Pieteikums kredīta atmaksai juridiskai personai
Informācija par aizņēmēju

Aizņēmēja klienta kods
Aizņēmēja nosaukums

juridiskās personas nosaukums

Reģistrācijas numurs
Informācija par kredīta atmaksu
Kredīta līgums
Kredīta atmaksu veiks

kredīta līguma Nr. un datums

aizņēmējs
cita persona
(trešā persona)

galvinieks

ķīlas devējs

vārds, uzvārds — fiziskām personām / nosaukums — juridiskām personām
personas kods (Latvijas klientiem) vai dzimšanas datums (ārvalstu klientiem) — fiziskām personām / reģistrācijas Nr. un
valsts — juridiskām personām

adrese

Paskaidrojiet
aizņēmēja saistību
ar trešo personu

Atmaksājamā
kredīta daļa

visas saistības kredīta līguma ietvaros
noteikta summa

Maksājumu
grafika izmaiņas

summa cipariem, valūta

saīsināt esošo kredīta termiņu līdz
diena

mēnesis

gads

saglabāt esošo kredīta termiņu
Kredīta atmaksas
avots

ienākumi no saimnieciskās darbības

īpašuma pārdošana

aizņēmums citur

uzkrājumi (t.sk. depozīta, krājkonta izmaksa)

cits
Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
likuma 28. pantam Jums ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem
labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas
vai citu līdzekļu avotiem.
Pēc likvidējamās ABLV Bank, AS darbinieka pieprasījuma apņemos iesniegt dokumentāru apliecinājumu par kredīta atmaksas naudas līdzekļu
izcelsmes avotu.
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Kredīta atmaksas
avota apraksts

darījuma otrās puses vārds, uzvārds vai nosaukums
dokuments, uz kura pamata noslēgts darījums

Datums
diena

mēnesis

gads

aizņēmēja pārstāvja paraksts

Īpašuma atbrīvošana no hipotēkas
Lūdzu sagatavot šādus dokumentus zemāk norādīto īpašumu atbrīvošanai no hipotēkas. Apņemos samaksāt likvidējamajai ABLV Bank, AS
komisijas maksas, kas saistītas ar šo dokumentu sagatavošanu, saskaņā ar likvidējamās ABLV Bank, AS pakalpojumu cenrādi.
No hipotēkas
atbrīvojamie īpašumi

visi, kas ieķīlāti kredīta līguma ietvaros

Nepieciešamie
dokumenti

Atļauja īpašuma pārdošanai (pirkuma līguma noslēgšanai).

noteikts
īpašums

iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., pilsēta

Notariāli apliecināta piekrišana īpašuma pārdošanai (īpašuma tiesību pārreģistrācijai Zemesgrāmatā)
vai vēstule Valsts Zemes dienestam par īpašuma tiesību pārreģistrēšanu.
Nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatai hipotēkas dzēšanai (īpašuma atbrīvošanai no hipotēkas)
vai vēstule Valsts Zemes dienestam par aizlieguma noņemšanu.
Apstiprinājums
Ar likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot.
Datums
diena

mēnesis

gads

aizņēmēja pārstāvja paraksts un spiedogs

gads

darbinieka paraksts

Likvidējamās ABLV Bank, AS atzīmes
Komisijas

Datums
diena

mēnesis
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