Danske Bank A/S filiālei Latvijā
Cēsu ielā 31/8, Rīgā

KREDĪTA PIETEIKUMS JURIDISKAI PERSONAI
20 . gada
.
1. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU
Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Reģistrācijas datums

Juridiskā adrese

Pasta indekss
Pasta indekss

Korespondences adrese
(ja atšķiras no juridiskās)
Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese
Uzņēmuma kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats)
Tālrunis

E-pasta adrese

2. PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS
Vārds, uzvārds/
Personas kods/
Personu apliecinošā Ieņemamais
nosaukums
reģistrācijas numurs dokumenta Nr.
amats

Pārstāvības
pamats*

*Banka nepārbauda pilnvarojuma spēkā esamību

3. INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU
Nepieciešamā kredīta summa
Kredīta atmaksas termiņš
Vēlamais ikmēneša kredīta
atmaksas datums

Valūta
mēneši Labvēlības periods
Kredīta
mērķis

Kopējās projekta izmaksas

mēneši

Valūta

Kredīta ņēmēja ieguldījums
4. INFORMĀCIJA PAR KREDĪTA NODROŠINĀJUMU
Nodrošinājuma
Nodrošinājuma
NodrošiNodrošinājuma Nodrošinājums Nodrošinājums
veids
apraksts
nājuma devējs vērtība
ir apgrūtināts apdrošināts
(summa, valūta) (jā/nē)
(jā/nē)
nekustamais
īpašums
galvojums
komercķīla
finanšu ķīla
cits (norādiet kāds)

5. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA ESOŠAJĀM FINANSIĀLAJĀM SAISTĪBĀM
Finanšu iestāde
Saņemtā
Saistību Aizdevuma Ikmēneša Nodrošinājums
summa, valūta atlikums termiņš
maksājums
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6. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA ĪPAŠNIEKU FINANSIĀLAJĀM SAISTĪBĀM
Īpašnieks
Finanšu iestāde
(vārds, uzvārds, personas kods)

Saņemtā Saistību Aizdevuma Nodrošinājums
summa, atlikums termiņš
valūta

7. PIETEIKUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI**
juridiskie dokumenti (par aizņēmēju)

uzņēmuma apraksts

finanšu dokumenti

izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu samaksu

biznesa plāns/projekta apraksts
plānotā naudas plūsma kredīta izmantošanas
laikā
dokumenti par galvotāju

aizdevuma nodrošinājuma dokumenti
dokumenti par ķīlas devēju (ja ķīlas devējs un aizņēmējs
nav viena un tā pati persona)

**Banka var pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami aizdevuma izskatīšanai
Parakstot šo kredīta pieprasījumu, apstiprinām, ka visa šeit sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, vajadzības gadījumā ir dokumentāri pierādāma.
Ar šo piekrītam, ka Danske Bank A/S, kuru pārstāv Danske Bank A/S filiāle Latvijā, (turpmāk - Banka) savstarpējo tiesisko attiecību nodibināšanai un
izpildei, kā arī kredītriska novērtēšanai pārbauda šeit sniegtās informācijas patiesumu un veic datu apstrādi, kas tai skaitā, bet ne tikai, ietver
tiesiskā veidā pieprasītus un saņemtus datus no jebkuru trešo personu saskaņā ar tiesību aktiem izveidotām datu bāzēm.
Apņemamies nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkurām šeit minētās informācijas izmaiņām, kā arī sniegt Bankai pēc tās pirmā rakstveida
pieprasījuma citu nepieciešamo informāciju un iesniegt atbilstošos dokumentus kredītspējas novērtēšanai.
Apliecinām, ka kredīta pieteikums ir aizpildīts pašrocīgi un uzņemamies jebkādu atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas mums, Bankai
vai trešajai personai rastos šī kredīta pieteikuma kļūdainas, nepatiesas un/vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ.
Ar šo apstiprinām, ka mums ir zināms Krimināllikuma 210. pants, kas paredz kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu kredīta vai cita
aizdevuma saņemšanai, kā arī kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā.

( vārds, uzvārds)

(paraksts)

( vārds, uzvārds)

(paraksts)

( vārds, uzvārds)

(paraksts)

z.v.
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