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

KREDĪTA PIETEIKUMS PRIVĀTPERSONAI
1. INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU
Nepieciešamā kredīta summa un
valūta
Procentu likmes maiņas periods

Kredīta atmaksas
termiņš
Labvēlības periods

Kredīta mērķis
Vēlamais ikmēneša maksājums
Kopējās projekta
izmaksas

Summa

Vēlamais kredīta grafika veids
Kredītņēmēja
ieguldījums

Summa

Nepieciešamais
kredīts

Summa

pirkums

pirkums

pirkums

remonts

remonts

remonts

būvniecība

būvniecība

būvniecība

kredīta refinansēšana

kredīta refinansēšana

kredīta refinansēšana

Kopā:

Kopā:

Kopā:

2.INFORMĀCIJA PAR KREDĪTŅĒMĒJU, LAULĀTO, GALVOTĀJU VAI OTRU KREDĪTŅĒMĒJU
Dati
Kredītņēmējs
Laulātais, Galvotājs vai otrs
Kredītņēmējs
Vārds, uzvārds
Personas kods
Pases dati (sērija, numurs)
Dzīvesvietas adrese
Kontakttālrunis
E - pasts
Izglītība

doktors, maģistrs

vidējā

doktors, maģistrs

vidējā

bakalaurs

pamata

bakalaurs

pamata

vidējā speciālā

Nodarbinātība

vidējā speciālā
pagaidu darbs

patstāvīgs, pilna laika darbs

pagaidu darbs

nepilnas slodzes darbs

students/-e

nepilnas slodzes darbs

students/-e

pašnodarbinātā persona

cits

pašnodarbinātā persona

cits

patstāvīgs, pilna laika darbs

Darba vieta
Ieņemamais amats/stāžs
Uzņēmuma darbības veids
Iepriekšējā darba vieta
Ieņemamais amats/stāžs
Ģimenes stāvoklis
Vai ir noslēgts laulību
līgums?
Apgādībā esošās personas

precējies

neprecējies

jā

nē

dzīvo kopā

precējies

neprecējies

jā

nē

dzīvo kopā

Radniecības pakāpe
attiecībā pret galveno
Kredītņēmēju

pirmā (tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte)

Mājsaimniecība ar galveno
Kredītņēmēju

kopīga

otrā (dēls, meita)
cita (brālis, māsa)
nav kopīga
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3. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI
Dati
Kredītņēmējs

Laulātais, Galvotājs,
vai otrs Kredītņēmējs

Darba alga pēc nodokļu nomaksas,
valūta
Ienākumi no īpašumu izīrēšanas,
valūta
Citi pierādāmie ienākumi, valūta
Ienākumi kopā, valūta
4. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA ESOŠAJĀM FINANSIĀLAJĀM SAISTĪBĀM
Finanšu iestāde
Saņemtā
Atlikums % likme Aizdevuma Ikmēneša Nodrošinājums
summa, valūta
gadā
termiņš
maksājums

5. INFORMĀCIJA PAR KREDĪTA NODROŠINĀJUMU
Īpašuma Adrese
Istabu skaits/ Ķīlas devējs
veids
kopējā platība (vārds, uzvārds, pers. kods)
dzīvoklis
māja
zeme
cits

6. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PAPILDU PAKALPOJUMIEM
Vēlos izmantot sekojošus pakalpojumus:
Noguldījumi

Nekustamā īpašuma, nelaimes, iedzīves apdrošināšana

MasterCard Gold kredītkarte

Dzīvības apdrošināšana

Maestro debetkarte

eBanka

Ieguldījumi fondos

MasterCard Standard kredītkarte

Regulārais maksājums
cits

(lūdzu norādiet)

Vēlos saņemt informatīva rakstura īsziņas no Danske Bank A/S filiāles Latvijā uz mobilā tālruņa Nr.

Informāciju par Danske Bank es saņēmu no:
reklāmas

starpnieka

bankas darbinieka
drauga, paziņas

(lūdzu norādiet starpnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu)

cits

(lūdzu paskaidrojiet)

Parakstot šo kredīta pieprasījumu, apstiprinu, ka visa šeit sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, vajadzības gadījumā ir
dokumentāri pierādāma. Ar šo piekrītu, ka Danske Bank A/S filiāle Latvijā (turpmāk tekstā - Banka) savstarpējo tiesisko attiecību
nodibināšanai un izpildei, ka arī kredītriska novērtēšanai pārbauda šeit sniegtas informācijas patiesumu un veic manu personas
datu apstrādi, kas tai skaitā, bet ne tikai, ietver tiesiskā veidā pieprasītus un saņemtus personas datus no jebkuru trešo personu
saskaņā ar tiesību aktiem izveidotām datu bāzēm.
Apņemos nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkuram būtiskām šeit minētās informācijas izmaiņām, ka arī sniegt Bankai
pēc tas pirmā rakstveida pieprasījuma citu nepieciešamo informāciju un iesniegt atbilstošos dokumentus kredītiespējas
novērtēšanai.
Apliecinu, ka kredīta pieteikums ir aizpildīts pašrocīgi un uzņemos jebkādu atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas
man, Bankai vai trešajai personai rastos šī kredīta pieteikuma kļūdainas, nepatiesas un/vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ.
Ar šo apstiprinu, ka man ir zināms Krimināllikuma 210. pants, kas paredz kriminālatbildību par izsniegta kredīta izmantošanu
kredīta līgumā neparedzētiem mērķiem, ka arī par likumā paredzēto ziņu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu kredītiestādei.

(datums, mēnesis, gads)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums, mēnesis, gads)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
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INFORMĀCIJA PAR CITIEM KREDĪTŅĒMĒJIEM
Dati

PIELIKUMS NR.1

Kredītņēmējs

Kredītņēmējs

Vārds, uzvārds
Personas kods
Pases dati (sērija, numurs)
Dzīvesvietas adrese
Kontakttālrunis
E-pasts
Izglītība

doktors, maģistrs

vidējā

doktors, maģistrs

vidējā

bakalaurs

pamata

bakalaurs

pamata

vidējā speciālā

Nodarbinātība

vidējā speciālā

patstāvīgs, pilna laika darbs

pagaidu darbs

patstāvīgs, pilna laika darbs

pagaidu darbs

nepilnas slodzes darbs

students/-e

nepilnas slodzes darbs

students/-e

pašnodarbinātā persona

cits

pašnodarbinātā persona

cits

Darba vieta
Ieņemamais amats/stāžs
Uzņēmuma darbības veids
Iepriekšējā darba vieta
Ieņemamais amats/stāžs
Ģimenes stāvoklis

precējies

neprecējies

Vai ir noslēgts laulības
līgums

jā

nē

dzīvo kopā

precējies

neprecējies

jā

nē

dzīvo kopā

Apgādībā esošās personas
Radniecības pakāpe
attiecībā pret galveno
Kredītņēmēju
Mājsaimniecība ar galveno
Kredītņēmēju

pirmā (tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte)

pirmā (tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte)

otrā (dēls, meita)

otrā (dēls, meita)

cita (brālis, māsa)

cita (brālis, māsa)

kopīga

kopīga

nav kopīga

nav kopīga

Darba alga pēc nodokļu
nomaksas, valūta
Ienākumi no īpašuma
izīrēšanas, valūta
Citi pierādāmie ienākumi,
valūta
Ienākumi kopā, valūta
Papildu informācija

Parakstot šo kredīta pieprasījumu, apstiprinu, ka visa šeit sniegta informācija ir patiesa un pilnīga, vajadzības gadījumā ir dokumentāri
pierādāma. Ar šo piekrītu, ka Danske Bank A/S filiāle Latvija (turpmāk teksta - Banka) savstarpējo tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, ka
arī kredītriska novērtēšanai pārbauda šeit sniegtas informācijas patiesumu un veic manu personas datu apstrādi, kas tai skaita, bet ne tikai,
ietver tiesiska veida pieprasītus un saņemtus personas datus no jebkuru trešo personu saskaņā ar tiesību aktiem izveidotām datu bāzēm.
Apņemos nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkuram būtiskām šeit minētās informācijas izmaiņām, ka arī sniegt Bankai pēc tas pirmā
rakstveida pieprasījuma citu nepieciešamo informāciju un iesniegt atbilstošos dokumentus kredītiespējas novērtēšanai.
Apliecinu, ka kredīta pieteikums ir aizpildīt pašrocīgi un uzņemos jebkādu atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas man, Bankai vai
trešajai personai rastos šī kredīta pieteikuma kļūdainas, nepatiesas un/vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ.
Ar šo apstiprinu, ka man ir zināms Krimināllikuma 210. pants, kas paredz kriminālatbildību par izsniegta kredīta izmantošanu kredīta līgumā
neparedzētiem mērķiem, ka arī par likuma paredzēto ziņu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu kredītiestādei.

(datums, mēnesis, gads)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums, mēnesis, gads)

( vārds, uzvārds)

(paraksts)

