JURIDISKĀS PERSONAS – POTENCIĀLĀ AIZŅĒMĒJA IESNIEGUMS
KLIENTS
Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas numurs

Reģistrācijas valsts

Juridiskā adrese
Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās):
Darbības veids

Darbinieku skaits

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR AIZDEVUMU (galvenie vēlamie nosacījumi)
Aizdevuma summa un valūta
Aizdevuma termiņš
Kredītoperācijas veids
Aizdevuma atmaksas grafiks
Pamatsummas
atlikšana

atmaksas

Procentu likme

overdrafts
kredītlīnija
dilstošais
regulārais

komerckredīts
faktorings*
pamatsumma tiek atmaksāta termiņa beigās
cits ______________

jā __________ (mēneši)

nē

mainīgā

fiksētā

Aizdevuma izmantošanas
mērķis
Atmaksas avots
Citi vēlamie nosacījumi
*Jāaizpilda Juridiskās personas – potenciāla aizņēmēja iesnieguma pielikums

INFORMĀCIJA PAR NODROŠINĀJUMU
Hipotēka
Nekustāmais īpašums
Īpašnieks
Adrese
Apgrūtinājumi
Tirgus vērtība:

Datums:

Vērtētājs:

Datums:

Vērtētājs:

Hipotēka
Nekustāmais īpašums
Īpašnieks
Adrese
Apgrūtinājumi
Tirgus vērtība:
Hipotēka
Nekustāmais īpašums
Īpašnieks
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Adrese
Apgrūtinājumi
Tirgus vērtība:

Datums:

Vērtētājs:

Datums:

Vērtētājs:

Datums:

Vērtētājs:

Datums:

Vērtētājs:

Komercķīla
Īpašums:
Īpašnieks:
Apgrūtinājumi:
Tirgus vērtība:
Komercķīla
Īpašums:
Īpašnieks:
Apgrūtinājumi:
Tirgus vērtība:
Komercķīla
Īpašums:
Īpašnieks:
Apgrūtinājumi:
Tirgus vērtība:
Galvojumi
Uzņēmuma nosaukums/ Vārds, Uzvārds:
Reģ. Nr./Personas kods:
Galvojumi
Uzņēmuma nosaukums/ Vārds, Uzvārds:
Reģ. Nr./Personas kods:
Galvojumi
Uzņēmuma nosaukums/ Vārds, Uzvārds:
Reģ. Nr./Personas kods:
Termiņnoguldījums/vērtspapīri
Nosaukums:
Vērtība:
Izvietošanas vieta:
Cits nodrošinājums

CITU KREDĪTSAISTĪBU ESAMĪBA (Kredītiestādes, līzinga kompānijas, trešās personas)
Kreditors:

Aizdevuma veids:

Aizdevuma atlikums (summa, valūta):

Termiņš (līdz):

Procentu likme:

Ikmēneša maksājums:

Aizņēmējs:

Kreditors:

Aizdevuma atlikums (summa, valūta):

Aizņēmējs:

Kreditors:

Aizdevuma atlikums (summa, valūta):

Aizņēmējs:

Kreditors:

Aizdevuma atlikums (summa, valūta):

Nodrošinājums:

IZSNIEGTIE GALVOJUMI
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CITA INFORMĀCIJA
Vai aizņēmējs / ķīlas devējs / galvotājs ir pretenziju, prasību, tiesvedības dalībnieks?
jā

nē

Ja jā, tad paskaidrot ________________________________________________________

Vai aizņēmējs / ķīlas devējs / galvotājs ir pretenziju dalībnieks no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses?
jā

nē

Ja jā, tad paskaidrot ________________________________________________________

Vai aizņēmējs / ķīlas devējs / galvotājs ir maksātnespējas procesa dalībnieks?
jā

nē

Ja jā, tad paskaidrot ________________________________________________________

Vai aizņēmējam / galvotājam ir nepieciešama licences (speciālās atļaujas) saņemšana saimnieciskās darbības īstenošanai?
jā

nē

Ja jā, tad paskaidrot ________________________________________________________

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Rēķini un preču piegādes dokumenti
Pēdējais gada pārskats

Debitoru apgrozījumu pārskats par
pēdējiem 6 mēnešiem
Debitoru un kreditoru parādu
atšifrējumi

Pēdējais operatīvais finanšu pārskats
Citi:

Parakstot šo iesniegumu, potenciālais aizņēmējs apliecina AS “Reģionālā investīciju banka” (turpmāk tekstā – Banka), ka potenciālā aizņēmēja
iesniegtā un šajā iesniegumā norādītā informācija ir patiesa, pilna un precīza, piekrīt, ka Bankai ir tiesības pieprasīt jebkuru citu informāciju par potenciālo
aizņēmēju, viņa patiesajiem labuma guvējiem (dalībniekiem, akcionāriem) un amatpersonām valsts iestādēs, kas apstrādā personas datus, kredītiestādēs,
Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, kā arī jebkuros citos reģistros un no jebkurām trešajām personām.
Potenciālais aizņēmējs piekrīt, ka Bankai ir tiesības nodot informāciju par potenciālo aizņēmēju Bankas akcionāram – PAS banka “PIVDENNIJ”,
kods ЕГРПОУ 20953647 Ukrainā, lai noteiktu iespējamu potenciālā aizņēmēja grupas izveidošanos un tās kredītriska līmeni.
Potenciālais aizņēmējs un viņa amatpersonas ir informētas, ka gadījumā, ja Bankai ir sniegta nepatiesa informācija kredīta saņemšanas nolūkos
vai kredīta izmantošanas laikā, iestājas Latvijas Republikas Krimināllikuma 210. pantā paredzētā atbildība.
Potenciālais aizņēmējs apņemas nomaksāt komisijas maksājumus Bankas labā par pakalpojumiem, ko ir sniegusi Banka sakarā ar šī iesnieguma
apstrādi un dokumentu sagatavošanu, ja komisiju nomaksāšana ir paredzēta Bankas cenrādī, un dod savu piekrišanu komisijas maksas norakstīšanai
Bankas labā no potenciālā aizņēmēja konta bez atsevišķa rīkojuma.
Parakstot šo iesniegumu, apstiprinu, ka esmu saņēmis atļauju no šajā iesniegumā norādītajām personām viņu vārdā sniegt Bankai viņu personas
datus un dot visas nepieciešamās atļaujas viņu personas datu apstrādei:

Klients:

_________________________________________________________
(paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds)

_______________________________________
(paraksts)

Datums:
20_____ . gada______. _________________
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