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IESNIEGUMS KREDĪTA PIEŠĶIRŠANAI FIZISKAI PERSONAI – LATVIJAS KLIENTAM
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

Aizņēmēja informācija
Uzvārds, vārds

Personas kods

Deklarētā dzīvesvietas adrese

(adrese – dzīvoklis, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Faktiskā dzīvesvietas adrese

(adrese – dzīvoklis, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Izglītība

(augstākā, speciālā, vidējā, pamata; ja augstākā, norādīt grādu un izglītības iestādi)

Pašreizējā darba vieta, amats
Mobilais tālrunis

E-pasts

Informācija par ģimenes locekļiem
Ģimenes stāvoklis:

Precējies

Neprecējies

Nepilngadīgo bērnu skaits:

Vai ir noslēgts laulību līgums?

No tiem – apgādājamo skaits:

Jā

Nē

Citi apgādājamie:

Informācija par kredītu
Hipotekārais kredīts

Kredītlīnija pret nekustamo īpašumu

Cits

Kredīta mērķis
Kredīta termiņš

Kredīta summa un valūta
Kredīta dzēšanas avots
Vēlamais kredīta atmaksas grafika veids:
Hipotekārā kredīta gadījumā:

Dilstošais (amortizācijas)

Pirkuma summa un valūta

Izlīdzinātais (anuitātes)
Paša ieguldījums

Iespējamais kredīta nodrošinājums
Nekustamais īpašums
Apraksts
Atrašanās vieta (adrese)
Īpašnieks
Galvojums
Galvinieks

(nosaukums vai uzvārds, vārds)

(reģistrācijas Nr. vai personas kods)

Pašreizējā darba vieta, amats (fiziskām personām)

Ģimenes mēneša budžets (EUR)
Aizņēmēja

Ģimenes ikmēneša ienākumi

Laulātā
(dzīvesbiedra)

Darba alga (pēc nodokļu nomaksas)
Citi regulārie ienākumi (nekustamā īpašuma izīrēšanas ienākumi, uzturlīdzekļi, dividendes, u.c.)
Citi neregulārie ienākumi (prēmijas, piemaksas, u.c.)
Ģimenes izdevumi (vidējie), mēnesī
Komunālie pakalpojumi, īre

Brīvais laiks (sports, ceļošana, izklaide)

Pirmās nepieciešamības preces, pārtika, veselība

Ikmēneša kredīta, līzinga maksājumi

Transports

Citi izdevumi

Kopējie izdevumi mēnesī, EUR
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Turpinājums

Apliecinājums un piekrišana personas datu apstrādei
Apliecinu, ka apzinos atbildību, kas man iestājas, šajā Iesniegumā sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas. Apliecinu, ka pirms
Iesnieguma parakstīšanas esmu iepazinies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem (VDN) un Bankas Cenrādi un piekrītu
to noteikumiem.
Parakstot šo Iesniegumu, piekrītu savu personas datu apstrādei, t.sk. datu sniegšanai vai iegūšanai no trešajām personām VDN
noteiktajā kārtībā un apjomā, kas saistīts ar Iesniegumā norādītā mērķa sasniegšanu.
Esmu informēts, ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu
reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apzinos, ka kredīta saistību pārkāpumu gadījumā Banka sniegs informāciju par
saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistram.
Piekrītu, ka Banka saņem informāciju no valsts un privātajām datu apstrādes institūcijām par manu personu, ja tāda informācija
Bankai ir nepieciešama.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu:
Piekrītu un atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sniegt AS BlueOrange Bank šādus manus personas
datus par iepriekšējiem 6 (sešiem) mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:
• informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
• informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību.
Nepiekrītu un neatļauju VSAA sniegt iepriekš minētos datus. VSAA izziņu iesniegšu pats.
Datu izmantošanas mērķis ir kredītspējas izvērtēšana.
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