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Pieteikums 
 

Izdošanas datums: 2.01.2019 
 

 

1. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU – KREDĪTA ŅĒMĒJU 

Vārds, uzvārds:  

Personas kods:  

Dzimšanas datums:  

Ģimenes stāvoklis:  

Apgādājamo skaits:  

Telefona numurs:  

E-pasta adrese:  

Adrese:  

 
2. INFORMĀCIJA PAR IENĀKUMIEM 

Klienta statuss (atzīmēt atbilstošo ar “X”) 

 Algots darbinieks  

 Uzņēmējs 

 Pašnodarbināta persona norādiet (darbības veidu) 
______________ 

 Students 

 Mājsaimnieks 

 Pensionārs 

 Bezdarbnieks 

 Cits ________________________ 

Ienākumu apmērs 
(EUR) mēnesī (neto):  

Ienākumu struktūra (atzīmēt atbilstošo ar “X”)  

 darba alga/honorāri 

 mantojums 

 dāvinājums 

 stipendija 

 pensija 

 ienākumi no uzņēmuma akciju/kapitāldaļu pārdošanas 

 sava īpašuma izīrēšana/ iznomāšana  

 sava īpašuma pārdošana 

 darījumi ar nekustamo īpašumu 

 dividendes/procenti 

 aizņēmumi 

 Cits (precizējiet): 
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3. INFORMĀCIJA PAR KREDĪTSAISTĪBĀM un UZTURLĪDZEKĻIEM 

Kredītsaistību (galvojuma saistību) esamība (atzīmēt atbilstošo ar “X”): 

 Nav 

 Ir 

Ja Jums ir kredītsaistības vai galvojuma saistības, lūdzu norādiet: 

Kreditora(-u)  
nosaukums(-i): 

 

Ikmēneša maksājumu 
apmērs par 
kredītsaistībām: 

 

Esošo kredītsaistību 
apmērs: 

 

Pienākums maksāt uzturlīdzekļus (atzīmēt atbilstošo ar “X”): 

 Nav 

 Ir 

Ja Jums ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, lūdzu norādiet: 

Ikmēneša maksājums 
apmērs par 
uzturlīdzekļiem: 

 

 
4. INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU 

 

Kredīta mērķis:  

Vēlamā kredīta summa 
(EUR):  

Kredīta atmaksas termiņš 
(mēneši):  

Vēlamais ikmēneša 
maksājums (EUR):  

 
5. INFORMĀCIJA PAR JUMS PIEDEROŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, kas tiks ieķīlāts 

 

Nekustamā īpašuma adrese:  

Nekustamā īpašuma veids 
(dzīvoklis, zeme, māja, 
zeme un māja, cits 
(norādiet):  

Īpašuma platība:  

Īpašuma tirgus vērtība:  

Papildus informācija:  
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6. INFORMĀCIJA PAR KREDITĒŠANAS LĪGUMU, ja kredīta mērķis ir nekustamā īpašuma 
iegāde 

Lūdzu norādiet kreditēšanas līguma veidu (atzīmēt atbilstošo 
ar “X”): 

 
 

Saistību neizpildes gadījumā ieķīlāto nekustamo īpašumu kredīta ņēmējs 
labprātīgi nodos kredīta devējam, lai atmaksātu kredītu. 

 
Saistību neizpildes gadījumā klients atbild pilnībā par kredīta 
atmaksu. 

 
7. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, 
6.panta pirmās daļas “a” un “b” punktu: 
atļauju LandCredit SIA iegūt no Valsts ieņēmumu dienesta manus personas datus par 
ienākumiem; 
neatļauju LandCredit SIA iegūt no Valsts ieņēmumu dienesta manus personas datus par 
ienākumiem. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par ienākumiem iesniegšu pats. 

Datu izmantošanas mērķis ir kredītspējas izvērtēšana. 
 

Esmu informēts, ka LandCredit SIA veiks manu personas datu apstrādi, lai izvērtētu spēju atmaksāt 
kredītu. Apstrādes tiesiskais pamats ir uz LandCredit SIA attiecināma juridiskā pienākuma izpilde, 
kas norādīta Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta 4.1 un 4.4 daļā. 

 

Datums: 

Vārds, uzvārds: 

Paraksts: 
 

 

 


