GALVINIEKA PIETEIKUMS
FIZISKĀM PERSONĀM
SIA „LKB Līzings”, reģ.Nr.40003887450, tālr.nr.67068092, e-pasta adrese: lizings@lkb.lv

Ņemot vērā turpmāk minēto, lūdzu SIA “LKB Līzings” izskatīt iespēju pieņemt manu galvojumu/ noslēgt ar mani galvojuma līgumu zemāk norādītās personas saistību pastiprināšanai

1. Vēlos galvot par:
Personas kods/
Reģistrācijas Nr.

Vārds, uzvārds/
Nosaukums

2. Informācija par pieteicēju (galvinieku)
Pieteicēja vārds, uzvārds

Personas kods

Dzīvesvietas adrese
Personu apliecinoša
dokumenta sērija un Nr.

Izdošanas datums
Norēķinu konta Nr.

Banka
Mobilā
tālruņa Nr.

Cita
kontakttālruņa Nr.

Ģimenes stāvoklis: Precējies/usies

Neprecējies/usies

Izglītība: Pamata

Vidējā

Arodizglītība

E-pasta
adrese

Atraitnis/e

Šķīries/usies

Augstākā

Informācija par pieteicēja pašreizējo darba vietu
Darba devējs

Darba devēja
pamatdarbības joma

Amats

Darba stāžs pie pašreizējā darba devēja

Darba devējs

Darba devēja
pamatdarbības joma

Amats

Darba stāžs pie pašreizējā darba devēja

Pieteicēja ikmēneša ienākumi
Citi ienākumi, t.sk. nākotnes (avots, apmērs pēc
nodokļu nomaksas, saņemšanas regularitāte)

Darba alga (pēc nodokļu nomaksas)

Pieteicēja manta (nekustamais īpašums, transportlīdzekļi utt.)
Īpašuma veids
(Adrese, kadastra Nr., transportlīdzekļa reģ. Nr.)
Īpašuma veids
(Adrese, kadastra Nr., transportlīdzekļa reģ. Nr.)

Pieteicēja ikmēneša izdevumi
Mājokļa īres maksa,
komunālie maksājumi

Sakaru izdevumi
Kredīta maksājumi
aizdevējam

Transporta izdevumi

Izdevumi par apgādībā
esošajām personām

Citi izdevumi

Pieteicēja saistības pret kredītiestādēm, finanšu iestādēm un citām personām
Saistību veids
(kredīts, aizņēmums, līzings, galvojums)

Kreditors

Sākotnējā saistību
summa

Saistību atlikums

Atmaksas termiņš

Ikmēneša maksājuma
apmērs

3. Informācija par pieteicēja mājsaimniecību*
Mājsaimniecības locekļu skaits

Apgādājamo personu skaits

Mājsaimniecības ikmēneša ienākumi
Vārds, uzvārds

Darba alga (pēc nodokļu nomaksas)

Citi ienākumi (pēc nodokļu nomaksas)

Mājsaimniecības ikmēneša izdevumi
Mājokļa īres maksa,
komunālie maksājumi

Transporta izdevumi

Sakaru izdevumi
Kredīta maksājumi
aizdevējam

Izdevumi par apgādībā
esošajām personām

Citi izdevumi

GALVINIEKA PIETEIKUMS
FIZISKĀM PERSONĀM
SIA „LKB Līzings”, reģ.Nr.40003887450, tālr.nr.67068092, e-pasta adrese: lizings@lkb.lv

4. Pieteikumam pievienotie dokumenti**
Pieteicēja personu apliecinoša dokumenta
(pases vai ID kartes) kopija

VID izziņa

Konta izraksts

Izziņa no darba vietas
Citi (norādīt dokumenta nosaukumu)

Parakstot pieteikumu, pieteicējs: 1) apliecina, ka visas šajā pieteikumā norādītās ziņas ir pareizas, pilnīgas un spēkā esošās un pieteikuma ziņu ailes neaizpildīšana attiecīgi tiek uzskatīta par pieprasīto ziņu
neesamību vai noliedzošo atbildi; 2) piekrīt, ka SIA "LKB Līzings" ir tiesīga veikt pieteicēja personas datu apstrādi Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē, kā arī pieprasīt un saņemt informāciju par
pieteicēju un tā veiktajiem darījumiem no jebkurām trešajām personām un tiesību aktos noteiktajā kārtībā izveidotajām datu bāzēm; 3) apliecina, ka SIA "LKB Līzings" ir tiesīga pieprasīt no Latvijas Bankas Kredītu reģistra
informāciju par pieteicēju saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem Kredītu reģistra noteikumiem, turklāt pieteicējam ir zināms, ka pieteicējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt par sevi informāciju no Kredītu reģistra saskaņā ar
Latvijas Bankas apstiprinātajiem Kredītu reģistra noteikumiem, kuru teksts pieteicējam ir pieejams Latvijas Bankas mājaslapā internetā www.bank.lv, VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAI (personas rakstveida
piekrišana datu apstrādei) Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punktu, pieteicējs atļauj Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sniegt SIA "LKB Līzings", vienotais reģistrācijas
Nr.40003887450, izziņu, kurā iekļauti VSAA reģistrētie dati par pieteicēja ienākumiem un apdrošināšanas periodiem, kredīta dokumentu noformēšanai.
Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā pieteicējs atbild saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pieteicējs

Vārds, uzvārds, paraksts
* Šī pieteikuma izpratnē mājsaimniecība ir personas, kas dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus.
** SIA "LKB Līzings" ir tiesības pieprasīt pieteicējam iesniegt papildus dokumentus.

Vieta, datums

