AIZDEVUMA PIETEIKUMS
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
PERSONAS DATI
Vārds:
Personas kods:
Bankas konta numurs:

Uzvārds:

Ģimenes stāvoklis:
faktiska kopdzīve;
šķirta laulība;
atraitnis/-e
Izglītība:
pamata;
Darba vieta:
Ieņemamais amats:

vidējā;

reģistrēta laulība;

vidējā-speciālā;

neprecējies/-usies;

Apgādībā esošie bērni:

augstākā
Darba attiecību uzsākšanas datums:

1

Norādiet valsti, kurā jūs maksājiet nodokļus :
TELEFONA PAROLE
Telefona parole identitātes apstiprināšanai pa telefonu (6 – 10 simboliem):
NODARBOŠANĀS
Nodarbošanās veids:
militārpersona;
ierēdnis;
bezdarbnieks;
cits, lūdzu norādiet:

darbinieks;

uzņēmējs;

pensionārs;

students;

2

Vai pēdējā gada laikā esat veicis politiski nozīmīgas personas funkcijas , vai šādas funkcijas ir veicis kāds
3

jā

4

Jūsu ģimenes loceklis vai Jums tuva persona ?
KONTAKTINFORMĀCIJA
Faktiskā dzīvesvieta:
Deklarētā dzīvesvieta: ,
Kontaktadrese aizņēmēja prombūtnē:
Dzīvesvietas veids:
dzīvoklis īpašumā;
E-pasta adrese: Mobilā telefona numurs(-i):

nē

Pasta indekss:
Pasta indekss:
Pasta indekss:
māja īpašumā;

īrēts dzīvoklis;
ar vecākiem;
cits
Telefona numurs: Telefona numurs aizņēmēja prombūtnē: -

IENĀKUMI UN SAISTĪBAS
Pieteikuma iesniedzēja ienākumi
Alga, EUR:
Pensija, EUR:
Citi, EUR:
Pieteikuma iesniedzēja saistības
Aizdevēja nosaukums:
Aizdevuma atlikums:
Ikmēneša maksājums:
Aizdevēja nosaukums:
Aizdevuma atlikums:
Ikmēneša maksājums:

Dzīvesbiedra (-es) ienākumi
Alga, EUR:
Pensija, EUR:
Citi, EUR:
Dzīvesbiedra (-es) saistības
Aizdevēja nosaukums:
Aizdevuma atlikums:
Ikmēneša maksājums:
Aizdevēja nosaukums:
Aizdevuma atlikums:
Ikmēneša maksājums:

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Ar šo apliecinu un apstiprinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija, ir patiesa, pareiza un pilnīga. Es apliecinu arī, ka 30 dienu laikā apņemos iesniegt jaunu pieteikumu, ja pieteikumā norādītajā informācijā
notiks kādas izmaiņas.
Iesniedzot pieteikumu, persona, kura ir iesniegusi pieteikumā un papildu dokumentos (konta izdrukā vai citos dokumentos, kuri tiek iesniegti Bankai elektroniski, pa pastu vai personīgi pieteikuma iesniegšanas
vai tā izskatīšanas laikā) norādītos datus, apstiprina šo datu pareizību un patiesumu, kā arī faktu, ka kreditoram ir iesniegti visi dati un ziņas par apstākļiem, kuriem var būt nozīme, pieņemot lēmumu par
aizdevuma piešķiršanu vai novērtējot iesniedzēja finansiālo stāvokli, spēju atmaksāt aizdevumu. Persona, kas iesniegusi pieteikumu, apstiprina, ka saņēmusi kontaktpersonas piekrišanu tās datu sniegšanai
Bigbank AS. Persona, kura iesniedz pieteikumu, apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nepastāv citi apstākļi, kas ietekmē viņa/viņas spēju pieņemt lēmumus.
Ar šo piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles
Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami.
Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039) Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientudatu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros.
Ar šo es piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039) saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas
Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju
un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.
Ar šo piekrītu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039), Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS
Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis Bigbank AS Latvijas filiālei norādīto kontaktinformāciju. Sadarbības partneru saraksts ir pieejams
šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/.
Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz
e-pastu: info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338.

Datums:

Vārds, Uzvārds:

Paraksts:

Aizdevuma Pieteikums AP 3.8, 1.lpp

INFORMĀCIJA PAR AIZDEVUMU
Aizdevuma summa:

Aizdevuma termiņš (mēnešos):

Ikmēneša maksājuma datums (1., 5., 10., 15. vai
20.):
izlīdzinātais pamatsummas un procentu maksājums katru mēnesi

Maksājuma grafika
veids:
{

daļa no aizdevuma pamatsummas tiek maksāta līguma termiņa beigās; pārējā pamatsummas daļa kopā ar
procentiem tiek maksāta katru mēnesi; pamatsummas daļa, kas tiek atmaksāta termiņa beigās: _____ EUR
(līdz 70%)*
Aizdevuma mērķis:

mājokļa remontam vai iegādei
finansējums izglītības iegūšanai
komercdarbības uzsākšanai
vērtspapīru iegādei
citai personai
preču/pakalpojumu iegādei (t.sk. ikdienas norēķini)
cita (nedzīvojama) nekustamā īpašuma iegāde paša lietošanai
citu pamatlīdzekļu iegādei (t.sk. transportlīdzekļi)
komercdarbības paplašināšanai
ceļošanai
refinansēšanai
cits, lūdzu, norādiet:

Aizdevuma atmaksas avoti:

alga;
īpašuma pārdošana**;
pensija, pabalsti;
cits**

īre, noma;

ienākumi no uzņēmējdarbības**;

NODROŠINĀJUMS
Piesakos:

aizdevumam pret ienākumiem;
aizdevumam pret galvojumu;
aizdevumam ar vairākiem aizņēmējiem

Citas piezīmes:
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Datums:
Vārds, Uzvārds:

aizdevumam pret nekustamā īpašuma ķīlu***;

Paraksts:

¹Parasti persona maksā nodokļus tajā valstī, kura attiecīgajai personai ir izsniegusi personu apliecinošu dokumentu. Ja persona maksā nodokļus citā valstī, tad šādām personām
Bankai ir jāiesniedz attiecīgās valsts nodokļu dienesta izsniegtu rezidenta apliecību.
²Personas, kuras veic politiski nozīmīgas funkcijas: valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra
vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā); parlamenta deputāts vai
līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu
institūcijas loceklis); augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis; vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto
spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis vai starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai
persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
³Par ģimenes locekļiem tiek uzskatīti: laulātais; dzīvesbiedrs; bērni, to laulātie; vecāki; vecvecāki, mazbērni; brāļi vai māsas.
4

Par cieši saistītām personām tiek uzskatītas: fiziska persona, ar kuru personai, kura veic politiski nozīmīgas funkcijas, ir darījuma attiecības vai citas ciešas attiecības vai tā ir
akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā vai fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots
personas, kura veic politiski nozīmīgas funkcijas, labā.
* tikai aizdevumiem pret nekustamā īpašuma ķīlu
** papildus nepieciešams aizpildīt aizdevuma pieteikuma pielikumu nr. 1 "Aizdevumu atmaksas avoti"
*** papildus nepieciešams aizpildīt aizdevuma pieteikuma pielikumu nr. 2 "Nodrošinājuma dati"

AIZPILDA BIGBANK AS LATVIJAS FILIĀLES PĀRSTĀVIS
Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts:
(vārds, uzvārds, paraksts, saņemšanas datums)

Piekrišana personas datu apstrādei
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu,
atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem
pirms datu pieprasīšanas dienas:
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
neatļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izziņu iesniegšu pats.
Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai
Datums:

Paraksts:

AIZDEVUMA ATMAKSAS AVOTI
(aizpilda, ja aizdevuma atmaksas avots ir Nekustamā īpašuma pārdošana vai ja aizdevuma atmaksas avots ir ienākumi no uzņēmējdarbības)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA
(aizpilda, ja aizdevuma atmaksas avots ir Nekustamā īpašuma pārdošana)
Īpašuma veids, adrese:
Mākleris (nekustamo īpašumu kompānija, nekustamo īpašumu mākleris):
Plānotā pārdošanas cena:
Plānotais pārdošanas laiks:
CITS ATMAKSAS AVOTS
(aizpilda, ja aizdevuma atmaksas avots aizdevuma pieteikumā ir norādīts “cits”)

EKONOMISKO AKTIVITĀŠU PĀRSKATS UN BIZNESA PLĀNS
(aizpilda, ja aizdevuma atmaksas avots ir ienākumi no uzņēmējdarbības)

Uzņēmuma nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Aktivitāšu vieta/reģions:
Īss uzņēmējdarbības aktivitāšu apraksts:
Nozīmīgākais klients:
Preces vai pakalpojumu iepirkšanas avots:
Naudas plūsmas veids:

esošās uzņēmējdarbības gada ienākumi un izdevumi
uzsāktās/plānotās uzņēmējdarbības prognozējamie gada ienākumi un izdevumi
esošās uzņēmējdarbības vidējais ikmēneša ienākumu un izdevumu apjoms
plānotās uzņēmējdarbības prognozējamais vidējais ikmēneša ienākumu un izdevumu apjoms

Ienākumi un izdevumi Latvijas latos:
Skaidras naudas
ienākumi
Pārdošanas ieņēmumi:
Ienākumi no īres:
Neplānotie ienākumi:
Citi, lūdzu norādiet:

Ienākumi ar
pārskaitījumu

Skaidras naudas
izdevumi

Izdevumi ar
pārskaitījumu

Preces, materiāli,
pakalpojumi:
Algas (aizņēmēja algu
neminot):
Īres izdevumi:
Licences, darbības licences
un apliecības:
Transportēšana, degviela:
Nodokļi:
Neplānotie izdevumi:
Komunālie maksājumi (t.sk.
ūdens, elektrība)
Citi, lūdzu norādiet:

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Iesniedzot pieteikumu, persona, kura ir iesniegusi datus, apstiprina šo datu pareizību un patiesumu, kā arī faktu, ka kreditoram ir
iesniegti visi dati un ziņas par apstākļiem, kuriem var būt nozīme, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai novērtējot
iesniedzēja finansiālo stāvokli, spēju atmaksāt aizdevumu. Persona, kura iesniedz datus, atļauj Bigbank AS un/vai tās konsolidācijas
grupas sastāvā esošām personām veikt iesniegto datu apstrādi saskaņā ar mērķiem, apmēru un nosacījumiem, kas atrunāti Bankas
Vispārējos noteikumos. Persona, kas iesniegusi pieteikumu, apstiprina, ka pirms pieteikuma iesniegšanas ir iepazinusies ar Bankas
Vispārējiem noteikumiem un tādējādi zina savas tiesības attiecībā uz personas datiem, kurus apstrādā Banka. Bankas Vispārējie
noteikumi ir pieejami arī Bankas mājaslapā (www.bigbank.lv) un Bankas birojos. Persona, kura iesniedz pieteikumu, apstiprina, ka
viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nepastāv citi apstākļi, kas ietekmē viņa/viņas spēju pieņemt lēmumus.
Paraksts:
Datums:
Vārds, Uzvārds:

Pielikums Nr.1, 1.lpp

