
 

Līzinga pieteikums fiziskai personai                                                 Redakcija uz: 28.09.2017. 
Līzinga objekts 

Marka, modelis 

Cena t.sk. PVN (valūta, summa) Ražošanas gads 
 

Pārdevējs 

Nosaukums/Vārds, uzvārds Reģistrācijas Nr./  
personas kods 

Pārstāvis 

Tālrunis E-pasts 
 

Vēlamie finans ējuma noteikumi 

Līzinga veids     Finanšu līzings      Operatīvais līzings (noma)  Līzinga periods mēnešos 

Pirmā iemaksa (summa/%)   Atlikusī vērtība (operatīvajam līzingam) % 

Nobraukums līzinga perioda beigās (km) (operatīvajam līzingam)  Vēlamā ikmēneša maksājuma summa 

Vēlamais ikmēneša maksājuma datums*  

Vēlamais rēķinu saņemšanas veids*  e-rēķina formā (rekini.lv) pa pastu (maksas pakalpojums)   uz e-pastu 

* Izvēles iespējas var atšķirties atkarībā no attiecīgās līzinga sabiedrības piedāvājuma 

Līzinga piepras ītājs 

Vārds, uzvārds Personas kods  

Deklarētā adrese 

Korespondences adrese 

Tālrunis E-pasts 

Izglītība            Augstākā         Augstākā (nepabeigta)         Speciālā         Vidējā         Pamata  

 
    Algots/-a darbinieks/-ce Darba vietas nosaukums   

Ieņemamais amats    Darba vietā kopš (mm/gg) 

Nodarbošanās/ 
Darba vieta 

Darba līguma veids         beztermiņa        uz noteiktu laiku    Kopējais darba stāžs  

  Individuālais komersants/ Uzņēmuma īpašnieks  

  Pašnodarbinātais/ Fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību     Darbības nozare 

  Cits (lūdzu norādiet) 

Ģimenes stāvoklis 
  Precējies           Neprecējies          Dzīvo kopā     Apgādībā esošo personu skaits  

No tiem apgādībā esošie bērni (skaits):        līdz 10 gadiem                                      no 11-18 gadiem 

Ienākumi, izdevumi Mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas, summa                                EUR     Mēneša kopējo izdevumu summa                               EUR 

Līzinga 
maksājumiem 
paredzēto 
ienākumu izcelsme 

 

   Alga         Mantojums        Īpašuma pārdošana       Dividendes        Iekrājumi  

   Kopīgas mājsaimniecības ienākumi  
Lūdzu norādiet ienākumu gūstošo personu,  
ar kuru veidojat vienu mājsaimniecību: Vārds, uzvārds  

   Citi ienākumi (lūdzu precizējiet) 

Faktiskā 
dzīvesvieta 

    Pašam/dzīvesbiedram piederosšs īpašums              Īrēts/nomāts īpašums                  Cits 

Esošās Saistības* 

Saistību veids, mērķis (Piemēram, 
aizņēmumi no nebanku kreditētājiem) 

Valūta Summa Termiņš 
(mēnešos) Ikmēneša maksājums 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

* Var nenorādīt saistības pret kredītiestādēm, kas savus pakalpojumus sniedz Latvijas Republikā. 
 

Galvot ājs            Vēlos piesaistīt galvotāju līzinga saistību pastiprināšanai. 

Vai Jūs esat uzskat āma par politiski noz īmīgu personu/ Vai esat saist īta ar politiski noz īmīgu personu?  
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasībām līzinga devējam pirms darījuma uzsākšanas, 
jānoskaidro, vai līzinga pieprasītājs ir politiski nozīmīga persona vai arī persona, kura ir saistīta ar politiski nozīmīgu personu.  
Lūdzu, zemāk norādiet, vai atbilstat kādai no šādām pazīmēm: 
(1) Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī ieņemu vai esmu ieņēmis/usi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, a) valsts varas augstākā 
amatpersona vai valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, b) valdības vadītājs, c) ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī 
ir šāds amats), d) valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), e) parlamenta deputāts vai līdzīgas 
likumdošanas struktūras loceklis, f) politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, g) konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas, vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu 
institūcijas loceklis), h) augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, i) centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, j) vēstnieks, k) pilnvarotais 
lietvedis, l) bruņoto spēku augstākais virsnieks, m) valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, n) starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks 
un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem tiem līdzvērtīgu amatu). 
(2) Esmu 1. punktā minētās personas a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, b) bērns vai viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) laulātā vai 
laulātajam pielīdzināmas personas bērns vai viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, d) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, e) brālis vai māsa. 
(3) Esmu a) ar 1. punktā minēto personu cieši saistīta persona (man ir darījuma vai citas ciešas attiecības), b) akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā 
ar kādu no 1. punktā minētajām personām, c) vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, kas faktiski izveidots 1. punktā minētās personas labā.  
Lūdzu, atz īmējiet, ja esat politiski noz īmīga persona vai esat saist īta ar politiski noz īmīgu personu, nor ādot politiski noz īmīgās personas v ārdu, uzv ārdu, amatu, 
valsti un attiec ību raksturu.      

Jā Nē             Vārds,  uzvārds  

Saistība (radnieciskas attiecības, darījuma attiecības):  

  



 

Ja Politiski nozīmīgas personas amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads): _____.______._________ 

Ar šī pieteikuma parakstīšanu Līzinga pieprasītājs apliecina, ka nekavējoties (arī pēc līguma noslēgšanas) informēs zemāk norādīto Sabiedrību par jebkādām šajā pieteikuma 
sadaļā norādītās informācijas izmaiņām. 

Ar šī pieteikuma (turpmāk „Pieteikums”) parakstīšanu: 
(1) apliecinu, ka visa Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza, un apņemos nekavējoties paziņot par jebkādām 
izmaiņām sniegtajā informācijā Pārdevējam vai līzinga sabiedrībai līdz līguma noslēgšanai un piekrītu, ka Pieteikums/ Pieteikumā norādītā informācija tiek nodota zemāk 
minētajai līzinga sabiedrībai un tās grupas uzņēmumiem: 
 (lūdzu, savu izvēli atzīmējiet ar X) 

  SIA "Citadele līzings un faktorings", vien.reģ.Nr.50003760921, un AS “Citadele banka”, vien.reģ.Nr. 40103303559, un citi tās grupas uzņēmumi; 

  Luminor Līzings Latvija SIA (iepriekš – SIA DNB līzings), vien.reģ.Nr. 40003659898, un Luminor Bank AS, vien.reģ.Nr. 40003024725, un citi tās grupas 
uzņēmumi; 

  Luminor Līzings SIA (iepriekš – SIA “Nordea Finance Latvia”), vien.reģ.Nr. 40003348054, un Luminor Bank AS, vien.reģ.Nr. 40003024725, un citi tās 
grupas uzņēmumi; 

  “OP Finance” SIA, vien.reģ.Nr. 40103199394, un  “ OP Corporate Bank plc fililāle Latvijā”, vien.reģ.Nr. 40103212230, un citi tās grupas uzņēmumi; 

  AS "PrivatBank", vien.reģ.Nr. 50003086271, un ПАО КБ “ПРИВАТБАНК” (Ukraina), reģ. Nr. 92, un citi tās grupas uzņēmumi;                            

  SIA „SEB līzings", vien.reģ.Nr. 50003334041, un AS “SEB banka, reģ.Nr. 40003151743, un citi tās grupas uzņēmumi; 

  “Swedbank Līzings” SIA , vien.reģ.Nr.40003240524, un “Swedbank” AS, reģ.Nr. 40003074764, un citi tās grupas uzņēmumi; 

  SIA "UniCredit Leasing", vien.reģ.Nr.40003423085, un citi tās grupas uzņēmumi  

- turpmāk katra Līzinga pieprasītāja izvēlēta līzinga sabiedrība un jebkurš attiecīgās līzinga sabiedrības grupas uzņēmums tiek saukts „Sabiedrība”; 

(2) apliecinu, ka esmu informēts, ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana Sabiedrībai ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 
210.pantu. Pieteikumā pieprasīto ziņu neaizpildīšana tiks attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi; 
(3) piekrītu, ka Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par Līzinga pieprasītāju no trešām personām (t.sk., no attiecīgās Sabiedrības sastāvā ietilpstošiem 
uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem,  Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts ieņēmuma dienesta, AS "Kredītinformācijas Birojs", reģ.Nr. 40103673493, SIA „CREFO 
Rating”, reģ. Nr.40003807493, SIA "Creditinfo Latvija", reģ.Nr.40103239517, SIA “CREDITREFORM LATVIJA”, reģ. Nr.40003255604,  SIA "PAUS KONSULTS", reģ. 
Nr.40003352670), kā arī citām iestādēm, un citā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūt un apstrādāt informāciju;  
(4) piekrītu, ka Sabiedrība veic Pieteikumā sniegto, un no trešajām personām saņemto personas datu, tai skaitā personas identifikācijas kodu, apstrādi, lai papildinātu un 
pārbaudītu manis sniegtās ziņas, kā arī lai novērtētu manu kredītspēju un noslēdzamo darījumu risku un sniegtu man Sabiedrības piedāvātos līzinga/ finanšu pakalpojumus; 
(5) 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. 
(6) Pieteikumā atļaujot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sniegt manus personas datus Sabiedrībai, vienlaikus piekrītu, ka Sabiedrība pēc VSAA 
pieprasījuma iesniedz VSAA Pieteikumu, lai VSAA varētu pārliecināties par to, ka esmu sniedzis piekrišanu manu personas datu izpaušanai Sabiedrībai; 
(7) apliecinu, ka esmu informēts, ka Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto līzinga summu vai noraidīt līzinga pieteikumu, nepaskaidrojot sava lēmuma 
pamatojumu, izņemot, ja to paredz normatīvie akti;  
(8) piekrītu, ka Sabiedrība nodod tās rīcībā esošos manus datus apdrošināšanas starpniekam un/vai (tieši vai ar apdrošināšanas starpnieka starpniecību) apdrošinātājam (tai 
skaitā, iepriekš minēto personas datu nosūtīšana apdrošināšanas starpniekam un tālāk apdrošinātājam līzinga objekta apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un 
nosūtīšanai Līzinga pieprasītājam): SIA “Citadele līzings un faktorings” – informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē – www.citadele.lv; SIA „Swedbank Līzings" – 
“Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle; Luminor Līzings SIA (iepriekš - SIA “Nordea Finance Latvia”) - informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē 
www.luminor.lv; SIA „SEB līzings” – informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē www.seb.lv, Luminor Līzings Latvija SIA (iepriekš – SIA DNB līzings) - Luminor Bank 
AS un AAS „Balta”; SIA „UniCredit Leasing” – SIA „UniCredit Insurance Broker”;  SIA “OP Finance” – informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē - www.opbank.lv;  
(9) apliecinu, ka esmu tiesīgs nodot Sabiedrībai Pieteikumā norādītos trešo personu datus, lai Sabiedrība tos apstrādātu augstākminētiem mērķiem; 
(10) apliecinu, ka man ir zināms, un ka es piekrītu, ka Pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiek iesniegti Pārdevējam vai līzinga objekta tirdzniecības uzņēmumam, kas to 
ir pilnvarots pieņemt un nodot Sabiedrībai; 
(11) apliecinu, ka darījuma attiecības ar Sabiedrību tiks nodibinātas un līzinga darījums veikts manās interesēs. Gadījumā, ja darījuma attiecības tiek nodibinātas citas 
personas interesēs/ labā, lūdzu apliecināt to, atzīmēt zemāk un sniegt papildus nepieciešamo informāciju pēc Sabiedrības pieprasījuma atbilstoši NILLTFNL prasībām: 

Darījuma attiecības ar Sabiedrību tiks nodibinātas un līzinga darījums tiks veikts citas personas interesēs/labā.  

Līzinga pieprasītājs             piekrīt          nepiekrīt       komerciālu paziņojumu saņemšanai no Sabiedrības. Līzinga pieprasītājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt Sabiedrībai 
izmantot personas datus un kontaktinformāciju komerciālu paziņojumu nosūtīšanai, par to rakstveidā informējot Sabiedrību. 

Iesniedzamie dokumenti   

      Pārdevēja piedāvājums  

      Pases vai Personas apliecības (eID kartes) kopija 

      VSAA izziņa 

      VID izziņa  

      Konta izdruka  

      Līzinga objekta vērtējums  

      Pieteikums galvojuma sniegšanai  

      Citi (lūdzu norādiet)  

 

Līzinga pieprasītāja paraksts 

 

 

 

Datums 
dd.mm.gads. 
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