Privātpersonas līzinga pieteikums
Informācija par klientu

Informācija nepieciešama darījuma noslēgšanai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasību izpildei

Vārds, uzvārds
Personas kods

Dzimšanas datums /dd.mm.gggg./
Pasta
indekss
Pasta
indekss

Adrese

(deklarētā)

Adrese

(faktiskā)

Tālrunis

E-pasts
rēķinu saņemšanai

Darba vieta

Amats

Lūdzu atzīmējiet, ja esat politiski nozīmīga
persona*, vai esat saistīts ar politiski nozīmīgu
personu, norādot tās vārdu, uzvārdu, amatu
un attiecību raksturu

Jā

Apgādājamo
skaits

Vārds, uzvārds

Saistība:

radnieciskas attiecības

Līzinga pieteikuma
iesniegšanas datums

darījuma attiecības

Klienta un tā ģimenes (mājsaimniecības) ikmēneša ienākumi
Informācija nepieciešama maksātspējas izvērtēšanai

Klienta darba
alga neto:

Citi ienākumi mēnesī

Citu ienākumu avots

Ģimenes locekļu kopējie ienākumi

Klienta un tā ģimenes (mājsaimniecības) esošās saistības (kredīti, līzings, galvojumi).
Informācija nepieciešama maksātspējas izvērtēšanai

Kreditors

Saistību veids

Sākotnējā summa

Ikmēneša maksājums

Līzinga objekts

Informācija nepieciešama maksātspējas izvērtēšanai

Izlaiduma
gads

Marka, modelis
Pirkuma summa
€ (ar PVN)

Pārdevējs:

Privātpersona

Esošais
nobraukums (km)

Juridiska persona

Vēlamie nosacījumi

Informācija nepieciešama darījuma noslēgšanai

Darījuma veids: Finanšu līzings

Operatīvais līzings

Pirmā iemaksa, %:

Atlikusī vērtība termiņa beigās
(operatīvā līzinga gadījumā)

Līzinga termiņš (mēneši)
Plānotais nobraukums, km
(operatīvā līzinga gadījumā)

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar sarkanu.
* Politiski nozīmīga persona - fiziska persona
1) kas ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šiem amatiem: valsts vai pašvaldības vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona
valdībā vai pašvaldībā, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), konstitucionālās tiesas tiesnesis, augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, politiskās partijas vadības struktūras
(valdes) loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors,
direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
2) kas ir 1) punktā noteikto personu vecāki, vecvecāki, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, brālis vai māsa, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērni, viņu laulātie vai laulātajiem
pielīdzināmas personas, kā arī mazbērni;
3) kurai ir darījuma attiecības ar kādu no 1) punktā minētajām personām, vai kurai ar šo personu ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā, kā arī fiziska persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par
kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots šīs daļas 1) punktā minētās personas labā, vai citas ciešas attiecibas.

Es apstiprinu, ka šajā līzinga pieteikumā augstākminētā informācija ir patiesa un pilnīga, un darījuma attiecības ar SIA “UniCredit Leasing” tiek nodibinātas un darījumi tiks veikti manās
interesēs un nav citu trešo personu, kas varētu tikt uzskatītas par patieso labumu guvēju no šiem darījumiem. Parakstot šo pieteikuma anketu apliecinu, ka vēlos saņemt SIA “UniCredit
Leasing” piedāvājumu darījuma noslēgšanai kā līzinga ņēmējs. Esmu informēts, ka gadījumā, ja šis pieteikums, tam pievienotie dokumenti un/vai informācija ir saņemta no Līzinga objekta
pārdevēja, SIA “UniCredit Leasing” ir tiesīgs sniegt šim pārdevējam finansējuma piedāvājumu vai arī informāciju par atteikumu sniegt finansējuma piedāvājumu.
Esmu iepazinies ar SIA “UniCredit Leasing” Privātuma politiku, kas pieejama www.unicredit.lv/lv/datu-apstrade, un ar savu parakstu apliecinu, ka saņēmu visu nepieciešamo informāciju par
manu personas datu apstrādi un apstrādes mērķiem. Turklāt esmu informēts, ka SIA “UniCredit Leasing”, pamatojoties uz likumā noteikto pienākumu vai savas leģitīmās intereses īstenošanai, pieprasa un saņem datus par mani no trešajām personām (tai skaitā, no Latvijas Bankas Kredītu reģistra, kredītinformācijas birojiem, datubāzēm, reģistriem u.c.). nolūkā izvērtēt manu
maksātspēju un sava kredītriska uzraudzībai pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas un tā izpildes laikā.
Piekrītu SIA “UniCredit Leasing” piedāvājumu un informācijas saņemšanai.
Piekrītu manu personas datu nodošanai trešajām personām apdrošināšanas piedāvājumu un polišu sagatavošanas vajadzībām

Pieteikuma iesniedzēja paraksts
SIA «UniCredit Leasing», Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004; Tālr.: 67 502 200; E-pasts: info@unicredit.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

Piekrišana personas datu apstrādei

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, es
, personas kods:
Vārds, uzvārds
atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – VSAA) sniegt SIA „UniCredit Leasing” (Reģ. Nr.
40003423085) 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 VSAA sniegt augstāk minētos datus. VSAA izziņu iesniegšu pats.

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai.

Datums

______________________
Paraksts

SIA “UniCredit Leasing”
Reģ. Nr.: 40003423085
un
SIA “UniCredit Insurance Broker”
Reģ. Nr.: 40003983430

IESNIEGUMS PAR APDROŠINĀŠANAS PIEDĀVĀJUMU
Ar šo es, aaaaauzvā

r

ds

, personas kods: aaaa auzvā

r

ds

lūdzu SIA „UniCredit Leasing” un SIA “UniCredit Insurance Broker” sagatavot apdrošināšanas piedāvājumus par visu
šobrīd un nākotnē manā īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo kustamo un nekustamo mantu.
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar SIA “UniCredit Leasing” un SIA “UniCredit Insurance Broker” Privātuma politiku, kas
atrodas: https://www.unicredit.lv/lv/datu-apstrade/, saņemot nepieciešamo informāciju par manu personas datu
apstrādi un apstrādes mērķi, kā arī piekrītu manu personas datu nodošanai trešajām personām apdrošināšanas
piedāvājuma un polises sagatavošanas vajadzībām.

Datums

_____________________

(Paraksts)

aaaaaJūsu vārds un uzvārds

(Paraksta atšifrējums)

