
IESNIEGUMS KREDĪTA SAŅEMŠANAI
JURIDISKAI PERSONAI

E

/ /

Uzņēmums

Reģistrācijas Nr. 

Reģistrācijas datums 

Valsts kods 

Nodokļu maksātāja kods 

Juridiskā adrese 

Faktiskā adrese 
(iela, māja, birojs)

Fakss Interneta vietne 

Reģistrācijas valsts 

 2. Vēlamā kreditēšanas forma

kredīts kredītlīnija / overdrafts

Lūdzu, aizpildiet attiecīgo sadaļu atkarībā no vēlamās kreditēšanas formas

Kredīts

Vēlamā kredīta summa:     

Kredīta termiņš Vēlamā kredīta procentu likme 

A

(valūta)(cipariem)

(vārdiem)

Vēlamais kredīta atmaksas grafiks: 

1lineārais 2anuitātes

1Lineārais graks – kredīta atmaksas graks, kas paredz periodiskus (ikmēneša) vienādus kredīta pamatsummas maksājumus, kā arī procentus par kredīta izmantošanu, kas aprēķināti par 
neatmaksāto kredīta atlikumu. Kopējais periodiskais (ikmēneša) maksājums kreditēšanas perioda laikā mainīsies.
2Аnuitātes graks – kredīta atmaksas graks, kurā ietverti kredīta pamatsummas maksājumi, kā arī procenti par kredīta izmantošanu, kas tiek maksāti vienādās summās vienādos periodos.

cits
(lūdzu, norādiet)

Papildinformācija: 
(lūdzu, norādiet vēlamā kredīta atmaksas graka nosacījumus)

1. Informācija par iesniedzēju

(pilns nosaukums)

Pilsēta

Rajons Pasta indekss 

Valsts 

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Kredīta saņemšanas mērķis 

Kredīta atmaksas avots 

/ / 20Datums Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 12.02.2019. sēdē, protokols Nr. 7

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.lv

Pilsēta

Rajons Pasta indekss 

Valsts 

(iela, māja, birojs)
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Kontakttālrunis 1 E-pasts 1
(valsts kods)

+

Kontakttālrunis 2 E-pasts 2
(valsts kods)

+

Kontakttālrunis 3 E-pasts 3
(valsts kods)

+



Kredītlīnija

Kredītlīnijas limits:

B

(valūta)(cipariem) (vārdiem)

Kredītlīnijas tips: akcepta bezakcepta (overdrafts)

Kredītlīnijas termiņš (līdz 1 gadam) 

Kredītlīnijas saņemšanas mērķis 

Kredītlīnijas atmaksas avots 

Vēlamā kredīta procentu likme 

Kredītlīnija – piešķirtā kredītlimita ietvaros Klienta konts tiek papildināts, pamatojoties uz atsevišķu Klienta rīkojumu (pieteikumu). Klientam ir 
iespēja kreditēšanas perioda laikā veikt gan kredītlīdzekļu atmaksu, gan atkārtoti izmantot kredītlīdzekļus. Procenti par aizdevuma izmantošanu 
tiek dzēsti reizi mēnesī.
Оverdrafts – Klienta konts tiek papildināts automātiski piešķirtā kredītlimita ietvaros. Procenti par aizdevuma izmantošanu tiek dzēsti reizi 
dienā.

Nekustamā īpašuma adrese: 

Nekustamais īpašums kā nodrošinājumsA

(iela, māja, dzīvoklis)

3. Informācija par nodrošinājumu

nekustamais īpašums 

bankas garantija 

depozīts  

kustamais īpašums (aktīvi) 

korporatīvā garantija

kapitāldaļas

privātā garantija cits

Papildinformācija par nodrošinājumu: 

Lūdzu, aizpildiet šādu(-as) sadaļu(-as) atkarībā no piedāvātā nodrošinājuma veida

Objekta veids:  dzīvojamā komerciālā rūpniecības zeme

cits

Nekustamā īpašuma īss apraksts: 

3Ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir trešā persona, lūdzam objekta īpašnieku aizpildīt F veidlapu (ja īpašnieks ir juridiska persona) vai D veidlapu (ja 
īpašnieks ir ziska persona).

Nodrošinājuma īpašnieks: aizņēmējs
3

trešā persona

Pilsēta 

Rajons Pasta indekss  

Valsts  

Vēlamais maksājumu periodiskums, pamatojoties uz grafiku:

reizi mēnesī  reizi ceturksnī  cits
(lūdzu, norādiet)

Kadastrālā vērtība 

Bilances vērtība 

Nekustamā īpašuma cena

(valūta)

(valūta)

Tirgus / novērtētā vērtība 
(valūta)

Tirgus vērtība noteikta: 

pamatojoties uz publiskiem datiem

(lūdzu, norādiet vērtēšanas kompānijas nosaukumu un vērtējuma datumu)
neatkarīgā vērtēšanas kompānijā / /

(lūdzu, norādiet)

(lūdzu, norādiet)
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Papildinformācija par nekustamā īpašuma objektu

Būvniecības gads Tеhniskais stāvoklis: renovēts nav renovēts

Objekta izmantošana: privātām vajadzībām / personīgai lietošanai: izīrēšana / noma netiek izmantots

cits

 

Ja objekts tiek izīrēts / iznomāts, lūdzu, norādiet informāciju par īrnieku(-iem) / nomnieku(-iem) un īres / nomas noteikumiem:

fiziska personaĪrnieks / Nomnieks:  juridiska persona

Īres / nomas maksa   Mēneša īres / nomas ienākumi

/ /Īres / nomas līguma sākuma datums

/ /Īres / nomas līguma beigu datums

4Īres / nomas līgums ir reģistrēts Zemesgrāmatā :   Jā Nē
4
Vai attiecīgās valsts reģistrā

! Ja objekts ir izīrēts / iznomāts vairākiem īrniekiem, lūdzu, pievienojiet šim iesniegumam īres / nomas līgumu sarakstu, norādot informāciju par īrniekiem / 
nomniekiem un īres / nomas noteikumiem šajā sadaļā norādītajā apjomā.

Papildus nekustamajam īpašumam par ķīlu var kalpot arī aprīkojums un citi pamatlīdzekļi, preču krājumi, uzņēmuma debitoru parādi vai citi 
uzņēmuma aktīvi. Sadaļas „Nodrošinājums” 1.-3. punktā norādiet informāciju par piedāvāto nodrošinājumu. Piemēram: „Pamatlīdzekļi - rūpnieciskais 
aprīkojums”, „Preču krājumi”, „Debitoru parādi”, „Kapitāldaļas”, „Transports” utt.

Kustamais īpašums (aktīvi)B

Nodrošinājuma atrašanās vieta 

Nodrošinājums1

Tirgus vērtība 

Bilances vērtība 
(valūta)

(lūdzu, norādiet)

/ /uz 20 .

(valūta)
/ /uz 20 .

Nodrošinājuma īpašnieks: kredīta ņēmējs
5

trešā persona

5Ja nodrošinājuma īpašnieks ir trešā persona, lūdzam nodrošinājuma  īpašnieku aizpildīt F veidlapu (ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir juridiska 
persona) vai D veidlapu (ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir ziska persona).

Garantijas, pilnvarojumiС

Bankas un korporatīvās garantijas:

1.

2.

3.

Nodrošinājuma atrašanās vieta

Nodrošinājums2

Tirgus vērtībaBilances vērtība 
(valūta) (valūta)

Nodrošinājuma īpašnieks:

Nodrošinājuma atrašanās vieta

Nodrošinājums3

Tirgus vērtībaBilances vērtība 
(valūta) (valūta)

Nodrošinājuma īpašnieks:

kredīta ņēmējs
5

trešā persona

kredīta ņēmējs
5

trešā persona
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Banka apstrādā zisko personu personas datus (turpmāk – dati) atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu 

prasībām.

Pilna informācija par Bankas veikto datu apstrādi, apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, datu saņēmējiem, datu nosūtīšanu un nodošanu, 

datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī cita informācija par datu apstrādi ir ietverta Klienta personas datu apstrādes deklarācijā, 

kuras aktuālā redakcija ir izvietota www.rietumu.lv. Iesniedzējs apstiprina, ka ir iepazinies ar norādīto dokumentu, ir informēts par tā 

nosacījumiem, kā arī apzinās, ka Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas Klienta personas datu apstrādes deklarācijā.

Ja iesniedzējs vai jebkuri viņa pārstāvji nodod Bankai zisko personu datus un/vai datus saturošus dokumentus, iesniedzējs un viņa 

pārstāvji apliecina un garantē, ka:
- viņi ir tiesīgi nodot Bankai šo personu datus un ievēro datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- personas, kuru dati tika nodoti Bankai, ir informētas par Bankas veikto datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas savu datu 

apstrādi. Iesniedzējs un viņa pārstāvji ir iepazīstinājuši šīs personas ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma iesniedzējs un viņa pārstāvji nekavējoties iesniegs Bankai dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas doto 

piekrišanu vai cita veida atļauju personas datu nodošanai un apstrādei Bankā, vai dokumentu, kas apliecina citu pamatu datu nodošanai 

un apstrādei Bankā.

F

Informācija, kura nav norādīta šajā Iesniegumā, bet var būt svarīga AS „Rietumu Banka”

Papildinformācija

Informācija par potenciālām korporatīvām garantijām

Ikvienam no norādītajiem uzņēmumiem, kuri šī kredīta darījuma ietvaros plāno kļūt par galvotāju, jāaizpilda F veidlapa.

Potenciālo galvotāju-zisko personu skaits

Ikvienai personai, kura šī kredīta darījuma ietvaros plāno kļūt par galvotāju, jāaizpilda B veidlapa (ja potenciālais līdzaizņēmējs / galvotājs 
ir ziska persona)

D

E

Cits piedāvātais nodrošinājums 

Līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondiem

Vai Jūsu uzņēmums plāno pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu? Jā Nē

Programmas nosaukums

1

Reģistrācijas Nr. 

Galvotājs 1
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas valsts

2

Reģistrācijas Nr. 

Galvotājs 2
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas valsts

3

Reģistrācijas Nr. 

Galvotājs 3
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas valsts

Informācija par potenciālām privātām garantijām

Jā

Nē
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Iesniedzējs

Kurš rīkojas:  

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas / dokumentu patiesumu. 

6lūdzu, pievienojiet pilnvaru Iesniegumam    

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu pilnvarotās personas identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

cits

pamatojoties uz statūtiem 

(vārds, uzvārds)                     

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(lūdzu, norādiet) 

6uz pilnvaras pamata

 (paraksts)                      

personā

Datums

Datums

Zīmogs

/

/

/ 20

/ 20

Iesniedzējs un viņa pārstāvji ir atbildīgi par jebkurām zisko personu pretenzijām, prasībām pret Banku saistībā ar Bankas veikto personas 

datu apstrādi, kā arī par ar to saistītiem zaudējumiem, kā arī par kompetentu iestāžu uzliktām sankcijām, ja tādas ir.

Banka nav atbildīga par jebkādām trešo personu darbībām, kurām saistībā ar Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas likumīgo 

pienākumu izpildi vai Bankas leģitīmo interešu īstenošanu tika nodoti un/vai izpausti iesniedzēja, vai ar viņu saistīto zisko personu dati, 

tajā skaitā par turpmāku datu atklāšanu, izmantošanu, glabāšanu vai nodošanu. Informācija par iesniedzēju var tikt izpausta pārējām 

darījuma pusēm un citām personām atbilstoši Klienta personas datu apstrādes deklarācijai.

Iesniedzējs un viņa pārstāvji piekrīt, ka saziņai un datu apmaiņai ar viņiem vai citām darījuma izskatīšanā un nodrošināšanā iesaistītām 

personām Bankai ir tiesības izmantot publiskus sakaru kanālus, tajā skaitā elektronisko pastu, tālruni, pastu un citus saziņas līdzekļus. 

Iesniedzējs un viņa pārstāvji uzņemas visus riskus, kas saistīti ar datu nodošanas tehniku un drošību. Banka nav atbildīga par 

zaudējumiem saistībā ar nelikumīgu piekļuvi nodotajai informācijai.

Lai pārbaudītu vai saņemtu papildu informāciju, Banka ir tiesīga izmantot privātos vai publiskos reģistrus, tajā skaitā pieprasīt informāciju 

par iesniedzēju no kredītinformācijas biroja.



B veidlapa: Jā Nē

D veidlapa: Jā Nē

F veidlapa: Jā Nē veidlapa: JāNēdokumentu skaits  

Iesniegumam kredīta saņemšanai juridiskai personai ir pievienoti šādi dokumenti:

Kredīta ņēmējam, kā arī potenciālajiem līdzaizņēmējiem, galvotājiem un ķīlas devējiem (juridiskām personām) jāaizpilda F veidlapa, potenciālajiem 
līdzaizņēmējiem, galvotājiem (ziskām personām) jāaizpilda B veidlapa, potenciālajiem ķīlas devējiem (ziskām personām) jāaizpilda D veidlapa.

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība*

Uzņēmuma statūti un reģistrētās statūtu izmaiņas*

Aktuālais izraksts no komersanta akcionāru reģistra vai Latvijas Centrālā depozitārija (atklātām akciju sabiedrībām)

Aktuālais izraksts / izziņa no Komercreģistra, kas apliecina uzņēmuma amatpersonu paraksttiesības****

Paraksttiesīgās personas pase*

Izziņa par parādu neesamību  no VID / pašvaldības****

Gada pārskati (pilnā apjomā) par pēdējiem 2 gadiem ar VID atzīmi****

Operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par pašreizējo gadu ar bilances pamatposteņu atšifrējumu (debitori, krājumi, 
pamatlīdzekļi, kreditori)

PVN deklarācija par pēdējiem 2 taksācijas gadiem un par pēdējo pārskata periodu ar VID atzīmi****

Dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz piedāvāto ķīlas objektu*

Serticēta eksperta veiktais ķīlas tirgus vērtības novērtējums**

Biznesa plāns

Prognozētā naudas līdzekļu plūsma kreditēšanas periodā

Patiesā labuma guvēja apliecinājums

Citi dokumenti: 

Ja kredīts ir pieprasīts nekustamā īpašuma būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, lūdzam iesniegt arī šādus dokumentus:

Saskaņots skiču un/vai tehniskais projekts*

Dokumenti, kas apliecina zemegabala, uz kura plānots veikt būvniecību, īpašumtiesības / lietošanas tiesības

Būvniecības izmaksu tāme*

Atļauja veikt būvniecību / rekonstrukciju / renovāciju*

Līgums (vai līguma projekts) ar ģenerāluzņēmēju, ģenerāluzņēmēja licences būvdarbu veikšanai kopija*  

*Dokumenti, kuru kopiju uztaisīs АS „Rietumu Banka” darbinieks 
**Informācija par AS „Rietumu Banka” atzītām nekustamā īpašuma vērtēšanas kompānijām ir pieejama pēc iesniedzēja pieprasījuma
***Projekta analīzes laikā AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt papildu dokumentus; informācija par papildu prasībām Latvijas Republikas nerezidentiem ir 
pieejama AS „Rietumu Banka”
****Latvijas Republikas rezidentiem; Latvijas Republikas nerezidentiem – rezidences valsts attiecīgā iestāde

dokumentu skaits  

dokumentu skaits  

veidlapa:

veidlapa:

JāNē

JāNē

dokumentu skaits  

dokumentu skaits  

dokumentu skaits  
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