
 

 

 
PIETEIKUMS EKSPRESS KREDĪTA 

PAMATLĪGUMA NOSLĒGŠANAI  
Заявление  для заключения договора Экспресс 

кредита  

1.Informācija par aizdevuma pieprasītāju / Информация о заемщике: 

Vārds, uzvārds/  
Имя, фамилия  

 

Personas kods/  
Персональный код  
 
 

Deklarētā dzīvesvieta, pasta indekss/  
Декл. место жительства, почтовый индекс 

 

Dzīvesvietas adrese, pasta indekss/ 
Фактически проживаю,  почтовый индекс               
                                                                                                                    
 

Dzīves vieta/ 
Место жительства 

Pašam vai dzīvesbiedram piederošs īpašums/ 
Собственное или супругу принадежащее имущество 

 īrēts īpašums/ 
съемная квартира, дом 

 Cits/ 
другое 

 

  

Mobilais tālr./           
Тел. моб. 

e-pasts/   
эл.почта 
 

Darbavieta/ 
Место работы 

Amats/ 
Должность  

 

Uzņēmumā nostrādāto gadu skaits/ 
Количество лет работы на предприятии 

Noslēgtā darba līguma termiņš/ 
Трудовой договор заключен на срок 

 

Algas konta Nr./ 
Nr.счета з/платы 
 

 

Izglītība/ 
образование 

pamata  vidējā  vidējā speciālā, profesionālā  augstākā  

 
 

Ģimenes stāvoklis/ 
Семейное положение 

precējies (-usies)  neprecējies (-usies)  faktiskā kopdzīve  

  

Ģimenes locekļu skaits, ieskaitot apgādājamos/ 
Кол-во членов семьи  

 Apgādājamo skaits: 
Кол-во иждивенцев: 

bērni līdz 18 gadiem/ 
дети до 18 лет  

 

citi apgādājamie/ 
др. 

 

 

Ikmēneša personīgie/ģimenes ienākumi:/ Среднемесячные личные/семейные доходы:  
 

Mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas/ Доходы после уплаты налогов  
Dzīvesbiedra ienākumi pēc nodokļu ieturēšanas / Доходы супруга (и) после налогов  
Citi ienākumi, pabalsti, pensijas, ienākumi no saimniecības utt. / Другие доходы  
Kopējie ienākumi/ Общие доходы                                                                             
 

Šobrīd esošās saistības (kredīti, t.sk. karšu, līzingi, galvojumi)/ Обязательства (кредиты, лизинги, поручительства) 

Kreditors/ Кредитор Atlikusī summa/  
Остаток кредита 

Ikmēneša maksājums/ 
ежемесячный платеж 

Atmaksas termiņš/ 
Срок выплаты 

    

    

    

    
 

Vai izmantojat „ātros” kredītus/ 
Пользуетесь „быстрыми” кредитами? 

nē          jā  Ierastais limits 
обычный лимит 

 

 

Mantiskais stāvoklis, īpašumi / Материальное положение, имущество  

Nekustamais īpašums (adrese)/ 
Недвижимое имущество (адрес) 

 

Automašīna, tehnika/Автомашина, техника  
 

Līdzdalība sabiedrībās (nosaukums, līdzdalība %)/ 
Участие в предприятиях (название, доля в  %) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Informācija par kontaktpersonām 
 (vecāki un/vai bērni, un/vai brāļi un māsas, un/vai laulātais, un/vai personas ar kopīgu saimniecību, un/vai citas personas)/ (супруг, 
родственники, друзья) 
 

Vārds, uzvārds, radniecības pakāpe, kontakttālrunis, darba vieta/Имя, фамилия, степень родства, контактный телефон, место 
работы 

 
 

 

3. Cita informācija 

KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” biedru vidū ir mani vecāki un/vai bērni, un/vai brāļi un māsas, 
un/vai laulātais, un/vai personas ar kopīgu saimniecību, un/vai citas personas, ar kurām man ir kopīgs īpašums, 
uzņēmējdarbība, solidāras kredītsaistības, savstarpēji galvojumi vai citi savstarpēju finansiālu saistību vai 
atkarības apstākļi.  
 

nē  jā  Lūdzu norādīt 
vārdu/us un 
uzvārdu/us 

 

 
 
 
 

 

Parole (ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību es apliecinašu savu 
identitāti)/ Пароль  
 

 
 

4.Informācija par kredītu/Информация о кредите: 
 

Pirmā kredīta summa, EUR/  
Сумма кредита, EUR 

 
 

Termiņš 
(mēnešos)/ 

Срок  (в месяцах) 

  

 

Lūdzu noslēgt Ekspress kredīta pamatlīgumu aizdevumu saņemšanai patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai 
automobiļa, iegādei vai samaksai par pakalpojumiem, piemēram, medicīnisko aprūpi vai ceļojumu, kuru nolūks nav saistīts 
ar peļņas iegūšanu.  
 

Apliecinu, ka pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza, un piekrītu, ka KS “Latvijas 
arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība”, reģ.Nr.40003248087, var pieprasīt un saņemt no trešajām personām ziņas, kas nepieciešamas manis KS 
“Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” sniegto ziņu papildināšanai un pārbaudei.  
Pieteikumā pieprasīto ziņu nesniegšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi. Esmu informēts(a), ka pieteikumā sniegtās 
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas ir pamats KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” atteikties no slēgtā aizdevuma līguma izpildes 
jebkurā tā izpildes stadijā. 
Piekrītu, ka KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” ir tiesīgs pieprasīt informāciju no citām personām un iestādēm (tajā skaitā 
dažādām kredītiestādēm, kredītņēmēju un parādnieku datu bāzēm, darba devējiem, valsts iestādēm (tajā skaitā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu Dienesta, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras), lai pārbaudītu pieteikumā sniegto datu 
pareizību un izvērtētu manu kredītvēsturi. 
Piekrītu, ka KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība”  veic to  manu personas datu apstrādi, kuri norādīti pieteikumā un tam 
pievienotajos dokumentos vai ir saņemti no trešajām personām. Apliecinu, ka esmu tiesīgs(a) nodot KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu 
sabiedrība” pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītos trešo personu datus, lai KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” 
apstradātu tos.  
Esmu informēts(a), ka KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt 
informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir 
pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā: www.bank.lv. 
Piekrītu, ka KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” var izmantot pieteikumā sniegtus personas datus, lai informētu mani, tajā skaitā 
nosūtot man attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi vai SMS uz manu mobilo telefonu, par jebkādiem jauniem, papildus un/vai aktuāliem 
pakalpojumiem, ko piedāvā KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība”.  
Informāciju vēlos saņemt latviešu valodā  
 
Подтверждаю, что информация, упомянутая в заявлении и в приложенных к заявлению документах является достоверной, полной и 
точной, а также согласен (а) с тем, что KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība”, рег.Nr. 40003248087, может затребовать и 
получить информацию от других лиц для пополнения и проверки точности предоставленных в данном заявлении данных.  
Неподача в заявлении запрашиваемых данных, трактуется KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība”, как отсутствие таковых или 
как отрицательный ответ. Я также проинформирован (а) о том, что подача в заявлении ложных или неполных сведений может 
являтся основанием для KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” для отказа от исполнения Кредитного договора на любой 
стадии. 
Подписывая данное заявление, я даю согласие на то, что KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” вправе запросить 
информацию от других лиц и учреждений (в том числе, но не только от кредитных учреждений, баз банных должников, 
работодателей, государственный учреждений (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs, Valsts Ieņēmumu Dienests, 
Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra), для проверки информации данного заявления и оценки моей кредитоспособности.  
Подписывая данное заявление, я даю согласие KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” на обработку поданых мною личных 
данных, а также данных, указанных в приложенных к заявлению документах. 
Я проинформирован(а) об обязанности KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” подавать, а также о праве получать 
информацию из Кредитного регистра Латвийского банка в соответствии с утвержденными правилами Латвийского банка и в 
определенных случаях и порядке. Утвержденные правила Крединого регистра доступны на сайте Латвийского банка: www.bank.lv. 
Подписывая данное заявление, я даю согласие на то, что KS “Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība” вправе использовать мои 
персональные данные, чтобы информировать меня, в том числе, высылая мне соответствующие сообщения на электронный адрес 
или SMS на мой мобильный телефон, о новостях, дополнительных и/или актуальных услугах, которые предлагает KS “Latvijas 
arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība”.  
Информацию хотел (а) бы получать на русском языке  

 
Datums____________________    Aizdevuma pieprasītāja paraksts___________________ 
Дата Подпись заемщика 

http://www.bank.lv/
http://www.bank.lv/

