
LĪZINGA PIETEIKUMS 
(Lūdzu aizpildīt drukātiem burtiem) 

 

Aizpildot Līzinga (aizdevuma) pieteikumu apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, sniegta, lai saņemtu aizdevumu atbilstoši šajā pieteikumā norādītajam mērķim 

un norādītajā apmērā. Apliecinu, ka kreditoram ir sniegta visa informācija, kurai varētu būt nozīme, pieņemot lēmumu par Līzinga (aizdevuma) piešķiršanu un novērtējot pieteikuma iesniedzēja 

finansiālo stāvokli, kā arī spēju atmaksāt Līzingu (aizdevumu). Pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka SIA „NORD līzings” veic visu sniegto datu apstrādi saskaņā ar mērķiem, apmēru un 

nosacījumiem, kas noteikti uzņēmuma iekšējos normatīvajos aktos. Apliecinu, ka esmu saņēmis pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei (tajā skaitā elektroniski), 

visas pieteikumā norādītās personas ir pilnvarojušas pieteikuma iesniedzēju viņu vārdā dot piekrišanu viņu personas datu apstrādei, lai kreditors pilnīgi varētu izvērtēt pieteikuma iesniedzēja 

maksātspēju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka nepatiesu ziņu sniegšana ir krimināli sodāma un par nepatiesu ziņu sniegšanu var iestāties kriminālatbildība atbilstoši Krimināllikuma 117.pantam un/vai 

220.pantam. 

Piekrītu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta ar trešo personu starpniecību, ka tā tiek saglabāta (tajā skaitā elektroniski). 

Pieteikuma iesniedzējs piekrīt, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija tiek pārbaudīta Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši noteiktajam mērķim. Pieteikuma 

iesniedzējs zina, ka SIA „NORD līzings” veiktā fizisko personu datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka viņam nav ierobežota rīcībspēja, kā arī nepastāv citi apstākļi, kas ietekmē vai varētu ietekmēt pieteikuma iesniedzēja  spēju pieņemt lēmumus un izpildīt 

uzņemtās saistības, kā arī apliecina, ka Līzinga (aizdevuma) pieteikums atbilst pieteikuma iesniedzēja patiesajiem nodomiem. 
 

    

Vārds, uzvārds Personas kods Pašrocīgs paraksts Datums 
 

Darbinieka vārds, uzvārds, paraksts 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pieteikuma iesniedzējs ir parakstījies manā klātbūtnē un viņa identitāte pārbaudīta pēc personu apliecinošā dokumenta. 
 

1. INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU/GALVOTĀJU 

Vārds  Uzvārds  Personas kods  -  
 

Pases/eIDkartes Nr.  Vadītāja apliecība  kategorija (-as), stāžs  
 

2. KONTAKTINFORMĀCIJA 

Faktiskās dzīves vietas adrese  
 

Deklarētās dzīves vietas adrese  
 

Mobilā tālruņa Nr.  Mājas tālruņa Nr.  E-pasta adrese  
 

Kontaktpersona Jūsu prombūtnē Vārds, uzvārds  tālruņa Nr.  
 

Dzīvesvietas veids Īres dzīvoklis ☐ Dzīvoklis īpašumā ☐ Dzīvoju kopā ar _______________ ☐ Kopmītne ☐ 
                                                      (Lūdzu atzīmēt attiecīgo veidu)                                              (Lūdzu norādīt ar ko kopā dzīvojat ar vecākiem/radiniekiem) 

Adrese  
 

3. INFORMĀCIJA PAR DARBU UN IZGLĪTĪBU 

Darbavietas nosaukums  Darbavietas adrese  
 

Ieņemamais amats  Darba stāžs  Darba līguma termiņš  
 

Izglītība Augstākā (pabeigta) ☐ Augstākā (nepabeigta) ☐ Vidējā profesionālā ☐ Vidējā ☐ Pamata ☐ 
(Lūdzu atzīmēt atbilstošo) 

4. INFORMĀCIJA PAR ĢIMENI 

Ģimenes stāvoklis Precējies /-usies ☐ Neprecējies /-usies ☐ Dzīvo kopā ☐ Šķīries/-usies ☐ Atraitnis/-e ☐ 
 

Apgādājamo skaits  Bērni līdz 10 gadiem  Bērni no 10 – 18 gadiem   
(Lūdzu atzīmēt atbilstošo apgādājamo skaitu) 

5. INFORMĀCIJA PAR PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA IENĀKUMIEM (EUR) 

Ienākumi no pamata darba vietas  Citi ienākumi  Citi ienākumi  
 

6. INFORMĀCIJA PAR LAULĀTĀ/DZĪVES BIEDRA IENĀKUMIEM (EUR) 

Ienākumi no pamata darba vietas  Citi ienākumi  Citi ienākumi  
 

7. INFORMĀCIJA PAR PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA SAISTĪBĀM (EUR) 

☐ Kredītsaistības Atlikums  Ikmēneša maksājums  ☐ Uzturlīdzekļi  
 

8. INFORMĀCIJA PAR LAULĀTĀ/DZĪVES BIEDRA SAISTĪBĀM (EUR) 

☐ Kredītsaistības Atlikums  Ikmēneša maksājums  ☐ Uzturlīdzekļi  
 

9. INFORMĀCIJA PAR LĪZINGA OBJEKTU 
Marka Modelis Izlaiduma gads Reģistrācijas numurs Identifikācijas numurs (VIN) Cena EUR 

      
 

Transporta līdzeklis atradīsies ☐ garāžā ☐ apmaksātā stāvvietā ☐ neapmaksātā stāvvietā ☐ citur (norādīt) 
 

10. INFORMĀCIJA PAR LĪZINGA APMĒRU UN ATMAKSU (EUR) 

Aizdevuma summa  Vēlamā ikmēneša summa  Ikmēneša maksājuma datums  Atmaksas termiņš  
 

11. AUTO PĀRDEVĒJS 

Nosaukums  Kontaktinformācija  

 


