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(vārds, uzvārds)
apliecinu Luminor Bank AS Latvijas filiālei (turpmāk – Banka), ka šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un
precīza, kā arī apliecinu Bankai, ka esmu tiesīgs(a) parakstīt un iesniegt Bankai šo pieteikumu tās personas vārdā, kura vēlas noslēgt kreditēšanas
darījumu ar Banku (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs). Esmu informēts(a), ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana Bankai ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai
pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 177. un 210.pantu.
Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos, ir iegūti likumīgi un ka Pieteikuma
iesniedzējam ir tiesības šos personas datus izpaust Bankai šī pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Pieteikuma iesniedzējs apstiprina un garantē, ka šīs personas ir
informētas par Bankas veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka šīs personas ir
informētas par Luminor Privātuma politiku (https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika).
Pieteikuma iesniedzējs piekrīt tam, ka Bankai ir tiesības veikt pieteikumā un tā pielikumos norādītās informācijas (tostarp personas datu) apstrādi, tostarp ziņu par
Pieteikuma iesniedzēju, tā kontiem un veiktajiem darījumiem nodošanu trešajām personām, kā arī iegūt papildu ziņas no jebkuras trešās personas, lai pārbaudītu
pieteikumā un tā pielikumos norādītās informācijas patiesumu, izvērtētu Pieteikuma iesniedzēja kredītspēju un iespēju noslēgt kreditēšanas darījumu ar Banku
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Vārds,
uzvārds

Paraksts*

Datums*

* Ja šis dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, tad paraksta vietu un datumu šajā dokumentā neaizpilda.
Jūsu iesniegtā informācija ir konﬁdenciāla, un šī pieteikuma saturs nevar tikt atklāts trešajām personām citādi kā saskaņā ar likumu.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli, reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013,
Latvija, e-pasta adrese: info@luminor.lv, tālrunis +371 67 17 1880, kas pārstāv
Luminor Bank AS, reģistrēta Igaunijas komercreģistrā, reģ. nr. 11315936, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Igaunija

