(N)

Pieteikums līzingam fiziskām personām

Banka – Luminor Bank AS, vienotais reģistrācijas Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, e-pasta adrese: info@luminor.lv, telefons: (+371)
67171880.
Luminor Līzings SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40003348054, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, e-pasta adrese: lizings@luminor.lv, telefons: (+371)
67171880.

Līzinga objekts

Informācija par pārdevēju

Marka, modelis

Nosaukums/
9ārds, uzvārds

Dzinēja tilpums (cm3),
jauda (kW); pilna masa (kg)

Kontaktpersona

Ražošanas gads

Tālrunis

Cena EUR, t. sk. PVN

E-pasts

Nobraukums (lietotam līzinga objektam)

Vēlamie līzinga finansējuma noteikumi
Līzinga veids:

Finanšu līzings

Operatīvais līzings

Finansējuma valūta
Atlikusī vērtība %

Līzinga periods mēnešos (līdz 60 mēnešiem)

Fiksētā

Nobraukums līzinga perioda beigās (km)

(opertīvajam līzingam)

Apdrošināšanu veic Luminor Līzings SIA
Procentu likme:

Pirmā iemaksa (valūta, summa)

KASKO

(opertīvajam līzingam)

KASKO apdošināšanas maksājumi:

OCTA

Mainīgā

Rēķina saņemšanas veids:

e-rēķina formā (rekini.lv

Gada

Mēneša

pa pastu (maksas pakalpojums)

Līzinga pieprasītājs
Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā adrese

Tālrunis

Korespondences adrese

E-pasts

Pilsonība (valsts)

Nodokļu rezidences
valsts

Nodarbošanās/Darba vieta
Algots darbinieks/-ce,
darba vietas nosaukums
Darba vietā kopš (mm/gg)

Ieņemamais amats
Individuālais komersants,
uzņēmuma īpašnieks
Pašnodarbinātais/fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību

Mājsaimniece/-ks

Cits (lūdzu, norādiet)

Ģimenes stāvoklis

Precējies

Apgādībā esošo personu skaits

Neprecējies

Mēneša neto izdevumi EUR (summa)

Mēneša neto ienākumi EUR (summa)
Līzinga maksājumiem paredzēto ienākumu izcelsme
Alga

Mantojums

Īpašuma pārdošana

Kopīgas mājsaimniecības ienākumi

Dividendes

Iekrājumi

Citi (lūdzu,
precizējiet)

Lūdzu norādiet ienākumus gūstošR personX ar kuru veidojat vienu mājsaimniecību
Personas kods

Vārds, uzvārds

Līzinga pieprasītāja saistības
Saistību veids un mērķis

Galvotājs

Aizdevējs

Valūta

Atlikusī summa

Atmaksas
termiņš

Ikmēneša maksājums

VēlRV piesaistīt galvotāju līzinga saistību pastiprināšanai (/XPLQRU/Ư]LQJV6,$ apliecinājuma forma)

Lappuse 1 no 3 lappusēm

(N)

Pieteikums līzingam fiziskām personām

Politiski nozīmīga persona

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona* vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis**, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona***?
Nē

Jā, esmu politiski nozīmīga persona*
Jā, esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis**
Jā, esmu ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona***

Ja jā, lūdzu norādiet: Iestādi, institūciju un amatu, ko ieņemiet vai esat ieņēmis:
Iestāde, institūcija
Amats
Ja nozīmīgs publisks amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (ddmmgJJJ):

Ģimenes locekļa/ Saistītās personas vārdu, uzvārdu, amatu un saistību:
Vārds, Xzvārds

Amats

Saistība (radnieciskas attiecības,
darījuma attiecības):
Ja publisks QR]ƯPƯJVamats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (ddmmgJJJ):
*Politiski nozīmīga persona ir persona, kura Latvijas Republikā vai citā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā: valsts varas augstākās amatpersonas, valsts
administratīvās vienības (pašvaldības) vadītāja, valdības vadītāja, ministra, ministra vietnieka vai ministra vietnieka vietnieka, valsts sekretāra, vai cita augsta līmeņa amatpersonas valdībā vai
valsts administratī-vajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāta vai līdzīgas likumdošanas struktūras locekļa, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) locekļa, konstitucionālās tiesas,
augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesneša (tiesu institūcijas locekļa), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes locekļa, centrālās bankas padomes vai valdes locekļa,
vēstnieka, pilnvarotā lietveža, bruņoto spēku augstākā virsnieka, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekļa, starptautiskas organizācijas vadītāja (direktora, direktora vietnieka) un
valdes locekļa vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
**Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi ir politiski nozīmīgas personas a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai
tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma
persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.
***Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona ir persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām, vai tā ir akcionārs
vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka
tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.
Ar šī pieteikuma parakstīšanu Līzinga peiprasītājs apliecina, ka nekavējoties (arī pēc līguma noslēgšanas) informēs /XPLQRU/Ư]LQJV6,$, par jebkādām šajā pieteikuma sadaļā norādītās informācijas izmaiņām.
Ar šī pieteikuma (turpmāk „Pieteikums”) parakstīšanu

(1) apliecinu, ka visa Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza, un apņemos nekavējoties paziņot par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā
Pārdevējam vai Luminor Līzings SIA (turpmāk “LUMINOR”) līdz līguma noslēgšanai un piekrītu, ka Pieteikums/ Pieteikumā norādītā informācija (t.sk. personas dati) tiek nodota LUMI-NOR un Luminor Bank
AS, vien.reģ.Nr. 40003024725, un juridiskām personām, kuras ir piederējušas un pieder tai pašai grupai, kurai LUMINOR, t.sk., kas kļūst par grupas dalībniecēm nākotnē);
(2) apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana LUMINOR ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 210.pantu. Man ir zināms, ka
Pieteikumā pieprasīto ziņu neaizpildīšana tiks attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi;
(3) Apzinos, ka līzinga pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros LUMINOR un tie personas datu apstrādātāji, kas iesaistīti līzinga pakalpojuma nodrošināšanā, veiks personas datu apstrādi;
(4) Parakstot Pieteikumu, apstiprinu, ka esmu iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti LUMINOR Privātuma politikā (https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika) un
LUMINOR Personas datu glabāšanas politikā (https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā LUMINOR klientu apkalpošanas vietā;
(5) Apliecinu, ka esmu informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem
terminiem un definīcijām, kas norādīti LUMINOR Privātuma politikā. Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti;
(6) Apliecinu, ka esmu informēts, ka līzinga pakalpojuma izpildes ietvaros veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir LUMINOR. LUMINOR Datu apstrādes speciālists (dataprotectionLV@luminorgroup.com)
pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi līzinga pakalpojuma izpildes ietvaros un palīdzēs īstenot Līzinga pieprasītāja tiesības.
(7) Apliecinu, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā Pieteikumā un kas nav mani personas dati, ir iegūti likumīgi un man ir tiesības šos personas datus izpaust LUMINOR līzinga pakalpojuma
nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šādas personas ir informētas par LUMINOR veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs
personas ir informētas par LUMINOR Privātuma politiku (https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika).
(8) Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu,
atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt 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 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu iesniegšu pats.

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai, lai LUMINOR izteiktu man piedāvājumus kreditēšanas līgumu noslēgšanai, noslēgtu kreditēšanas un galvojuma līgumus ar mani un pārvaldītu
kredītrisku.
(9) Pieteikumā atļaujot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sniegt manus personas datus LUMINOR, vienlaikus piekrītu, ka LUMINOR pēc VSAA pieprasījuma iesniedz VSAA Pieteikumu, lai
VSAA varētu pārliecināties par to, ka esmu sniedzis piekrišanu manu personas datu izpaušanai LUMINOR;
(10) apliecinu, ka esmu informēts, ka LUMINOR ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto līzinga summu vai noraidīt līzinga pieteikumu, nepaskaidrojot sava lēmuma pamatojumu, izņemot, ja to
paredz normatīvie akti;
(11) apliecinu, ka darījuma attiecības ar LUMINOR tiks nodibinātas un līzinga darījums veikts manās interesēs. Gadījumā, ja darījuma attiecības tiek nodibinātas citas personas interesēs/ labā, lūdzu
apliecināt to, atzīmēt zemāk un sniegt papildus nepieciešamo informāciju pēc LUMINOR pieprasījuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
(12) apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka līzinga/ finanšu pakalpojuma līguma noslēgšana notiek, parakstot starp pusēm līguma speciālos noteikumos. Esmu informēts/-a, ka līguma vispārējie noteikumi tiks
nosūtīti uz manu e-pasta adresi pirms līguma noslēgšanas, kā arī apliecinu, ka esmu informēts/-a par iespēju tiem piekļūt un lejupielādēt tos tieši no Luminor Bank AS mājas lapas (www.luminor.lv), lai ar
tiem iepazītos un iesniegtu LUMINOR priekšlikumus par grozījumiem vispārējos noteikumos un/vai tos apspriestu, bet ne vēlāk kā pēdējā dienā pirms līguma parakstīšanas. Pēc līguma speciālo noteikumu
parakstīšanas, vispārējie noteikumi kļūs par neatņemamu līguma sastāvdaļu un ir saistoši līgumslēdzēju pusēm.

Darījuma attiecības ar LUMINOR tiks nodibinātas un līzinga darījums tiks veikts citas personas- _______________________________________________________ interesēs/labā.

Lappuse 2 no 3 lappusēm

(N)

Pieteikums līzingam fiziskām personām
Iesniedzamie dokumenti
Pārdevēja piedāvājums

Pases vai Personas
apliecības (eID kartes) kopija

VSAA
izziņa

V,'
izziņa

Konta izdruka

Līzinga objekta vērtējums

Galvojuma izsniegšanas apliecinājums (/XPLQRU/Ư]LQJVSIA apliecinājuma forma)
Citi (lūdzu paskaidrot)

Vārds, uzvārds

Paraksts (paraksta tiesīga persona)

Datums (dd/mm/gggg)

Lappuse 3 no 3 lappusēm

