(N)
Fiziskas personas pieteikums galvojuma sniegšanai
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.

Es,

,

vārds, uzvārds

-

personas kods:

,

apstiprinu, ka noslēgšu Galvojuma līgumu par labu Luminor Līzings SIA kā nodrošinājumu

dzimšanas datums:

,

,

personas kods / reģistrācijas Nr.:

vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums

līzinga finansējumam. Apliecinu, ka man nav parāda saistību pret trešajām personām, kā vien tās, kas norādītas zemāk, un nepastāv nekādi
tiesību un/ vai rīcības spējas ierobežojumi, lai būtu tiesīgs/-a neatsaucami galvot par kredītsaistībām.

Informācija par galvotāju

Nodokļu
rezidences valsts

Pilsonība (valsts)

,

,

:

Lūdzu norādiet ienākumus gūstošo personu, ar kuru veidojat saimniecību:

Galvojuma izsniedzēja saistības
Saistību veids

Kreditors

Atlikusī summa

Valūta

Beigu termiņš

Procentu likme Ikmēneša maksājums

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 nozīmīga 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 (dd/mm/gggg)
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(N)
Fiziskas personas pieteikums galvojuma sniegšanai

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

Amats

Saistība (radnieciskas attiecības,
darījuma attiecības)
Ja nozīmīgs publisks amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg)
*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 pieprasītājs apliecina, ka nekavējoties (arī pēc līguma noslēgšanas) informēs Luminor Līzings SIA, 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 tiek nodota LUMINOR un tās
grupas uzņēmumiem, t.sk. Luminor Bank AS, reģistrācijas Nr. 11315936.
(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 un ka galvojums netiks apstiprināts, ja iesniegtās informācijas
nepilnīguma dēļ nebūs iespējams izvērtēt galvotāja kredītspēju;
(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 galvotāja 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 apstrādes likuma 25.pantu,
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;

Iesniedzamie dokumenti
Pases vai Personas apliecības kopija*

Konta izdruka vai citi ienākumu apliecinoši dokumenti

VSAA izziņa vai VID izziņa par ienākumiem*

Cits
*Obligāti iesniedzamie dokumenti
Lai izvērtētu Galvojuma sniegšanas pieteikumu, pieteikumam jābūt aizpildītam un tam jāpievieno obligāti iesniedzamie dokumenti. Nepieciešamības gadījumā LUMINOR var lūgt iesniegts
papildus dokumentus, kas var būt nepieciešami pieteikuma izskatīšanai.
Ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju 30 dienu laikā pēc pieteikuma aizpildīšanas, pieteikums netiks izskatīts vai tas būs jāaizpilda no
jauna
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums (dd/mm/gggg)
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