FIZISKAS PERSONAS KREDĪTA PIETEIKUMS
KLIENTS
Vārds, uzvārds
Personas kods (dzimšanas datums)

Rezidences valsts

Tālrunis

E-pasts

Deklarētā dzīves vietas adrese
Faktiskā adrese (ja nesakrīt ar deklarēto)

INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU
Kredīta mērķis
mājokļa iegāde

mājokļa būvniecība

mājokļa remonts

zemes iegāde

mājokļa rekonstrukcija

mājokļa labiekārtošana
cits

Detalizēts kredīta mērķa apraksts

Kredīta summa, valūta
Kredīta atmaksas veids

Kredīta termiņš
lineārs

anuitārs

speciāls

Labvēlības periods (pamatsummai)

INFORMĀCIJA PAR NODROŠINĀJUMU
1. Objekts (dzīvoklis, māja u.c.)

Gads (būvniecības u.c.)

Platība (m2)

Gads (būvniecības u.c.)

Platība (m2)

Adrese / auto marka un modelis
2. Objekts (dzīvoklis, māja u.c.)
Adrese / auto marka un modelis
Galvojums
(vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums/ nosaukums, reģistrācijas numurs)
Papildu nodrošinājums

KLIENTA IZGLĪTĪBA
pamata

vidējā

vidējā speciālā

cits variants

augstākā

Mācību iestādes
nosaukums
Specialitāte

AS "Meridian Trade Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1772, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988
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Ienākumu avoti
alga

īpašuma izīrēšana

pensija un pabalsti

ienākumi no individuālās darbības

ārzemēs gūstamie ienākumi

dividendes

citi ienākumi
Summa

Summa

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA DARBA VIETU
Darba devēja nosaukums
Amats
Papildu informācija
(darba stāžs, cita darba vieta u.c.)

KLIENTA ĢIMENES STĀVOKLIS
precējies/-jusies

Ģimenes locekļu skaits

neprecējies/-jusies

cits

Apgādājamie (t.sk. bērni līdz 18 gadiem)

Vai ir noslēgts laulības līgums?

Jā

Nē

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA FINANŠU SAISTĪBĀM
Kreditors

Saistību veids
(kredīts, līzings, overdrafts, nomaksa)

Saistību atlikums
(EUR)

01.05.2018.

Ikmēneša maksājums
(EUR)

Saistību termiņš
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KLIENTS
1. Apstiprinu, ka visas šajā pieteikumā sniegtās ziņas atbilst patiesībai un kredīta piešķiršanas gadījumā apņemos nekavējoties informēt banku par jebkurām izmaiņām, kas
attiecas uz manis sniegto informāciju. Man ir zināms, ka AS "Meridian Trade Bank" var atteikties piešķirt man kredītu, ja esmu sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.
2. Neiebilstu, ka AS „Meridian Trade Bank”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 30.03.2004. ar Nr.40003194988, adrese Elizabetes 57, Rīga,
LV-1772 (turpmāk Banka), veic manu personas datu apstrādi, t.sk. jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu,
sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, vēršoties un pieprasot datus no Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Zemesgrāmatas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), jebkuras citas AS „Meridian Trade Bank” likumiski, līgumiski vai publiski
pieejamas personas datu pārziņu rīcībā esošas personas datu apstrādes sistēmas. Apstrādājamo datu apjomā ietilpst visu veidu ziņas par maniem ienākumiem, saistībām un
īpašumiem. Esmu informēts par to, ka man ir iespēja saņemt informāciju par sevi no iepriekšminētajiem avotiem.
3. Esmu informēts, ka ar mērķi veikt Klienta kredītspējas izvērtēšanu un noslēgt ar kreditēšanas darījumu saistītos līgumus, Banka pieprasa no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) sniegt Bankai izziņu, kurā iekļauti VSAA reģistrētie dati par maniem ienākumiem un apdrošināšanas periodiem par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms
informācijas pieprasīšanas:
Atļauju Bankai pieprasīt un saņemt no VSAA minēto informāciju

Minēto informāciju VSAA pieprasīšu pats un iesniegšu Bankai

4. Apliecinu, ka esmu informēts par manām tiesībām iepazīties ar maniem personīgajiem datiem, ko apstrādā Banka un pieprasīt tos izlabot vai iznīcināt, izņemot, ja Bankai
nav pienākuma saglabāt datus ar mērķi pierādīt iepriekšējās apstrādes likumīgumu, par manām tiesībām apturēt datu apstrādi, ja tas notiek neievērojot Latvijas Republikas
likumus, atteikties no personīgo datu apstrādes.
5. Apliecinu, ka esmu informēts par kredīta noteikumiem un tā izmaksām, man tika sniegta informācija par īpašuma vērtēšanas uzņēmumiem, kurus akceptē Banka.
6. Apliecinu, ka es neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un man nav uzsākta bankrota procedūra, kā arī neesmu iesniedzis pieteikumu tiesai maksātnespējas ierosināšanai
un neesmu griezies pie maniem kreditoriem ar šādu nodomu.
cinu, ka Banka ir nodrošinājusi man iespēju
iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi, kuri man bija pieejami tīmekļa vietnē www.mtbank.eu un Bankas klientu apkalpošanas vietās pirms šī pieteikuma
parakstīšanas; pirms šī pieteikuma parakstīšanas esmu iepazinies ar minētajiem noteikumiem un Cenrādi, saistībā ar tiem esmu noskaidrojis visus neskaidros jautājumus un
saņēmis nepieciešamās atbildes uz tiem, tie man ir pilnībā saprotami.
Banka patur tiesības vajadzības gadījumā pieprasīt papildu informāciju un dokumentus.
Kredīta pieteikums (un cita Klienta iesniegta / Bankas pieprasīta no dažādiem reģistriem un datu bāzēm informācija) neatkarīgi no Bankas lēmuma par kredīta piešķiršanu
glabājas Bankā (kredīta piešķiršanas gadījumā - 10 gadus no kredīta dzēšanas datuma, kredīta atteikuma gadījumā - 3 gadus no atteikuma datuma).
Šajā pieteikumā uzrādītās Klienta informācijas apstrādes mērķis ir Klienta kredītspējas izvērtēšana ar nolūku noslēgt ar kreditēšanas darījumu saistītos līgumus; informācijas
apstrādes tiesiskais pamatojums ir līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde.
Galvinieka personas datu apstrādes mērķis ir galvinieka kredītspējas izvērtēšana un galvojuma līguma noslēgšana; informācijas apstrādes tiesiskais pamatojums ir Klienta
leģitīmo interešu ievērošana.

Klients

(Vārds, uzvārds, paraksts)

(Datums)

AIZPILDA BANKA
Pieteikumu saņēma

(Vārds, uzvārds, paraksts)

(Datums)
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(Reģistrācijas Nr.)
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