JURIDISKAS PERSONAS KREDĪTA PIETEIKUMS
AIZŅĒMĒJS
Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Reģistrācijas
adrese
Faktiskā adrese

Reģistrācijas datums
Nodokļa maksātāja
numurs

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Mājas lapa

INFORMĀCIJA PAR KREDĪTU
Investīciju kredīts

Kredītlīnija

Overdrafts

Kredīts apgrozāmiem līdzekļiem

Kredīta summa, valūta

Vēlamais termiņš

Projekta kopējās izmaksas*

Aizņēmēja līdzdalība*

Cits

Kredīta mērķis
Labvēlības periods

Procentu likme (%)

* jāaizpilda, ja pretendē uz Investīciju kredītu

INFOMĀCIJA PAR NODROŠINĀJUMU
Nekustamais vai kustamais īpašums
1. Objekta veids

Objekta īpašnieks

Apraksts
(nosaukums, adrese, kadastra vai reģistrācijas numurs, platība u.c.)
Objekta īpašnieks

2. Objekta veids
Apraksts

(nosaukums, adrese, kadastra vai reģistrācijas numurs, platība u.c.)
Objekta īpašnieks

3. Objekta veids
Apraksts
Galvojums

(nosaukums, adrese, kadastra vai reģistrācijas numurs, platība u.c.)

1. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
2. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums

Personas kods (dzimš.dat.)
Reģistrācijas numurs
Personas kods (dzimš.dat.)
Reģistrācijas numurs

Galvojuma summa
un valūta
Galvojuma summa
un valūta

Reģistrācijas numurs

Summa un valūta

Garantija
Nosaukums
Cits nodrošinājums

(Aizņēmēja pārstāvja paraksts un atšifrējums)
AS "Meridian Trade Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1772, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988
Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@mtbank.eu, www.mtbank.eu
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UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKI*
Vārds, Uzvārds / Nosaukums

Personas kods
(dzimš. dat.) /
Reģistrācijas numurs

Daļu skaits / (%)

Uzņēmumi, kuros Aizņēmēja īpašniekiem pieder 25% un vairāk no
pamatkapitāla vai akciju skaita / Uzņēmuma īpašnieku individuālie komersanti
Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Daļu skaits / (%)

* personas, kam pieder 10% un vairāk no uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesīgo akcijām

1. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
Kā ir saistīti?

Personas kods (dzimš. dat.)/
Reģistrācijas numurs

2. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
Kā ir saistīti?

Personas kods (dzimš. dat.)/
Reģistrācijas numurs

3. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
Kā ir saistīti?

Personas kods (dzimš. dat.)/
Reģistrācijas numurs

4. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
Kā ir saistīti?

Personas kods (dzimš. dat.)/
Reģistrācijas numurs

5. Vārds, Uzvārds /
Nosaukums
Kā ir saistīti?

Personas kods (dzimš. dat.)/
Reģistrācijas numurs

UZŅĒMUMA VADĪBA
Vadītājs
Tālrunis

(Vārds, Uzvārds)

Galvenais
grāmatvedis
Tālrunis

Strādā kopš

Strādā kopš

E-pasts

E-pasts

(Vārds, Uzvārds)

Vidējais darbinieku skaits

(Aizņēmēja pārstāvja paraksts un atšifrējums)
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INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJA KONTIEM CITĀS BANKĀS
1. Bankas nosaukums

Apgrozījums (EUR)

2. Bankas nosaukums

Apgrozījums (EUR)

3. Bankas nosaukums

Apgrozījums (EUR)

4. Bankas nosaukums

Apgrozījums (EUR)

Daļa no kopējā
apgrozījuma (%)
Daļa no kopējā
apgrozījuma (%)
Daļa no kopējā
apgrozījuma (%)
Daļa no kopējā
apgrozījuma (%)

DARBĪBAS NOZARE
1. Produkti / pakalpojumi

Īpatsvars (%)

Pieauguma tempi,
konkurenti, tirgus daļa
2. Produkti / pakalpojumi

Īpatsvars (%)

Pieauguma tempi,
konkurenti, tirgus daļa
3. Produkti / pakalpojumi

Īpatsvars (%)

Pieauguma tempi,
konkurenti, tirgus daļa
4. Produkti / pakalpojumi

Īpatsvars (%)

Pieauguma tempi,
konkurenti, tirgus daļa
5. Produkti / pakalpojumi

Īpatsvars (%)

Pieauguma tempi,
konkurenti, tirgus daļa

GALVENIE PIEGĀDĀTĀJI
1. Nosaukums

Valsts

Pērkamā prece
/ pakalpojums
2. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pērkamā prece
/ pakalpojums
3. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pērkamā prece
/ pakalpojums
4. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pērkamā prece
/ pakalpojums
5. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pērkamā prece
/ pakalpojums

(Aizņēmēja pārstāvja paraksts un atšifrējums)

Īpatsvars (%)
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GALVENIE PIRCĒJI
1. Nosaukums

Valsts

Pārdodamā prece
/ pakalpojums
2. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pārdodamā prece
/ pakalpojums
3. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pārdodamā prece
/ pakalpojums
4. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pārdodamā prece
/ pakalpojums
5. Nosaukums

Īpatsvars (%)
Valsts

Pārdodamā prece
/ pakalpojums

Īpatsvars (%)

AIZŅĒMĒJA ESOŠĀS SAISTĪBAS CITĀS BANKĀS UN FINANŠU INSTITŪCIJĀS
1. Kreditors
Saņemtā summa (EUR)

Saistību veids, mērķis
Saistību atmaksas
termiņš

Aktuālais summas
atlikums (EUR)

Procentu likme, %

Nodrošinājums
2. Kreditors
Saņemtā summa (EUR)

Saistību veids, mērķis
Saistību atmaksas
termiņš

Aktuālais summas
atlikums (EUR)

Procentu likme, %

Nodrošinājums
3. Kreditors
Saņemtā summa (EUR)

Saistību veids, mērķis
Saistību atmaksas
termiņš

Aktuālais summas
atlikums (EUR)

Procentu likme, %

Nodrošinājums
4. Kreditors
Saņemtā summa (EUR)

Saistību veids, mērķis
Saistību atmaksas
termiņš

Aktuālais summas
atlikums (EUR)

Procentu likme, %

Nodrošinājums
5. Kreditors
Saņemtā summa (EUR)

Saistību veids, mērķis
Saistību atmaksas
termiņš

Aktuālais summas
atlikums (EUR)

Procentu likme, %

Nodrošinājums

CITA INFORMĀCIJA
Bijušās un esošās tiesvedības pēdejo 2 gadu laikā

(Aizņēmēja pārstāvja paraksts un atšifrējums)

01.05.2018.

4 no 5

Pret uzņēmuma vadību un vai īpašniekiem ir vērstas prasības un apsūdzības, ir uzsākts kriminālprocess (kad, kura iestāde, iemesls)

Uzņēmuma darbībai nepieciešamās licences (kopijas pievienojamas kredīta pieteikumam)

Nodokļu atvieglojumi, ko izmanto uzņēmums

KLIENTS
1. Apliecinu, ka visa infromācija, kas ir sniegta šajā pieteikumā un tās pielikumos ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka kredītpieteikuma saņemšana neuzliek
AS „Meridian Trade Bank“ (Bankai) pienākumu piešķirt Aizņēmējam pieprasīto kredītu vai piešķirt to ar pieprasītajiem nosacījumiem. Neiebilstu pēc Bankas pieprasījuma
sniegt papildus informāciju un/vai dokumentus, kas apliecina kredīta pieteikumā vai tā pielikumos sniegtos datus.
2. Neiebilstu, ka Banka maksātspējas un finanšu risku izvērtēšanas nolūkos var pieprasīt un saņemt informāciju, tajā skaitā personīgos datus, jebkurā valsts iestādē un
komercsabiedrībā, tajā skaitā likumdošanā noteiktajos reģistros un datu bāzēs, kas pārvalda personu un parādnieku datus, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.
3. Esmu informēts, ka Banka sniedz informāciju Latvijas Bankai un saņem informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra spēkā esošo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā
(Latvijas Bankas kredītu reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā: www.bank.lv).
4. Esmu informēts, ka par pieteikuma izskatīšanu ir noteikta maksa saskaņā ar Bankas apstiprinātajiem tarifiem (Cenrādis). Apliecinu, 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 papildus 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 uzrādītā informācija uzskatāma par konfidenciālu un Banka garantē tās neizpaušanu trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas likumos paredzētajos
gadījumos.
Aizņēmējs

(Paraksts)

(Datums)

(Vārds, uzvārds)
Z.V.

(Amats)

AIZPILDA BANKA
Pieteikumu saņēma

(Paraksts)

(Vārds, uzvārds)

(Amats)

(Datums)

( Pieteikuma reģistrācijas Nr.)
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