Līzinga pieteikums (lauksaimniecība)
Informācija par līzinga ņēmēju
Reģistrācijas
numurs

Nosaukums
Tālrunis

Fakss

E-pasts

Juridiskā adrese
Pasta adrese
Norēķinu
konts, valūta
Nosaukums/vārds, uzvārds

Reģistrācijas Nr./Personas kods

Reģistrācijas valsts /
Rezidences valsts un Valsts
piederība (fiziskām personām)

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Adrese

(nerezidentiem - dzimšanas datums un
vieta, Personu apliecinoša dokumenta
veids, numurs un izdevējvalsts)

Uzņēmuma
īpašnieki, patiesie
labuma guvēji*

Dalības %

Saistītie
uzņēmumi**
Dibināšanas
gads
Darbinieku
skaits

Galvenie darbības
virzieni, piegādātāji
un klienti
Līguma parakstītājs

Amats

* Patiesais labuma guvējs - fiziskā persona, kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no Līzinga ņēmēja pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā
veidā kontrolē Līzinga ņēmēja darbību, vai kuras interesēs tiek veikts darījums.
** Saistītais uzņēmums – Līzinga ņēmējam tieši vai netieši piederošie uzņēmumi, kā arī citi uzņēmumi, kas pieder Līzinga ņēmēja īpašniekam vai patiesajam labuma guvējam.

Esošās kredītsaistības
Kreditors

Saistību veids

Sākuma
datums

Atlikusī
summa, valūta

Procentu
likme

Atmaksas
datums

Ieķīlāta nākotnes
manta (Jā/Nē)

Informācija par uzņēmumu
Zeme īpašumā (ha)
Nomātā zeme (ha)
Lauks. izmantojamā zeme (ha)
Meža platības (ha)

Ziemāji (ha)
Vasarāji (ha)
Rapsis (ha)
Citas kultūras

Liellopi
t.sk.slauc. govis
Cūkas

Fermas
Vid. izslaukums t/g
Citi mājlopi

Galvenās tehnikas vienības

Informācija par darījumu
Darījuma veids

Finanšu līzings

Aizdevums

Operatīvais līzings (noma)

Līzinga objekts
Pirkuma summa
(ar PVN), valūta
Maksājumu diena

Līzinga termiņš
(mēneši)
15.

30.

Paraksts ________________________________

Pirmā
iemaksa

Izlaiduma
gads
Finansējuma
valūta

Pārdevējs
Nosaukums
Pārdevēja
kontaktpersona

Kontakttālrunis

Apliecinājumi
Apliecinu, ka Līzinga ņēmēja patiesie labuma guvēji, īpašnieki un pilnvarotie pārstāvji:
nav politiski nozīmīgas personas***, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi**** un ar politiski nozīmīgu personu cieši
saistītās personas*****.
ir politiski nozīmīgas personas***, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi**** un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītās
personas*****:
Vārds, uzvārds _____________________________________________________________________________________________________________
Valsts un iestādes nosaukums _______________________________________________________________________________________________
Amata nosaukums, radniecība vai ciešas saistības apraksts __________________________________________________________________
*** Par politiski nozīmīgu personu uzskatāma fiziskā persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu,
tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka
vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta
deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa
tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks,
pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora
vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
**** Par politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļiem uzskatāmas fiziskās personas, kas ir politiski nozīmīgas personas vecāki, vecvecāki, mazbērni, brāļi, māsas,
laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērni vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērni, viņu laulātie vai laulātajiem
pielīdzināmas personas. Persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.
***** Par ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīto personu uzskatāma fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski
nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda
juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Apliecinu, ka Līzinga ņēmēja naudas līdzekļi, kas tiks izmantoti saistību izpildei pret ”OP Finance” SIA, nav iegūti noziedzīgā ceļā.
Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga. Esmu informēts, ka ”OP Finance” SIA veic šajā pieteikumā norādīto
personas datu apstrādi, ar mērķi novērtēt darījuma risku, lai noslēgtu līzinga līgumu, un izpildīt Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto uz “OP Finance” SIA attiecināmu juridisku pienākumu veikt klienta izpēti, kā arī pieprasa un saņem no trešajām personām
datus, kuri nepieciešami sniegto ziņu papildināšanai un pārbaudei. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi, tās nolūkiem un
juridisko pamatu, kā arī par datu subjekta tiesībām ir atrodama privātuma paziņojumā “OP Finance” SIA mājas lapā www.opbank.lv.
Informācija par Līzinga ņēmēju, tā darījumiem un/vai neizpildītām saistībām var tikt nodota licencētam kredītinformācijas birojam,
pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu rakstveida līgumu, Kredītinformācijas biroju likuma izpildei, kā arī godprātīgas aizņemšanās
veicināšanai, kredītspējas vērtēšanas un kredītrisku pārvaldīšanas mērķiem, t.sk., lai motivētu Līzinga ņēmēju pienācīgi pildīt uzņemtās
saistības..
Rēķinus vēlos saņemt:
pa pastu
izmantojot AS “Unifiedpost” e-rēķina pakalpojumu uz sekojošu e-pasta adresi _____________________________________________
Apstiprinu, ka esmu informēts par informācijas nodošanu AS “Unifiedpost”, e-rēķinu saņemšanai.

Paraksts ____________________________________
Datums _______________________

Vārds, Uzvārds _____________________________________________________
Amats _____________________________________________________________

