Pieteikums kredīta saņemšanai / Loan application
Kredīta pieprasītājs / Loan applicant
Nosaukums /
Company name
Kontaktpersonas vārds, uzvārds /
Name, surname of contact person
Kontaktpersonas amats /
Position of contact person
Tālrunis /
Phone

Reģistrācijas Nr. /
Registration No.

E-pasts /
E-mail

Informācija par pieteikumu / Application information
(atzīmēt un aizpildīt atbilstošo / mark and fill in where appropriate)

Kredīta pieteikums /
Term loan application
Summa un valūta /
Amount and currency

_________________________________________________________________ _________________

(summa cipariem un vārdiem / amount in figures and words) (valūta / currency)

Mērķis /
Purpose
Vēlamais mainīgās procentu likmes maiņas periods /
Preferred change period of variable interest rate
Pamatsummas atmaksas kārtība /
Principal amount payment order
Pamatsummas labvēlības periods /
Grace period of the principal amount

Vēlamais termiņš (gados) /
Preferable maturity (in years)

Vēlamais maksājuma datums /
Preferred payment date

3 mēneši /
3 months

6 mēneši /
6 months

reizi mēnesī /
monthly payment

reizi ceturksnī /
quarterly payment

jā /
yes

____ mēneši / months

cits /
other
nē /
no

Overdrafta pieteikums /
Overdraft application
Limits un valūta /
Limit and currency

________________________________________________________________ ___________________

(summa cipariem un vārdiem / amount in figures and words) (valūta / currency)

Vēlamais atmaksas datums /
Preferred repayment date

Mērķis /
Purpose

Pārjaunojamās kredītlīnijas pieteikums /
Revolving credit facility application
Limits un valūta /
Limit and currency

________________________________________________________________ ___________________

(summa cipariem un vārdiem / amount in figures and words) (valūta / currency)

Vēlamais termiņš (gados) /
Preferable maturity (in years)

Mērķis /
Purpose

Piedāvātais nodrošinājums / Proposed collateral
Nekustamais īpašums (veids) /
Real estate (type)

Kustamais īpašums /
Company’s assets

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra Nr. /
Address of real estate, cadastre No

visu aktīvu komercķīla /
commercial pledge on assets
Vārds, Uzvārds / Uzņēmuma nosaukums
Name, surname / Company name

Personas kods / Reģ.nr.
Identity no. / Reg.no

Īpašnieks /
Owner

Tālrunis /
Phone

E-pasts /
E-mail

Galvojums /
Guarantee

Cits nodrošinājums /
Other collateral
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Papildu informācija / Additional information

Kredīta pieprasītāja
esošās kredītsaistības /
Loan applicant’s
existing liabilities

Kredīta pieprasītāja sniegtie galvojumi un citas
ārpusbilances saistības / Loan applicant’s issued
guarantees and other off-balance sheet
liabilities

Kreditors / Creditor

Jā / Yes

Saistību
atlikums un
valūta /
Liabilities
balance and
currency

Gada
procentu
likme /
Annual
interest
rate

Atmaksas
termiņš /
Maturity

Ikmēneša maksājums un valūta /
Amount and currency of monthly
payment

_______________________________________________________

(summa un valūta / amount and currency)

Nē / No

Pievienotie dokumenti / Enclosures

Kredīta pieprasītāja iepriekšējā gada finanšu pārskats ar zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību
aktiem) / Loan applicant’s financial report for the previous year with sworn auditor’s report (if such required according to laws of the Republic of Latvia)
Kredīta pieprasītāja bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par iepriekšējo ceturksni /
Loan applicant’s balance sheet and profit or loss statement for the previous quarter
Ar nodrošinājumu saistītie dokumenti /
Collateral related documents
Cits /
Other ______________________________________________________________________________________________________________________

Apliecinājums / Confirmation
Kredīta pieprasītājs lūdz OP Corporate Bank plc, kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā (Banka), izsniegt Kredītu saskaņā ar šajā pieteikumā
ietvertajiem Kredīta pieprasītāja norādījumiem.
Parakstot šo pieteikumu, Kredīta pieprasītāja pārstāvis (-ji) / Galvotājs (Galvotāja pārstāvis (-ji)) apliecina, ka visa šajā pieteikumā norādītā informācija un
iesniegtie dokumenti ir pilnīgi un patiesi. Pieteikumā pieprasītās informācijas ailes neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi.
Parakstot šo pieteikumu, Kredīta pieprasītājs apliecina, ka ir informēts par to, ka Banka ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto Kredītu vai noraidīt
pieteikumu Kredīta saņemšanai. Kredīta pieprasītājs apņemas nekavējoties informēt Banku par jebkurām būtiskām minētās informācijas izmaiņām.
Esmu informēts, ka Banka veic šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādi ar mērķi novērtēt darījuma risku, lai noslēgtu Kredīta līgumu, un izpildīt Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto uz Banku 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 Bankas mājas lapā www.opbank.lv. Esmu informēts, ka informācija par Kredīta pieprasītāju, 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 Kredīta
pieprasītāju pienācīgi pildīt uzņemtās saistības.
Loan applicant asks OP Corporate Bank plc represented in Latvia by OP Corporate Bank plc Latvia Branch (Bank) to issue Loan according to the Loan
applicant’s instructions included in this application.
By signing this application Loan applicant’s representative (s) / Guarantor (Guarantor’s representative (s)) certifies that all information stated in this application
and submitted documents are true and complete. If information in some of the fields required by application form is missing, it shall be considered that such
information is either non-existing or negative answer is given. By signing this application Loan applicant certifies he/she is informed that Bank may grant the
requested Loan or reject the Loan application. Loan applicant undertakes to inform Bank on any essential changes in the abovementioned information.
I am informed that the Bank processes personal data provided in this application, for the purpose of making the risk assessment to enter into the Loan
agreement, and for compliance with the legal obligation to perform the customer’s due diligence provided for by the legal acts of the Republic of Latvia to which
the Bank is subject, as well as requests and receives from third persons data necessary for verification and supplementation of the information provided herein.
More detailed information about personal data processing, its purposes and legal basis, as well as about rights of the data subject can be found in the Privacy
Notice in the Bank’s webpage www.opbank.lv. I am informed that information on the Loan applicant, its transactions and/or outstanding commitments may be
made available to a licensed credit bureaux based on mutually concluded agreement for the fulfilment of the Credit Bureau Information Law, as well as for the
purposes of promoting borrowing in good-faith, assessing creditworthiness and managing credit risks, including in order to motivate the Loan applicant to duly
perform its obligations.
Kredīta pieprasītāja pārstāvja vārds, uzvārds /
Loan applicant’s representative’s name, surname

Paraksts /
Signature

Vieta /
Place

Datums /
Date

Galvotājs/Galvotāja pārstāvja vārds, uzvārds /
Guarantor/Guarantor’s representative’s name, surname

Paraksts /
Signature

Vieta /
Place

Datums /
Date

Aizpilda Bankas darbinieks, kas saņēma pieteikumu / Received and filled by Bank employee
Vārds, uzvārds /
Name, surname

Paraksts /
Signature

Vieta /
Place

Datums /
Date
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