
PIETEIKUMS AIZDEVUMA SAŅEMŠANAI
(fiziskai personai)

Informācija par pieteikuma iesniedzēju

Vārds,
uzvārds

Personas
kods

Pase/personas apliecība
(sērija, Nr., izsniegšanas datums)
Deklarētā dzīvesvieta                                                                                                                                              

                                                                                                                                                LV-                        
Faktiskā dzīvesvieta 
(ja nesakrīt ar deklarēto)                                                                                                                                         
                                                                                                                                                LV-                      
Telefona numurs/-i E-pasta adrese

Dzīvesvieta □ privāta 
māja

□ privāts 
dzīvoklis

□ īrēts 
dzīvoklis

□ kopā ar 
vecākiem

□ cits: 
____________

Ģimenes stāvoklis
□ reģistrēta 
laulība

□ šķirta 
laulība

□ faktiska 
kopdzīve

□ atraitnis/-e □ Nepre-
    cējies/-usies

ģimenes locekļu 
skaits

t.sk., apgādājamo 
skaits

no tiem, bērni
līdz 18 g.

Darba vietas nosaukums,
darbības nozare

Amats Darba attiecību sākums Darba līguma termiņš

Norēķinu konts Nr.

Pieteikuma iesniedzēja personīgais/ģimenes finansiālais un mantiskais stāvoklis

Ienākumi (eiro)

Vārds, uzvārds, radniecība
Darba alga 
(neto)

Pensija Pabalsti Ienākumi no 
saimniecības

Citi ienākumi
(veids, apjoms)

Nekustamais un kustamais īpašums
Vārds, uzvārds, radniecība Nekustamais īpašums (kadastra 

numurs, veids un apraksts, 
apgrūtinājumi)

Transporta līdzeklis/-ļi 
(ja vērtība pārsniedz

400 EUR)

Līdzdalība uzņēmēj- 
sabiedrības kapitālā 
(nosaukums, %)
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Saistības
Vārds, uzvārds, radniecība Kreditora nosaukums Saistību 

veids
Saistību 
atlikums

Atmaksas 
termiņš

Ikmēneša 
makājums 

Informācija par aizdevumu

Aizdevuma
summa 

Termiņš
(mēnešos)

Aizdevuma 
mērķis

Aizdevuma atmaksas sākums/datums

Priekšlikums/-i par aizdevuma nodrošinājumu

□ Nekustamā 
     īpašuma 
     ķīla

Īpašuma veids, apraksts, aptuvenā tirgus vērtība

Kadastra numurs, adrese

Īpašnieks/ieķīlātājs
(vārds, uzvārds, tālruņa Nr.)
Apgrūtinājumi
(nomas līgumi, ieķīlāts u.tm.l.)
Nekustamais īpašums, kura iegādei tiek pieprasīts aizdevums, kalpos 
par pietiekamu nodrošinājumu tam, lai saistības pret Zosēnu 
kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību varētu tikt dzēstas pilnā apjomā

□ Jā

□ Nē

Apdrošināšana □ Ir Apdrošināšanas sabiedrība, summa

□ Nav

□ 1.galvotājs Vārds, uzvārds Personas kods Telefona Nr.

□ 2.galvotājs Vārds, uzvārds Personas kods Telefona Nr.

□ Noguldījums 
    Zosēnu KKS

Konta Nr. Summa Beigu termiņš

□ Bez nodrošinājuma

Parakstot šo pieteikumu (turpmāk – Pieteikums), ar savu parakstu apliecinu, ka:
 visa Pieteikumā un papildus dokumentos (konta izdrukās vai citos dokumentos, kuri Zosēnu kooperatīvajai 

krājaizdevu sabiedrībai (turpmāk – Sabiedrība) tiek/tiks iesniegti elektroniski, pa pastu vai personīgi) sniegtā  
informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts/-a, ka Pieteikumā sniegtās nepatiesas vai nepilnīgas ziņas ir  
pamats  Sabiedrībai  atteikties  no aizdevuma piešķiršanas vai  slēgtā  aizdevuma līguma izpildes  jebkurā  tā 
izpildes stadijā;

 pieteikumā pieprasīto ziņu nesniegšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi;
 neiebilstu pret Pieteikumā norādītās informācijas pārbaudi un papildus informācijas iegūšanu;
 piekrītu, ka Sabiedrība veic šajā Pieteikumā sniegto personas datu reģistrēšanu, uzglabāšanu un izmantošanu;
 esmu informēts/-a, ka Sabiedrība ir tiesīga sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju no 

Latvijas  Bankas  Kredītu  reģistra  noteikumos noteiktajos  gadījumos un kārtībā.  Latvijas  Bankas  Kredītu 
reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā www.bank.lv.

Datums _______________________   Pieteikuma iesniedzējs _________________________________
               /Vārds, uzvārds, paraksts/
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