KREDĪTA PIEPRASĪJUMS
Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (Rīgas KKS)
1. INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU
Vārds, uzvārds _______________________________________________________________ p.k._______________________
Deklarētā adrese___________ _____________________________________________________________________________
Faktiskā adrese_____________ ____________________________________________________________________________
Tālrunis, e-pasts __________________________
Ģimenes stāvoklis:  neprecējies (-usies),  precējies (-usies),
 dzīvo kopā
 šķīries (-usies),
 atraitnis (-e)
Apgādājamo skaits _______
Darba devējs ___________________________________________________________________________________________
Darba devēja adrese _____________________________________________________________________________________
Tālrunis ___________ Ieņemamais amats ______________________________________Darba līguma termiņš ____________
2. VĒLAMAIS KREDĪTS
Lūdzu piešķirt man aizdevumu _____________________________EUR uz laika periodu ______ mēneši.
( summa cipariem)

Vēlamais aizdevuma atmaksas grafiks _______________________________________________________________________
( datums )

( katru mēnesi vai perioda beigās )

Aizdevuma mērķis ( atzīmēt ar “X” )
Izglītība

Automašīnas iegādei

Dzīvokļa iegāde

Mājas, dzīvokļa remonts

Biznesa attīstībai

Sadzīves tehnika

Biznesa uzsākšanai

Citi mērķi

Vēlos saņemt aizdevumu sākot ar ____________________________________
(dd.mm.gggg)

3. PIEPRASĪTĀJA ĢIMENES FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS
Vai ir kredītsaistības:  Jā  Nē / Ja “Jā”, tad to apjoms EUR _________
_________________________________________________________________________________________ .
Ikmēneša ienākumi un izdevumi (EUR):
1. Kredīta pieprasītāja ienākumi pēc nodokļu ieturēšanas
2. Dzīvesbiedra (-es) ienākumi pēc nodokļu ieturēšanas
3. Citi regulārie ienākumi
4. Kopējie mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas, EUR( 1+2+3)
5. Kredīts, līzings u.tml. maksājumi
6.Komunālie maksājumi
7. Pārējie izdevumi ( pārtika, auto u.c.)
8. Kopējie plānotie mēneša izdevumi, EUR ( 5+6+7 )
Prognozējamā kredīta atmaksas summa mēnesī EUR
4. PRIEKŠLIKUMI PAR AIZDEVUMA NODROŠINĀJUMU
Aizdevuma atmaksas nodrošināšanai varu (nepieciešams norādīt kādu no nodrošinājumiem, ja tāds nepieciešams):
4.1. Ieķīlāt nekustamo īpašumu
Adrese_______________________________________________________________________ Kadastra Nr._______________
Īpašnieks ________________________________________________ Īpašnieka novērtējums: summa EUR ________________
Dzīvokļa/mājas vispārējs raksturojums (platība m2, gads, apkure, kanalizācija, ēkas materiāls, stāvu skaits, dzīvokļa stāvs):
______________________________________________________________________________________________________
Zemes kopējā platība, ha _______________________
4.2. Iesniegt fiziskas personas galvojumu
1) Vārds, uzvārds _________________________________ Personas kods _________________ e-pasts __________________
Adrese ________________________________________________________________________________________________

Darba vieta, amats ________________________________________________________________ Tālrunis _______________
Datums_______________________
Galvinieka apliecinājums

Galvinieka paraksts _______________________________

Es, ______________________________________, uzņemos atbildību par pieprasījumā sniegto ziņu patiesumu un apņemos
nekavējoties paziņot RĪGAS KKS par jebkurām izmaiņām šeit sniegtajā informācijā. Ar savu parakstu šajā dokumentā
apliecinu, ka atļauju RĪGAS KKS saņemt nepieciešamo informāciju kredītriska novērtēšanai par mani no Kredītu reģistra,
kredītiestādēm un citām institūcijām likumdošanas noteiktā kārtībā.
4.3. Ieķīlāt savu noguldījumu un vai papildpajas RĪGAS KKS
Noguldījuma summa EUR _______, termiņš ______________. Papildpaju skaits _________, kopsumma _________________
4.4. Iesniegt darba devēja/citas juridiskas personas galvojumu
1) Nosaukums _______________________________________________________________ reģ.Nr. ____________________
Adrese ________________________________________________________________________________________________
E-pasts ___________________________________________ Tālrunis ____________________
Datums_______________________
Galvinieka apliecinājums

Galvinieka pārstāvja paraksts ____________________

Z.V.

_________________________, ko pārstāv _________________________, uzņemas atbildību par pieprasījumā sniegto ziņu
patiesumu un apņemas nekavējoties paziņot RĪGAS KKS par jebkurām izmaiņām šeit sniegtajā informācijā. Apliecinām, ka
atļaujam RĪGAS KKS saņemt nepieciešamo informāciju kredītriska novērtēšanai par mūsu juridisko personu no Kredītu
reģistra, kredītiestādēm un citām institūcijām likumdošanas noteiktā kārtībā.
4.5. Citi _______________________________________________________________________________________________
5.SAVSTARPĒJI SAISTĪTU BIEDRU GRUPA
RĪGAS KKS biedru vidū ir mani 1.pakāpes radinieki un/vai laulātais, un/vai personas ar kopīgu saimniecību.
Jā  Nē 
Norādīt:_______________________________________________________________________________________________
RĪGAS KKS biedru vidū ir mani 2.pakāpes radinieki un/vai citas personas, ar kurām man ir būtisks kopīgs īpašums,
uzņēmējdarbība, solidāras kredītsaistības, savstarpēji galvojumi vai citi savstarpēju finansiālu saistību vai atkarības apstākļi.
Jā  Nē 
Norādīt:_______________________________________________________________________________________________
6.POLITISKI NOZĪMĪGA PERSONA
Esmu politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši
saistīta persona - Jā  Nē 
Apņemos 3 darba diena laikā paziņot RĪGAS KKS, ja neesmu uz šī dokumenta parakstīšanas brīdi bijusi politiski nozīmīga
persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, bet par tādu
kļūstu, un ir vienlaikus pastāv uzsāktas darījuma attiecības ar RĪGAS KKS.
Pieprasītāja apliecinājums
Es, ______________________________________, uzņemos atbildību par pieprasījumā sniegto ziņu patiesumu un apņemos
nekavējoties paziņot RĪGAS KKS par jebkurām izmaiņām šeit sniegtajā informācijā. Ar savu parakstu šajā dokumentā
apliecinu, ka atļauju RĪGAS KKS saņemt nepieciešamo informāciju kredītriska novērtēšanai par mani no Kredītu reģistra,
kredītiestādēm un citām institūcijām likumdošanas noteiktā kārtībā.
Rīgā, __.__.____.

Paraksts _______________________________
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