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KREDĪTA PIETEIKUMS JURIDISKĀM PERSONĀM  

  

 
 
 

 Rīgā  __________________________ 20___.gada „____.” ___________________ 

Aizņēmējs: 

Nosaukums 
 

Reģistrācijas numurs 
 

           

Pamatdarbības veids 
 

Reģistrācijas valsts  
 

   Latvija       ________________________ 
 

 

Reģistrācijas datums 

 

Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, 
valsts) 
 

Tālruņa numurs / Mobilā tālruņa numurs / Faksa numurs 

 

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) (iela, dzīvokļa numurs, 
mājas numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 
 
 

E - pasta adrese 
 

Aizņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas Republikas 
rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)) 
 

 

Aizņēmēja pārstāvis rīkojas uz  

 Statūtu   Pilnvaras   Prokūras   _________________                                                             

                                    pamata 

Personu apliecinošā dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdevējvalsts 
 

 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums 

 

Aizņēmēja dalībnieki: 

Nosaukums / Vārds, uzvārds Reģistrācijas numurs / Personas kods / 
Dzimšanas datums (ja nav personas koda) 

Juridiskā adrese /Deklarētās dzīvesvietas adrese 

   

   

   

Papildu informācija par Aizņēmēju: 

Norēķinu konti citās bankās (bankas nosaukums) 
 

 ________________________________  ________________________________  ________________________________ 

Izmaiņas sabiedrības īpašnieku sastāvā (par pēdējiem 6 mēnešiem) 

No Aizņēmēja atkarīga¹ kapitālsabiedrība (SIA vai AS) vai kapitālsabiedrība (SIA vai AS), kurā trešās personas darbojas savā vārdā, bet Aizņēmēja 
interesēs  

Kredīts: 

Kredīta summa, valūta 
 

  Kredīta atmaksas termiņš 
 

Ikmēneša maksājuma datums 
 

Kreditēšanas veids:   kredīts ar atmaksas grafiku   kredītlīnija   overdrafts 

Vēlamais kredīta izsniegšanas grafiks (kredītlīnijai un overdraftam 
neatzīmēt) 
 

 pa daļām   visu summu uzreiz 

Vēlamais kredīta dzēšanas grafiks (kredītlīnijai un overdraftam neatzīmēt) 
 
 

 ikmēneša       ik ceturksni       kredīta atmaksas termiņa beigās 

Kredīta izmantošanas mērķis 
 

Aizņēmējs 
 

(paraksts) 

Galvinieks  
 

(paraksts) 

Ķīlas devējs 
 

(paraksts) 
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Nodrošinājums: 

 visa manta   pamatlīdzekļi   prasījuma tiesības   preču krājumi   cits* 

Nodrošinājuma īss apraksts: 
- visa manta / pamatlīdzekļi / prasījuma tiesības / preču krājumi / cits 

 

* Nodrošinājums – Transporta līdzeklis / Kuģis: 

Transporta līdzekļa / 
Kuģa veids 

Marka, modelis, 
nosaukums 

(kuģim) 

Izlaiduma / 
Uzbūves 

gads 

Valsts 
reģistrācijas 
numurs, IMO 

numurs (kuģim) 

Tirgus vērtība Īpašnieks (Nosaukums, reģistrācijas numurs / 
Vārds, uzvārds, personas kods) 

 

      

      

* Nodrošinājums – Nekustamais īpašums: 

Adrese un kadastra numurs   Nekustamā īpašuma 
veids (dzīvoklis, 

dzīvojamā māja, ēka, 
zeme u.c.) 

Tirgus vērtība Īpašnieks (Nosaukums, reģistrācijas numurs / 
Vārds, uzvārds, personas kods) 

 

    

    

* Nodrošinājums – Kapitāla daļas: 

Daļu īpašnieks (Nosaukums, reģistrācijas numurs / Vārds, 
uzvārds, personas kods / dzimšanas datums) 

Kapitālsabiedrības, kura daļas tiek ieķīlātas, nosaukums, 
reģistrācijas numurs 

Daļu skaits 

   

   

* Nodrošinājums – Fiziskas personas galvojums: 

Vārds, uzvārds Personas kods / Dzimšanas datums (ja nav personas koda) 

Deklarētās dzīvesvietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 
 
 

Faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses) (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

Personu apliecinošā dokumenta numurs, izsniegšanas datums, 
izdevējiestāde, izdevējvalsts 
 

Tālruņa numurs / Mobilā tālruņa numurs 

E - pasta adrese 

Darba vieta (nosaukums un adrese) 
 

Amats un darba stāžs 
 

Neto ienākumi mēnesī, valūta 
 

* Nodrošinājums – Juridiskas personas galvojums: 

Nosaukums 
 
 
 

Pārstāvis (amats, vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums (ja nav personas 
koda)) 
 
 Reģistrācijas numurs un reģistrācijas datums (norādot reģistrācijas valsti) 

 

 

 

Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 

 
Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 Galvinieka pārstāvis rīkojas uz: 
 

 Statūtu   Prokūras   Pilnvaras   Cits ______________________________ pamata 

Aizņēmējs 
 

(paraksts) 

Galvinieks  
 

(paraksts) 

Ķīlas devējs 
 

(paraksts) 
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Tālruņa numurs /Mobilā tālruņa numurs / Faksa numurs 
 

E - pasta adrese 

* Nodrošinājums – Finanšu līdzekļi: 

Finanšu līdzekļu summa un valūta 
 

Termiņš, uz kuru finanšu līdzekļi ir izvietoti depozītā 
Bankā (ja finanšu līdzekļi izvietoti depozītā) 
 

Līdz „_____”__________________ 20__. 

Depozīta konta numurs (ja finanšu līdzekļi 
izvietoti depozītā) 
 

Aizņēmēja un Galvinieka spēkā esošās finansiālās saistības: 

Nosaukums / Vārds, uzvārds; 
Kredītiestādes nosaukums 

Kredīta veids 
(kredīts, līzings, 

kredītlīnija, 
overdrafts) 

Pamatsummas 
atlikums, 

kredīta valūta 

Ikmēneša 
maksājums 

(pamatsumma 
un procenti) 

 

Kredīta 
atmaksas 
termiņš 

Kredīta nodrošinājums 

      

      

      

Aizdevumi, kurus Aizņēmējs ir izsniedzis fiziskām vai juridiskām personām: 

Aizņēmēja vārds, uzvārds / 
nosaukums 

Aizņēmēja kontaktpersona (vārds, 
uzvārds, tālruņa numurs) 

Aizdevuma 
veids (kredīts, 

līzings, 
kredītlīnija, 
overdrafts) 

Pamatsummas 
atlikums, 

aizdevuma valūta 

Ikmēneša 
maksājums 

(pamatsumma 
un procenti) 

 

Aizdevuma 
atmaksas 
termiņš 

      

      

      

* Ķīlas devējs – Juridiskā persona: 

Nosaukums 
 
 
 

Pārstāvis (amats, vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums (ja nav personas 
koda)) 
 
 
 

Reģistrācijas numurs un reģistrācijas datums (norādot reģistrācijas valsti) 

 

 

 

Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 

 
Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 Ķīlas devēja pārstāvis rīkojas uz: 
 

 Statūtu   Prokūras   Pilnvaras   Cits _____________ pamata 

Tālruņa numurs /Mobilā tālruņa numurs / Faksa numurs 
 

E - pasta adrese 

* Ķīlas devējs – Fiziskā persona: 

Vārds, uzvārds 
  

Personas kods / Dzimšanas datums (ja nav personas koda) 
 

Deklarētās dzīvesvietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 
 
 

Faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses) (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

Personu apliecinošā dokumenta numurs, izsniegšanas datums, 
izdevējiestāde, izdevējvalsts 
 

Tālruņa numurs / Mobilā tālruņa numurs 

E - pasta adrese 

Ķīlas devēja pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas 
datums (ja nav personas koda) 
 

Ķīlas devēja pārstāvis rīkojas uz: 
 

 Pilnvaras   Cits _____________ pamata 

Aizņēmējs 
 
 

(paraksts) 

Galvinieks  
 
 

(paraksts) 

Ķīlas devējs 
 
 

(paraksts) 
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Pieteikumam pievienotie dokumenti: 

Reģistrācijas apliecības, Statūtu kopija  
 

Informatīvs paziņojums par kapitālsabiedrības darbības veidu un 
attīstības pamatperiodiem   

Pārstāvja personu apliecinošā dokumenta un pārstāvības tiesību 
apliecinošā dokumenta kopijas  

Naudas plūsmas prognoze  
 

Akcionāru kopsapulces / dalībnieku sapulces vai Padomes sēdes 
protokols par Aizņēmēja valdes iecelšanu  

Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par nodokļu nomaksu 
(ne vecākā par 1 mēnesi)  

Aizņēmēja attiecīgās lēmējinstitūcijas lēmums par kredīta 
saņemšanu  

Nodrošinājuma dokumenti              
 

Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātā bilance, peļņas un 
zaudējumu aprēķins (ar atšifrējumiem) par pēdējo gadu  

Ķīlas devēja - fiziskās personas (ja tāds ir) dokumenti  
 

Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins par tekošā gada pēdējo 
atskaites periodu (ar atšifrējumiem)  

Ķīlas devēja - juridiskās personas (ja tāds ir) dokumenti 
 

Audita vai revidenta slēdziens par pēdējo atskaites periodu  Galvinieka - fiziskās personas (ja tāds ir) dokumenti   

Pilns bilances aktīvu un pasīvu posteņu atšifrējums, t.sk. debitoru un 
kreditoru atšifrējums par tekošā gada pēdējo atskaites periodu   

Galvinieka - juridiskās personas (ja tāds ir) dokumenti  
 

Citi dokumenti   

Kredīta pieteikums – turpmāk tekstā „Pieteikums”, ir oficiāls dokuments, kas kredīta piešķiršanas gadījumā tiek pievienots Aizdevuma 

līgumam, kas tiks noslēgts starp AS “PNB Banka” (vienotais reģistrācijas numurs 40003072918), turpmāk Pieteikuma tekstā – „Banka”, 
un Aizņēmēju, kā pielikums. 
Nepatiesas informācijas sniegšana, aizpildot Pieteikumu, tiek uzskatīta par kredīta saņemšanu krāpnieciskā veidā, jo kredīta 
piešķiršana ir atkarīga no Pieteikumā minētās informācijas, un Pieteikuma aizpildītājs uzņemas par to pilnu atbildību saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumdošanu. 

Pieteikumu komercsabiedrības vārdā aizpilda komercsabiedrības pilnvarota persona (ar paraksta tiesībām) un Pieteikuma aizpildītājs 
ar savu parakstu apstiprina, ka viņam ir šādas pilnvaras. 
Parakstot Pieteikumu Aizņēmējs, Galvinieks (ja tāds ir) un Ķīlas devējs (ja tāds ir) ar savu parakstu apliecina, ka: 

 visas par Aizņēmēju/Galvinieku/Ķīlas devēju sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka viņi apzinās sekas, kas var rasties nepatiesu 
ziņu sniegšanas dēļ, un uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, un 
apņemas nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz sniegto informāciju;  

 neiebilst pret informācijas par viņiem pārbaudi jebkurā datu bāzē;  
 neiebilst pret informācijas par viņiem ievadīšanu un glabāšanu Bankas Klientu datu bāzē; 
 ir iepazinies ar Bankas noteiktajiem tarifiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, to saturs viņiem ir saprotams un viņi 

apņemas tos ievērot un pildīt un atzīst sev un pārstāvamai komercsabiedrībai par saistošiem. 
Aizņēmējs piekrīt tam, ka Banka izmanto Pieteikumā norādīto informāciju (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, 
dzīvesvietas adrese, juridiskā adrese u.c.) Bankas Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, lai informētu 
Aizņēmēju par Bankas un/vai trešo personu akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.      
Galvinieks (ja tāds ir) piekrīt tam, ka Banka izmanto Pieteikumā norādīto informāciju (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta 
adrese, dzīvesvietas adrese, juridiskā adrese u.c.) Bankas Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, lai informētu 
Galvinieku par Bankas un/vai trešo personu akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.        
Ķīlas devējs (ja tāds ir) piekrīt tam, ka Banka izmanto Pieteikumā norādīto informāciju (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta 
adrese, dzīvesvietas adrese, juridiskā adrese u.c.) Bankas Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, lai informētu 
Ķīlas devēju par Bankas un/vai trešo personu akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.        
Aizņēmējs un Galvinieks apstiprina, ka Banka ir informējusi viņus par kārtību, kādā: 

 Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu reģistrā ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu; 
 Banka saņem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par Aizņēmēju/Galvinieku esošās ziņas; 
 Aizņēmējs/Galvinieks var saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par viņiem esošās ziņas, 

kā arī izsaka savu piekrišanu augstāk norādīto ziņu sniegšanai un saņemšanai. 
Pieteikumā minētā informācija ir konfidenciāla un Banka garantē tās neizpaušanu trešajām personām, ja Aizņēmējs/Galvinieks/Ķīlas 
devējs pienācīgi izpilda uzņemtās saistības (pēc attiecīgā Aizdevuma līguma/Ķīlas līguma/Galvojuma). Parakstot Pieteikumu 
Aizņēmējs, Galvinieks un Ķīlas devējs izsaka savu piekrišanu tam, ka Bankas meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu pakalpojumus, 
saņem Bankas rīcībā esošo informāciju par Aizņēmēju, Galvinieku un Ķīlas devēju, viņu darījumiem un kontu atlikumiem, kā arī 
jebkuru citu informāciju par tiem (t.sk. neizpaužamās ziņas Kredītiestāžu likuma izpratnē), ar nosacījumu, ka attiecīgā Bankas meitas 
sabiedrība attiecībā uz saņemto informāciju ievēro tādus pašus konfidencialitātes noteikumus, kādi ir noteikti Bankai. 
Gadījumā, ja Aizņēmējs, Ķīlas devējs vai Galvinieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, vai Aizņēmējs, Ķīlas devējs vai Galvinieks nav 
godprātīgi pildījis uzņemtās saistības (pēc attiecīgā Aizdevuma līguma/Ķīlas līguma/Galvojuma), Banka ir tiesīga, bez iepriekšējas 
brīdināšanas:  

 nodot Pieteikumā un noslēgtajos līgumos ietverto informāciju trešajām personām bez jebkādiem ierobežojumiem; 
 nodot parāda piedziņas uzdevumu trešajām personām, t.i. pilnvarot tās veikt parāda piedziņai nepieciešamās, likumos 

paredzētās darbības. 

Aizņēmējs 
 
 

(paraksts) 

Galvinieks  
 
 

(paraksts) 

Ķīlas devējs 
 
 

(paraksts) 
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Persona, kas paraksta Pieteikumu Aizņēmēja, Galvinieka un Ķīlas devēja vārdā, izsaka savu piekrišanu tam, ka Banka saņem un 
apstrādā viņas personas datus, kā arī pilnvaro Banku bez papildu apliecinājuma no viņa saņemt Latvijas Republikas Iedzīvotāju  
reģistrā, VSAA un Latvijas Bankas Kredītu reģistrā  iekļauto informāciju par viņu. 
 

Paraksti:  

Aizņēmējs  
 

Pārstāvja amats, paraksts un paraksta atšifrējums, zīmogs  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Datums 
 

20____. g. „_______”______________ 

Galvinieks  
 

Pārstāvja (ja tāds ir) amats, paraksts un paraksta atšifrējums, 
zīmogs  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Datums 
 

20____. g. „_______”______________ 

Galvinieks  
 

Pārstāvja (ja tāds ir) amats, paraksts un paraksta atšifrējums, 
zīmogs  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Datums 
 

20____. g. „_______”______________ 

Ķīlas devējs  
 

Pārstāvja (ja tāds ir) amats, paraksts un paraksta atšifrējums, 
zīmogs  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Datums 
 

20____. g. „_______”______________ 

Ķīlas devējs  
 

Pārstāvja (ja tāds ir) amats, paraksts un paraksta atšifrējums, 
zīmogs  
 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Datums 
 

20____. g. „_______”______________ 

Aizpilda Banka: 

Pieteikumu parakstījušo personu identitāte pārbaudīta. Parakstīts manā klātbūtnē. 
 

Datums 
 

20____. g. „_______”________________ 

Bankas Klientu apkalpošanas centrs Bankas darbinieks 

¹Atkarīgā kapitālsabiedrība – AS (akciju sabiedrība) vai SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību), kurā Aizņēmējam ir balsu vairākums, kurā Aizņēmējam 
ir tiesības iecelt vai atcelt valdes vai padomes locekļu vairākumu, vai kurā pārskata gadā Aizņēmējs ir iecēlis valdes vai padomes locekļu vairākumu. 
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