
Pieteikumam pievienotie dokumenti
        Galvotāja reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)

        Pārstāvja pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu)
        
        Galvotāja statūtu un reģistrēto statūtu grozījumu kopija (uzrādot oriģinālu)

        Citi dokumenti

Pieprasītais 
faktoringa limits

Valūta

Tālr.: 67778777
Fakss: 67778730
lizings@citadele.lv

Lūdzu SIA "Citadele līzings un faktorings" izskatīt iespēju pieņemt 
galvojumu/ noslēgt galvojuma līgumu kā zemāk minētā faktoringa 
ņēmēja saistību izpildes pastiprinājumu, ņemot vērā turpmāk minēto:

Juridiskas personas pieteikums
galvojuma sniegšanai
faktoringa darījumam

Nosaukums

Galvenie darbības virzieni, nozare

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Tālrunis, fakss

Bankas nosaukums

Galvotāja pārstāvja vārds, uzvārds

Personas kods

Saistītie uzņēmumi

Galvotāja dalībnieki:
Vārds, uzvārds vai nosaukums

1.

2.

3.

Parakstot šo pieteikumu, galvotājs, tā pārstāvja personā, apliecina, ka iesniegtās un iesniedzamās ziņas ir pareizas, pilnīgas un spēkā esošas, un pilnvaro 
SIA "Citadele līzings un faktorings" jebkurā veidā pieprasīt un saņemt informāciju par galvotāju vai tā pārstāvjiem no jebkurām citām personām un 
publiski pieejamām datu bāzēm, t.sk. Kredītu reģistra. Galvotājs piekrīt tam, ka SIA "Citadele līzings un faktorings" sniedz informāciju par galvotāju un tā 
darījumiem AS "Citadele banka" un tās grupas uzņēmumiem, kā arī SIA "Citadele līzings un faktorings" saņem un AS "Citadele banka" un tās grupas 
uzņēmumi sniedz informāciju par galvotāju un tā darījumiem SIA "Citadele līzings un faktorings".  Nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā galvotājs atbild 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un SIA "Citadele līzings un faktorings" ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, kas noslēgts uz šī pieteikuma 
pamata.

Piebilde: Ja šajā pieteikumā vietas trūkuma dēļ nav iespējams izvietot visu pieprasīto informāciju, lūdzam šo informāciju pievienot uz 
atsevišķas lapas.
NB! Nepieciešamības gadījumā SIA "Citadele līzings un faktorings" var lūgt papildu informāciju.

Pārstāvja
tālrunis

Ieņemamais 
amats

E-pasts

Reģistrācijas numurs

Reģistrācijas gads

Kapitāla daļu summa/
Procenti Dalībnieka reģistrācijas numurs vai pers. kods

Aizdevējs
Saistību veida 
nodrošinājums 
un pastiprinājums

Saistību veids
(kredīts, līzings)

Atlikusī summa, 
valūta

Pilnīgas atmaksas 
termiņš

Ikmēneša maksājums

Revidēts gada pārskats par iepriekšējo finanšu gadu

Pārskata gada finanšu pārskats (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu)

Galveno bilances posteņu atšifrējums (debitori, krājumi, 
pamatlīdzekļi, kreditori)

Reģistrācijas 
numurs

Faktoringa ņēmēja
nosaukums

Galvotājs

Informācija par faktoringa darījumu un faktoringa ņēmēju

Esošās saistības kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās

Informācija par galvotāju

                                     Datums
       diena         mēnesis                gads

Lūdzam lietot tikai drukātus burtus un atzīmēt ar „X”, kur nepieciešams
Vieta

ParakstsGalvotāja pārstāvja vārds, uzvārds

ParakstsDatums
Darbinieks, kas
pieņēma pieteikumu
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