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Privātpersonas līzinga pieteikums 
 

 

Klienta un tā ģimenes (mājsaimniecības) esošās saistības (kredīti, līzingi, galvojumi) 
Informācija nepieciešama maksātspējas izvērtēšanai 

Kreditors Saistību veids Sākotnējā summa Ikmēneša maksājums 

Līzinga objekts 
Informācija nepieciešama maksātspējas izvērtēšanai 

Marka,  

modelis 
Izlaiduma  

gads 

Pirkuma summa 
(EUR ar PVN) 

Esošais  
nobraukums (km) 

Pārdevējs Privātpersona 
Juridiska persona  
(nosaukums) 

Pārdevēja tālr. Nr. 

Vēlamie nosacījumi 
Informācija nepieciešama darījuma noslēgšanai 

Darījuma veids Finanšu līzings Operatīvais līzings (noma) Līzinga termiņš (mēneši) 

Pirmā iemaksa 
(% vai summa) 

Atlikusī vērtība termiņa beigās 
(operatīvā līzinga gadījumā) 

Nobraukums nomas 
perioda beigās (km)                     
(operatīvā līzinga gadījumā) 
 

Klienta un tā ģimenes (mājsaimniecības) ikmēneša ienākumi 
Informācija nepieciešama maksātspējas izvērtēšanai 

Klienta darba  
alga neto 

Ģimenes locekļu 
kopējie ienākumi 

Citi ienākumi mēnesī 

Līzinga maksājumiem 
paredzēto līdzekļu izcelsme 

Darba 
alga 

Cits 
(lūdzam norādīt)  

Citu 
ienākumu avots 

Informācija par klientu 
Informācija nepieciešama darījuma noslēgšanai un Noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei 

Vārds, uzvārds 

Personas kods 

Deklarētā adrese 

Faktiskā adrese 
(aizpildīt, ja atšķiras  
no deklarētās adreses) 

Tālrunis E-pasts  

Dzimšanas datums  
/dd.mm.gggg./ 

Pasta 
indekss 

Pieteikuma 
iesniegšanas datums 

Apgādājamo 
skaits 

Pasta 
indekss 

Jā 

Politiski nozīmīga persona 

Nē 

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?* 

Esmu politiski 
nozīmīga persona 

Amats 

Esmu saistīts/-a ar 
politiski nozīmīgu  
personu 

Vārds,  
uzvārds 

Saistība 

radnieciskas 

attiecības 

darījuma 

attiecības 
Amats 

Jā Nē 

Nodarbošanās 

Algots darbinieks 

Individuālais komersants/ 
Pašnodarbinātais 

Darba devēja 
nosaukums 

Uzņēmuma īpašnieks  

Darbības  
nozare  

Uzņēmuma  
nosaukums 

Darba līguma veids  Beztermiņa Uz noteiktu laiku Darba līguma beigu datums (ja uz noteiktu laiku) 

Ienākumu 

valūta 
EUR 

Cita (________________) 

Ģimenes stāvoklis Precējies Neprecējies Kopdzīve Cits (________________________________) 

Izglītība Pamata Vidējā Speciālā Bakalaurs Maģistrs Doktors Cita (_____________________________) 
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* Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts 
varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka 
vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), 
parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās 
tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes 
vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas 
organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu; Politiski nozīmīgas personas 
ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu 
uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;  b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas 
bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; d) brālis vai māsa; Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta 
persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgo personu vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un 
tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgo personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas 
faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.  

 
Es apstiprinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga, un darījuma attiecības ar SIA “Citadele Leasing” tiek 
nodibinātas un darījumi tiks veikti manās interesēs un nav citu trešo personu, kas varētu tikt uzskatītas par patieso labumu 
guvēju no šiem darījumiem. Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka vēlos saņemt SIA “Citadele Leasing” piedāvājumu darījuma 
noslēgšanai kā līzinga ņēmējs / nomnieks. Esmu informēts/-a, ka gadījumā, ja šis pieteikums, tam pievienotie dokumenti un/vai 
informācija ir saņemta no Līzinga objekta pārdevēja, SIA “Citadele Leasing” ir tiesīga sniegt šim pārdevējam finansējuma 
piedāvājumu vai arī informāciju par atteikumu sniegt finansējuma piedāvājumu. 

 
Esmu informēts/-a, ka: 
- SIA "Citadele Leasing" apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: šī pieteikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai,  t.sk. 
kredītspējas izvērtēšanai, kredītriska pārvaldībai un informācijas iegūšanai no publiskiem reģistriem, kas tiek veikta, balstoties 
uz profilēšanu, automatizēti individuāli pieņemtiem lēmumiem** (kredītspējas izvērtēšanas gadījumos), saziņai saistībā ar šo 
pieteikumu, maksājumu saņemšanai,  līgumu sagatavošanai un noslēgšanai, normatīvajos aktos norādīto pienākumu izpildei, 
t.sk. darījuma pušu izpētei, paredzot, ka personas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar SIA ”Citadele Leasing” Privātuma politiku, 
kas pieejama www.citadele.lv;  
- esmu atbildīgs/-a kā personas datu pārzinis par pieteikumā minētās trešās personas, ja informācija par tādu ir iekļauta, 
informēšanu par viņa / viņas personas datu apstrādi un tiesībām vismaz tādā apmērā, kā iepriekš minēts šajā paziņojumā. 
 

** Automatizēta individuāli pieņemta lēmuma gadījumā personai ir tiesības lūgt to pārskatīt, piesaistot lēmuma pieņemšanā SIA "Citadele Leasing" darbiniekus. 

 
Piekrītu          Nepiekrītu        , ka SIA “Citadele Leasing” nodod manus personas datus SIA “CL Insurance Broker” un apdrošināšanas 
akciju sabiedrībām apdrošināšanas piedāvājuma un polises sagatavošanai, paredzot, ka personas tiesības, t.sk. tiesības jebkurā laikā 
atsaukt piekrišanu, tiek īstenotas saskaņā ar SIA “CL Insurance Broker” Privātuma politiku, kas pieejama www.citadele.lv.  

 
 
 
 
 

Pieteikuma iesniedzēja paraksts __________________________  
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