Juridiskas personas līzinga pieteikums
Līzinga ņēmējs
Nosaukums ___________________________________________ Reģistrācijas Nr. ______________________________
Juridiskā adrese____________________________________________________________________ Indekss _________
Faktiskā adrese ____________________________________________________________________ Indekss _________
Tālrunis _____________ Fakss ______________ Mobilais tālrunis ______________ E-pasts ______________________
Galvenie darbības virzieni, nozare: ____________________________________________________________________
______________________________________________ Dibināšanas gads __________ Darbinieku skaits ___________
Banka ___________________________________________ Konta Nr.________________________________________
Līguma parakstītājs __________________________________________ Personas kods: ____________-____________
Amats_______________________________________ Paraksta tiesību pamats ________________________________
Īpašnieki (dalībnieki)
Nosaukums /
Vārds, uzvārds

Reģistrācijas Nr. /
personas kods

Dalības procenti /
summa

Līzinga objekts un vēlamie līzinga noteikumi
Marka, modelis ___________________________________________________ Izlaiduma gads ____________________
Pirkuma maksa _________________ Līzinga termiņš ____________________ Pirmā iemaksa ____________________
Līzinga objekta pārdevējs
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Reģistrācijas numurs / personas kods
Esošās saistības pret kreditoriem (kredīts, līzings, galvojums)
Kreditors

Saistību veids

Atlikuma summa

Procentu
likme

Mēneša
maksājums

Atmaksas
termiņš

Es, __________________________________________________________, apliecinu SIA „TKB LĪZINGS”, ka šajā pieteikumā un tam pievienotajos
dokumentos norādītā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza, kā arī apliecinu, ka esmu tiesīgs(a) parakstīt un iesniegt SIA „TKB LĪZINGS” šo
pieteikumu tās personas vārdā, kura vēlas noslēgt līzinga darījumu ar SIA „TKB LĪZINGS” (turpmāk – Pieteicējs). Esmu informēts(a), ka nepatiesu
vai nepilnīgu ziņu sniegšana Sabiedrībai ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 177. un 210.pantu.
Pieteicējs ir informēts par to, ka SIA „TKB LĪZINGS” veic šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personas datu apstrādi, lai
novērtētu ar Pieteicēju noslēdzamo darījumu risku un sniegtu pakalpojumus Pieteicējam. Pieteicējs apliecina SIA „TKB LĪZINGS”, ka Pieteicējs ir
tiesīgs nodot SIA „TKB LĪZINGS” šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personas datus, lai SIA „TKB LĪZINGS” apstrādātu tos
iepriekšminētajiem mērķiem.
Parakstot šo pieteikumu Pieteicējs piekrīt tam, ka SIA „TKB LĪZINGS” ir tiesīga pieprasīt un saņemt no AS „TRASTA KOMERCBANKA” un no
jebkurām trešajām personām (t.sk. kredītiestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, reģistriem, iestādēm u.c.) ziņas par Pieteicēju, tā kontiem un
veiktajiem darījumiem, kā arī lūdz tās sniegt šīs ziņas SIA „TKB LĪZINGS”.
Jūsu iesniegtā informācija ir konfidenciāla un šī pieteikuma saturs nevar tikt atklāts trešajām personām citādi kā saskaņā ar likumu.
Vārds, uzvārds______________________________________

Paraksts ____________________________

Amats ____________________________________________

Datums _____________________________

LŪDZU, PĀRBAUDIET VAI IR PIEVIENOTI VISI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
1.
Reģistrācijas apliecība, statūti, dibinātāju protokols.
2.
Paraksta tiesīgās personas pases kopija un paraksta tiesību apliecinošs dokuments.
3.
Pēdējā gada revidēts gada pārskats (ar bilances posteņu atšifrējumu un peļņas / zaudējumu aprēķinu).
4.
Šī gada pēdējā ceturkšņa operatīvā bilance ar posteņu atšifrējumu un peļņas /zaudējumu aprēķinu.

SIA „TKB LĪZINGS”
______________________________________________________________________________________________________________________________
Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvaniet SIA „TKB LĪZINGS”, informatīvais tālrunis: 67027762, fakss: 67027738, e-pasts: lizings@tkb.lv
Juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050
Kods: TKBL_00F0031

Spēkā ar: 05.11.2015.
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