IESNIEGUMS
PAR IZMAIŅĀM AIZDEVUMA LĪGUMĀ
(Fiziskām personām)

Informācija par aizņēmēju
Aizņēmējs
Vārds, uzvārds

Personas kods

Iela, mājas Nr. vai nosaukums

Pilsēta/ pagasts

Novads / Republikas nozīmes
pilsēta

Pasta indekss

Iela, mājas Nr. vai nosaukums

Pilsēta/ pagasts

Novads / Republikas nozīmes
pilsēta

Pasta indekss

E-pasts

Tālrunis

Deklarētā adrese

Kontaktinformācija
Lūdzu, norādiet kontaktinformāciju, ja tā ir mainījusies

Kontaktadrese

Kontaktinformācija

Vai ir politiski nozīmīga
persona (PNP)?

Nav PNP

Ir PNP

Ir PNP ģimenes loceklis

Ir cieši saistīts ar PNP

Informācija par PNP
Norādiet amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

Informācija par PNP –
ģimenes locekli

Norādiet radniecības saiti, PNP vārdu uzvārdu, amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

Informācija par PNP,
ar kuru ir cieši saistīts

Norādiet saistības veidu, PNP vārdu uzvārdu, amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

Aizņēmējs (solidārais)
Vārds, uzvārds

Personas kods

Iela, mājas Nr. vai nosaukums

Pilsēta/ pagasts

Novads / Republikas nozīmes
pilsēta

Pasta indekss

Iela, mājas Nr. vai nosaukums

Pilsēta/ pagasts

Novads / Republikas nozīmes
pilsēta

Pasta indekss

E-pasts

Tālrunis

Deklarētā adrese

Kontaktinformācija
Lūdzu, norādiet kontaktinformāciju, ja tā ir mainījusies

Kontaktadrese

Kontaktinformācija

Vai ir politiski nozīmīga
persona (PNP)?

Nav PNP

Ir PNP

Ir PNP ģimenes loceklis

Ir cieši saistīts ar PNP

Informācija par PNP
Norādiet amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

Informācija par PNP –
ģimenes locekli
Informācija par PNP,
ar kuru ir cieši saistīts

5.versija

Norādiet radniecības saiti, PNP vārdu uzvārdu, amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

Norādiet saistības veidu, PNP vārdu uzvārdu, amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu
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Iesniegums par izmaiņām aizdevuma līgumā (Fiziskām personām)

Nepieciešamās izmaiņas
Līgums, kurā
nepieciešamas
izmaiņas

Numurs

Noslēgšanas
datums

Pamatsummas
atlikums, EUR

Nepieciešamās izmaiņas:
Piemēro komisijas maksu 0.4% no pamatsummas atlikuma

Piemēro fiksētu komisijas maksu EUR 55

(Minimālā EUR 55, maksimālā EUR 280)

Atmaksas grafika maiņa

Atmaksas datuma maiņa uz:
(

Procentu likmes veida maiņa uz:

mainīgo

fiksēto

Gala atmaksas termiņa maiņa

mēneša diena)

Aizdevuma nodrošinājuma
atķīlāšana un/vai sastāva maiņa

Galvinieka vai aizņēmēja atbrīvošana/maiņa/papildus piesaiste
(Lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu, personas kodu un personas statusu)

Aizdevuma apvienošana, pārjaunojums

Bezmaksas izmaiņas
Pirmstermiņa aizdevuma atmaksa:

(Lūdzu, norādiet kuru līgumu vēlaties apvienot/pārjaunot)

visa aizdevuma

Pamatsummas pārcelšana
(Apmērs un līdz kuram datumam)

daļa pamatsummas:
(summa, valūta)

Procentu pārcelšana
(Apmērs un līdz kuram datumam)

Citas izmaiņas:

Citas komisijas maksas par dažādu izziņu un pārskatu
sagatavošanu tiek noteiktas saskaņā ar Cenrādi izziņu,
pārskatu sagatavošanai un citiem pakalpojumiem,
kurš ir pieejams Altum tīmekļa vietnē.

(Lūdzu, norādiet kādas)

Vēlamā komisijas apmaksas kārtība:
Vienā maksājumā līdz lēmuma pieņemšanai
Vairākos maksājumos noslēdzot vienošanos par ikmēneša maksājumu
•
•

Nav iespējama, ja būs fiksēta komisijas maksa;
Izvēloties šo apmaksas kārtību, Aizņēmējs apņemas parakstīt
vienošanos pēc lēmuma pieņemšanas kopā ar izmaiņām
aizdevuma līgumā.

(Cik maksājumos
sadalīt?)

Svarīgi!

Komisijas maksa tiek piemērota saskaņā ar Altum tīmekļa vietnē www.altum.lv pieejamo cenrādi. Komisijas maksas netiek atmaksātas,
t.sk., ja pieprasītās izmaiņas aizdevuma līgumā netiek apstiprinātas.

Pieprasīto izmaiņu būtība, pamatojums / paskaidrojums un informācija par ienākumiem
Pieprasīto izmaiņu pamatojums / paskaidrojums

Informācija par mājsaimniecības ienākumiem
Neto mēnešalgas / ienākumu apmērs saskaņā ar:

Aizņēmējam/iem

Galviniekam

VSAA izziņu

EUR

EUR

konta apgrozījuma pārskatu

EUR

EUR

darba devēja izziņu

EUR

EUR

EUR

EUR

Citi pierādāmie mājsaimniecības ikmēneša ienākumi
Kopējie vidējie mājsaimniecības ienākumi mēnesī

EUR

EUR

Summa, kuru ik mēnesi varat/piekrītat novirzīt
Aizdevēja aizdevumu atmaksai

EUR

EUR

Mājsaimniecības locekļu skaits

5.versija
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Iesniegums par izmaiņām aizdevuma līgumā (Fiziskām personām)

Saistības kredītiestādēs / citās finanšu institūcijās
(Aizņēmējam, galviniekam)

Aizņēmēja, galvinieka,
saistības

Saistību
atlikums, EUR

Kredītiestādes / finanšu institūcijas nosaukums

Ikmēneša
maksājums, EUR

Vai saistībām ir
nodrošinājums?*

Kopā

* Jānorāda Ir vai Nav

Iesniegumam pievienotie dokumenti
Dokuments

Aizņēmēja

Galvinieka /
līdzaizņēmēja

Dokuments

VSAA izziņa
Konta apgrozījuma pārskats
Citi ienākumu apliecinoši dokumenti

Aizņēmēja

Galvinieka /
līdzaizņēmēja

Darba devēja izziņa
Pases / personas apliecības kopija
Citu kredītiestāžu un/vai finanšu
institūciju saistību dokumenti

Citi dokumenti:
Lūdzu, norādiet kādi

Aizdevējs

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891.

persona

jebkura fiziska persona, kura ir norādīta iesniegumā, tam pievienotajos un citos papildus iesniegtajos dokumentos

5.versija
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Iesniegums par izmaiņām aizdevuma līgumā (Fiziskām personām)

Aizņēmējs

(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts)*

(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts)*

(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts)*

Aizņēmējs (solidārais)

Galvinieks/i

Aizdevēja pārstāvis
(Pārstāvēt tiesīgās personas identitāte pārbaudīta. Iesniegums pieņemts un informācija dokumentos pārbaudīta)

(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts)

* Dokuments var būt bez pašrocīga paraksta, ja dokuments ir jāparaksta tikai Aizņēmēja pārstāvim un šis pārstāvis iesniedzis dokumentu Aizdevējam izmantojot
attālināto darījumu sistēmu internetā mans.altum.lv vai visas personas ir parakstījušās ar e-parakstiem
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