IESNIEGUMS
PAR IZMAIŅĀM AIZDEVUMA LĪGUMĀ
(Juridiskām personām)

Informācija par aizņēmēju
Aizņēmējs
Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Iela, mājas Nr. vai nosauk., dzīvokļa Nr.

Pilsēta/ pagasts

Novads / Republikas nozīmes
pilsēta

Pasta indekss

Iela, mājas Nr. vai nosauk., dzīvokļa Nr.

Pilsēta/ pagasts

Novads / Republikas nozīmes
pilsēta

Pasta indekss

E-pasts

Tālrunis

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Deklarētā adrese

(Jānorāda fiziskām personām saimnieciskās darbības veicējiem)

Kontaktinformācija
Lūdzu, norādiet kontaktinformāciju, ja tā ir mainījusies

Aizņēmēja kontaktadrese

Aizņēmēja
kontakttālrunis un e-pasts
Aizņēmēja pārstāvja
kontaktinformācija

E-pasts

Nepieciešamās izmaiņas
Līgums/i, kurā nepieciešamas izmaiņas:
Līguma Nr.

Noslēgšanas datums

Līgumā nepieciešamās izmaiņas:
Izsniegšanas termiņa pagarināšana

Atmaksas datuma maiņa uz:
Jaunais termiņš

mēneša diena

Aizdevuma summas palielināšana

Aizdevuma nodrošinājuma atķīlāšana un/vai
sastāva maiņa

Palielināt līdz, EUR

Atmaksas grafika maiņa

Pirmstermiņa aizdevuma atmaksa

Procentu likmes veida maiņa uz:

mainīgo

fiksēto

Gala atmaksas termiņa maiņa

visa aizdevuma
daļa pamatsummas:
Summa, EUR

Jaunais termiņš

Galvinieka vai aizņēmēja atbrīvošana/maiņa/papildus piesaiste
Jaunās personas vārds uzvārds/nosaukums, pers. kods/reģ.Nr. un personas statuss

Aizdevuma apvienošana,
pārjaunojums

Līgums, kuru vēlaties apvienot/pārjaunot

Pamatsummas pārcelšana

Atļauja uzņemties saistības citā kredītiestādē
Atļauja veikt mežistrādi uz nodrošinājumā esoša
īpašuma

Apmērs un līdz kuram datumam

Atļauja veikt būvniecību uz nodrošinājumā esoša
īpašuma

Apmērs un līdz kuram datumam

Atļauja apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt
kompensāciju aizņēmējam

Procentu pārcelšana
Citas izmaiņas:

Cita dokumenta izsniegšana
(

Norādiet kam un par ko dokuments ir jāsagatavo:
Norādiet kādas

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

(Cik maksājumos
sadalīt?)

(Izvēloties šo apmaksas kārtību, Aizņēmējs apņemas parakstīt
vienošanos pēc lēmuma pieņemšanas kopā ar izmaiņām
aizdevuma līgumā)

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

Saistības citās kredītiestādēs / finanšu institūcijās
(Informācija nav jānorāda, ja saistību vai maksājumu apmērs nav palielinājies kopš brīža, kad pēdējo reizi šāda informācija tika sniegta Altum)

Nav palielinājies saistību vai maksājumu apmērs kopš brīža, kad pēdējo reizi šāda informācija tika sniegta Altum
Kredītiestādes / finanšu institūcijas
nosaukums

Kura saistības

(aizņēmēja, galvinieka)

Saistību
atlikums, EUR

Ikmēneša
maksājums, EUR

*Vai saistībām ir
nodrošinājums?

Kopā

* Jānorāda Ir vai Nav

Informācija par politiski nozīmīgām personām
1.

Vai aizņēmēja amatpersonas, īpašnieki un/vai patiesā labuma guvēji ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likuma izpratnē politiski nozīmīga persona, šādas personas ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona?
(Skaidrojumi par politiski nozīmīgām personām ir pieejami Altum tīmekļa vietnē)

2.

Ja kāda no aizņēmēja amatpersonām, īpašniekiem un/vai patiesā labuma guvējiem ir politiski nozīmīga persona, šādas personas
ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona, tad norādiet zemāk tabulā informāciju par šo personu un politiski nozīmīgo personu (turpmāk
PNP)

2.1. Ja aizņēmējs ir komersants:
Neviena no aizņēmēja amatpersonām, īpašniekiem un/vai patiesā labuma guvējiem nav politiski nozīmīga persona, politiski
nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai cieši saistītas persona
Personas
vārds, uzvārds

Personas tips

Kas ir šī persona

Amatpersona

Ir PNP

Īpašnieks

Ir PNP ģimenes loceklis

Patiesais labuma guvējs

Ir cieši saistīts ar PNP

Amatpersona

Ir PNP

Īpašnieks

Ir PNP ģimenes loceklis

Patiesais labuma guvējs

Ir cieši saistīts ar PNP

Amatpersona

Ir PNP

Īpašnieks

Ir PNP ģimenes loceklis

Patiesais labuma guvējs

Ir cieši saistīts ar PNP

Informācija par PNP*

* PNP vārds, uzvārds, amats, iestāde un valsts, kurā ieņem amatu. Ja ir ģimenes loceklis, tad radniecības veids. Ja ir cieši saistīta persona, tad saistības
veids.

2.2. Ja aizņēmējs ir VID reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs:
Nav PNP
4.versija
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Vai aizņēmējs ir
politiski nozīmīga
persona (PNP)?
ja aizņēmējs ir PNP
Norādiet amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

ja PNP ir ģimenes
loceklis aizņēmējam
Norādiet radniecības saiti, PNP vārdu uzvārdu, amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

ja PNP ir cieši saistīts
ar aizņēmēju
Norādiet saistības veidu, PNP vārdu uzvārdu, amatu, iestādi un valsti, kurā ieņem šo amatu

Iesniegumam pievienotie dokumenti
Operatīvā finanšu informācija (ne vecāka par 1 mēnesi):
Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Debitoru saraksts

Kreditoru saraksts

Dokumenti, kas apliecina uzņēmuma un tā īpašnieku
dalību citos uzņēmumos
Dokumenti, kas apliecina uzņēmuma un tā īpašnieku
saistības (aizdevuma, līzinga, galvojuma līgumi u.c. (t.sk.
atmaksas grafiki)

Pamatlīdzekļu saraksts

Krājumu saraksts

Īpašuma vērtējums

Gada pārskats vai Ienākumu deklarācija
Veidlapa Naudas plūsmas grafiks*
Veidlapa Finanšu informācija*
Citi dokumenti:
Lūdzu, norādiet kādi
*veidlapas pieejamas www.altum.lv

4.versija
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Aizņēmēja pārstāvis

(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts)*

Galvinieks /galvinieka pārstāvis

(Vārds, uzvārds)

(Datums)

(Paraksts)*

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

4.versija
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