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PIETEIKUMS GARANTIJAI / GRANTAM
valsts atbalsta programmā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
Aizdevējs
Aizdevējs
Kontaktpersona
Kontaktpersonas filiāles pasta adrese
LV-
Informācija par aizdevumu un Altum atbalstu
Altum atbalsta veids
Aizdevuma mērķis
Dzīvojamai telpai ir "A" energoefektivitātes klase vai ir gandrīz nulles enerģijas ēka
(Garantijai - ja mērķis ir atbalsts ģimenēm, tad iespējams saņemt papildus 5% garantijas apmēram. Grantam iespējams saņemt papildus 2 000 EUR)
Aizdevums
Aizdevums ar Nolikto atslēgu principu
(aizdevums, kuram nekustamais īpašums, kura iegādei tiks ņemts aizdevums, kalpos par pietiekamu nodrošinājumu, lai dzēstu pilnā apjomā aizdevuma saistības)
Garantijas mērķis
Pieprasītā garantija
Aizdevuma saņēmējs iepriekš jau ir saņēmis Altum garantiju
(Atkārtots pieteikums garantijai iesniegts ne ātrāk kā pēc 3 gadiem kopš iepriekš piešķirtās garantijas un ir palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits)
Pieprasītais grants
Aizdevuma saņēmējs
Aizņēmējs
Adrese
LV-
Vai ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
Informācija par PNP
Informācija par PNP - ģimenes locekli
Informācija par PNP, ar kuru ir cieši saistīts
Aizņēmēja iegūtā izglītība
Pievienot aizņēmēju
Apgādībā esošo bērnu skaits ar kuriem dzīvo kopā
(bērnu skaitā ir iekļauta iestājusies grūtniecība) 
Cik ir ģimenes vidējie bruto ienākumi uz vienu ģimenes locekli iepriekšējā taksācijas gadā?
Ģimenes locekļu uzskaitījums
Informācija par iegādājamo/būvējamo dzīvojamo telpu 
Adrese
LV-
Kadastra numurs
Pievienot papildus īpašumu
Darījuma summa*
*Dzīvojamās telpas iegādes un remonta vai būvniecības izmaksu summa.
Vai granta saņēmējam pieder cita dzīvojamā telpa?
Būvatļaujas Nr.
Aizdevuma nodrošinājums
Veids
Nodrošinājuma *apraksts
**Vērtība, EUR
 Garantija
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" garantija
Pievienot nodrošinājumu                                                                                                   Kopā
*Nekustamiem īpašumiem jānorāda adrese un kadastra Nr.; galviniekiem  - vārds, uzvārds **Jānorāda nodrošinājuma tirgus vērtība, galviniekiem - galvojuma apmērs
Pieteikumam pievienotie dokumenti
Personu pases vai personas apliecības kopijas
Bērna/u dzimšanas apliecības kopija/as
Latvijas Republikā izdotas reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības vai uzturēšanās atļaujas kopija
(jāiesniedz personām, kuras ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices konfederācijas pilsoņi, ārzemnieki vai bezvalstnieki)
Dokuments, kas apliecina, ka bērns ir aizņēmēja apgādībā, piemēram, VID izziņa
(jāiesniedz, ja Aizņēmējs nav norādīts bērna dzimšanas apliecībā kā māte vai tēvs, vai bērns ir pilngadīgs)
Izraksta kopija no stacionāra vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina grūtniecības faktu
(jāiesniedz, ja ir bērna gaidībās. Ja Aizdevuma saņēmējs ir gaidāmā bērna tēvs, tad papildus izrakstam ir jāiesniedz grūtnieces rakstiska piekrišana izraksta izmantošanai garantijas saņemšanai)
Personas apliecinoša dokumenta vai cita dokumenta kopija, kurš apliecina bērna tiesisko statusu
(jāiesniedz, ja no dzimšanas apliecības neizriet, ka bērns ir Latvijas, pilsonis, nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsonisi)
Izglītības apliecinoša dokumenta kopija
Apliecinājums par atbilstību iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) statusam pēdējos 12 mēnešos
(Izziņa no VID)
Dokumenti, kuri apliecina aizņēmēja mājsaimniecības vidējos ienākumus pēdējā taksācijas gadā, atbilstoši Noteikumiem
(Ne vecāki kā 2 mēneši)
Citi dokumenti
 Iesniedzot pieteikumu, aizdevējs apliecina, ka:
1. pieteikumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst iesniegtajiem un/vai uzrādītajiem dokumentu oriģināliem;
2. aizņēmējs atbilst Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” 
   (turpmāk - Noteikumi) noteiktajiem kritērijiem;
3. aizdevuma nosacījumi atbilst Noteikumu prasībām;
4. ir ievērojis spēkā esošos aizdevēja kreditēšanas kritērijus un pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un atbilst aizdevēja lēmumam par aizdevuma piešķiršanu;
5. ir veicis aizņēmēja, politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas identifikāciju
    atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
6.ir informēts un ir informējis aizņēmēju, ka ar mērķi aizņēmējam saņemt garantiju/grantu atbilstoši Noteikumiem, kā arī, lai Altum varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Altum apstrādās pieteikumā un citos iesniegtajos dokumentos norādītos personu datus, kā arī  apliecina, ka ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu personas datu nodošanai un ir tiesīgs nodot Altum šajā dokumentā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesībām ir pieejama interneta vietnē www.altum.lv sadaļā privātuma politika.
9.0.0.2.20101008.1.734229
Pieteikums galvojumam
Veidlapa izmantojama, ja vēlas pieteikties ALTUM galvojumam dzīvojamās telpas iegādei
ALTUM
Aizņēmējs
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