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IESNIEGUMS IZMAIŅU SASKAŅOŠANAI
valsts atbalsta programmā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
Aizdevējs
Aizdevējs
Kontaktpersona
Kontaktpersonas filiāles pasta adrese
LV-
Aizdevuma saņēmējs
Aizņēmējs
Vai ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
Informācija par PNP
Informācija par PNP - ģimenes locekli
Informācija par PNP, ar kuru ir cieši saistīts
Pievienot aizņēmēju
Informācija par aizdevumu un izmaiņām aizdevuma līgumā
Aizdevums
Altum atbalsta veids
Pieprasītās izmaiņas:
Pievienot personu
Vai ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
Informācija par PNP
Informācija par PNP - ģimenes locekli
Informācija par PNP, ar kuru ir cieši saistīts
Pievienot personu
Jaunās dzīvojamās telpas adrese
LV-
Kadastra numurs
Pievienot papildus īpašumu
Jaunā darījuma summa*
*Dzīvojamās telpas iegādes, būvniecības un remonta izmaksu summa.
Granta līguma
Dzīvojamās telpas adrese
LV-
Kadastra numurs
Granta līguma atcelšanas iemesls
Garantijas līguma
Garantijas līguma atcelšanas iemesls
Aizdevuma nodrošinājums
Veids
Nodrošinājuma *apraksts
**Vērtība, EUR
Garantija/galvojums
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" garantija
Pievienot nodrošinājumu                                                                                                   Kopā
*Nekustamiem īpašumiem jānorāda adrese, kadastra numurs; galviniekiem  - vārds, uzvārds, personas kods **Jānorāda nodrošinājuma tirgus vērtība, galviniekiem - galvojuma apmērs
Iesniegumam pievienotie dokumenti
Iesniedzot iesniegumu, Aizdevējs apliecina, ka:
1. iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst iesniegtajiem un/vai uzrādītajiem dokumentu oriģināliem;
2. aizdevuma nosacījumi atbilst Noteikumu prasībām;
3. ir ievērojis spēkā esošos Aizdevēja kreditēšanas kritērijus un pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un atbilst Aizdevēja lēmumam;
4. ja izmaiņas ir saistītas ar aizņēmēja maiņu, tad ir veicis Aizņēmēja, politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa 
   vai ar politiski nozīmīgas personas cieši saistītas personas  identifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
5. ir informējis aizņēmēju par personas datu nodošanu apstrādei AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” ar mērķi saņemt garantiju/ grantu atbilstoši
    Noteikumiem un ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu šādai personas datu nodošanai.
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Iesniegums galvojumu nosacījumu maiņai
Veidlapa izmantojama, ja ir jāsaskaņo ar ALTUM izmaiņas aizdevuma līgumā, kurai nodrošinājumā ir ALTUM garantija
ALTUM
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