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PAZIŅOJUMS 
PAR GARANTIJAS GADĪJUMA IESTĀŠANOS
valsts atbalsta programmā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
Aizdevējs
Aizdevējs
Kontaktpersona
Kontaktpersonas filiāles pasta adrese
LV-
Aizdevuma saņēmējs
Pievienot aizņēmēju
Informācija par aizdevumu un garantiju
Aizdevums
Atmaksāts
Palielinātā  pamatsumma
Neatmaksāts
Sabiedrības garantija
%
Informācija par realizējamo dzīvojamo telpu 
Adrese
LV-
Kadastra numurs
Aizdevuma nodrošinājums
Veids
Nodrošinājuma *apraksts
**Vērtība, EUR
 Garantija
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" garantija
Pievienot nodrošinājumu                                                                                                   Kopā
*Nekustamiem īpašumiem jānorāda adrese, kadastra Nr. un īpašumtiesību apmērs; galviniekiem  - vārds, uzvārds **Jānorāda nodrošinājuma tirgus vērtība (no pēdējā vērtējuma uz garantijas gadījuma paziņošanas brīdi), galviniekiem - galvojuma apmērs
Garantijas gadījuma iestāšanās iemesls
Gadījuma iestāšanās datums
Iemesls:
Aizņēmējam pasludināta maksātnespēja
Aizņēmējam ir nosūtīts paziņojums par nekavējošu no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildi pilnā apmērā un/vai Aizdevuma līguma izbeigšanu
Paziņojumam pievienotie dokumenti
Aizdevuma līguma grozījumu juridisko dokumentu kopijas
Aizdevuma nodrošinājuma, ķīlas reģistrācijas dokumentu kopijas
Aizņēmējam nosūtītā paziņojuma (vai līdzvērtīga dokumenta) kopija
Lēmuma par maksātnespējas procesa ierosināšanu kopija
Dokuments, kas apliecina visus ar Aizdevumu saistitos maksājumus 
(gan aizdevuma izsniegšanu, gan aizdevuma atmaksas - izdruka no grāmatvedības sistēmas vai Aizdevēja sagatavota izziņa) 
Citi dokumenti
 Iesniedzot pieteikumu, Aizdevējs apliecina, ka:  1. paziņojumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst iesniegtajiem dokumentu oriģināliem; 2. ir saņēmis Aizņēmēja piekrišanu savu un citu pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personu datu apstrādei, kā arī Aizņēmēja apliecinājumu, ka     Aizņēmējs ir ieguvis visas nepieciešamās atļaujas un Aizdevējs ir tiesīgs nodot pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personu datus  AS „Attīstības     finanšu institūcija Altum” ar mērķi saņemt kompensāciju atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.95 “Noteikumi par valsts palīdzību     dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”.
9.0.0.2.20101008.1.734229
Pieteikums galvojumam
Veidlapa izmantojama, ja vēlas pieteikties ALTUM galvojumam dzīvojamās telpas iegādei
ALTUM
	Sodiena: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	TextField1: 
	Code: 
	Jānorāda aizdevēja nosaukums. Ja nav atrodams sarakstā, tad jāievada manuāli: 
	Jānorāda aizdevēja reģistrācijas numurs: 
	Jānorāda aizdevēja kontaktpersonas vārds, uzvārds: 
	Jānorāda aizdevēja kontaktpersonas vārds, uzvārds: 
	Jānorāda aizdevēja kontaktpersonas tālrunis: 
	Jānorāda aizdevēja kontaktpersonas E-pasts: 
	Iela: 
	Ja sarakstā nav atrodama nepieciešamais ieraksts, tad ievadiet laukā informāciju manuāli.: 
	Ja sarakstā nav atrodama nepieciešamais ieraksts, tad ievadiet laukā informāciju manuāli.: 
	Indekss: 
	Kas: Aizņēmējs
	Jānorāda aizņēmēja vārds, uzvārds: 
	Jānorāda aizņēmēja personas kods: 
	Dzest: 
	Pievienot: 
	PieskirDatums: 
	LigumaNr: 
	LigumaDatums: 
	PieskirtaSumma: 
	Valuta: EUR
	IzsniegtaSumma: 
	Pamatsumma: 
	Procenti: 
	Sodi: 
	CitiMaksajumi: 
	PalielinataSumma: 
	GarantijasDatums: 
	GarantijasNr: 
	ProcApmers: 
	GarantijasSumma: 
	GarantijasTermins: 
	SumUzGadijuma: 
	Jānorāda dzīvojamās telpas kadastrālās teritorijas kods: 
	Jānorāda dzīvojamās telpas kadastra grupas kods: 
	Jānorāda dzīvojamās telpas kārtas numurs kadastra grupā: 
	CitaInfo: 
	Atlikums: 
	Jānorāda nodrošinājuma veids: 
	Apraksts: 
	Kopa: 0,00
	PapildusInfo: 
	Atbilde: 0
	CitsApraksts: 
	Iesniedzejs: 
	Datums: 



