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Nepieciešamās izmaiņas
Pieprasīto izmaiņu pamatojums / paskaidrojums un informācija par ienākumiem
Informācija par mājsaimniecības ienākumiem
Neto mēneša algas / ienākumu apmērs saskaņā ar:             Aizņēmējam        Galviniekam/ līdzaizņēmējam
VSAA izziņu_
konta apgrozījuma pārskatu_
darba devēja izziņu_
Citi pierādāmie mājsaimniecības ikmēneša ienākumi
Kopējie vidējie mājsaimniecības ienākumi mēnesī
Summa, kuru ik mēnesi varat / piekrītat novirzīt  Aizdevēja aizdevuma atmaksai
Mājsaimniecības (ģimenes) locekļu skaits
Saistības citās kredītiestādēs / finanšu institūcijās
(Aizņēmējam, galviniekam, līdzaizņēmējam)
Aizņēmēja, galvinieka, līdzaizņēmēja saistības
Kredītiestādes / finanšu institūcijas nosaukums
Saistību  atlikums, EUR
Ikmēneša  maksājums, EUR
Vai saistībām ir nodrošinājums? (Ir/Nav)
Kopā_
(Lai pievienotu tabulai jaunu rindu nospiediet + pogu)
Iesniegumam pievienotie dokumenti
Dokuments                                                Aizņēmēja      Galvinieka / 
                                                    līdzaizņēmēja
VSAA izziņa
Konta apgrozījuma pārskats
Citi ienākumu apliecinoši dokumenti
Dokuments                                                Aizņēmēja        Galvinieka / 
                                                       līdzaizņēmēja
Darba devēja izziņa
Pases / personas apliecības kopija
Citu kredītiestāžu un/vai finanšu institūciju  saistību dokumenti
 
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891 (turpmāk tekstā Aizdevējs) var pieprasīt papildus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par izmaiņu veikšanu aizdevuma līgumā.
 
Aizdevējs garantē ziņu par Aizņēmēju konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
Parakstot šo iesniegumu, Aizņēmējs/Galvinieks apliecina, ka:
§ Ir iepazinies ar Latvijas Bankas izdotajiem Kredītu reģistra noteikumiem, kā arī ar Aizdevēja noteikto kārtību, kādā Aizdevējs sniedz un saņem informāciju no Kredītu reģistra un piekrīt, ka Aizdevējs izmantos iespēju saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā iekļauto informāciju par Aizņēmēju/Galvinieku bez atsevišķas papildus piekrišanas saņemšanas;
§ Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un iepazīties ar personas datu apstrādes sistēmās (Creditreform Latvija, BaltRisk u.c.) pieejamo informāciju bez papildus piekrišanas saņemšanas;
§ Aizdevējs ir tiesīgs saskaņā ar normatīvo aktu un darījumu partneru prasībām sniegt informāciju par Aizņēmēju/Galvinieku Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu kompetentām valsts institūcijām to funkciju veikšanai pirms līguma parakstīšanas un līguma darbības laikā;
§ nepārprotami piekrīt savu datu apstrādei ar mērķi sniegt pakalpojumus vai nodibinot līgumattiecības;
§ Aizdevējs ir tiesīgs iegūt ziņas no trešajām personām un/vai sniegt ziņas par Aizņēmēju/Galvinieku un šo darījumu ar Aizdevēju vienā koncernā ietilpstošām personām un/vai trešajām personām ar mērķi sniegt Aizņēmējam/Galviniekam pakalpojumus un/vai nodibinot līgumattiecības, kuru līgumsaistību izpildei nepieciešama šādas informācijas apmaiņa ar nosacījumu, ka persona, kurai Aizdevējs sniegs ziņas, rakstiski apņēmusies neizpaust jebkādu Aizdevēja sniegto informāciju par Aizņēmēju/Galvinieku un šo darījumu, kā izņēmumu pieļaujot tikai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētus gadījumus;
§ Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja/Galvinieka norādīto kontaktadresi vai elektronisko adresi, kā arī norādīto tālruņa numuru informatīvo materiālu un paziņojumu nosūtīšanai;
§ ir iepazinies ar Aizdevēja cenrāžiem un necels iebildumus, ka pieprasīto izmaiņu neapstiprināšanas gadījumā samaksātās komisijas maksas netiks atmaksātas;
§ pret Aizņēmēju/Galvinieku nav uzsākts kriminālprocess;
§ visa šajā iesniegumā un papildus Aizdevējam sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga;
§ apzinās atbildību, kas iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai.
 
Aizdevējs garantē ziņu par Aizņēmēju konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Aizņēmējs
 
* Dokuments var būt bez paraksta, ja dokuments ir jāparaksta tikai Aizņēmēja pārstāvim un šis pārstāvis iesniedzis dokumentu Aizdevējam izmantojot attālināto darījumu sistēmu internetā HipoNet
Galvinieks
Līdzaizņēmējs
Aizdevēja pārstāvis:
(Pārstāvēt tiesīgās personas identitāte pārbaudīta. Iesniegums pieņēmts un informācija dokumentos pārbaudīta)
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