
Paraksts ________________________________ 
 

 

 
 Līzinga pieteikums (lauksaimniecība) 

Informācija par līzinga ņēmēju 

Nosaukums  Reģistrācijas 
numurs 

          

Tālrunis  Fakss  E-pasts  

Juridiskā adrese  

Pasta adrese  

Norēķinu 
konts, valūta 

 
 

Saistītie uzņēmumi* 

Nosaukums Reģistrācijas Nr. Adrese 
   
   
   

Galvenie darbības  
virzieni 

 Dibināšanas  
gads 

 
 
 Darbinieku  

skaits 
 

 
Līguma parakstītājs  Amats  
 
* Saistītais uzņēmums – Līzinga ņēmējam tieši vai netieši piederošie uzņēmumi, kā arī citi uzņēmumi, kas pieder Līzinga ņēmēja īpašniekam vai patiesajam labuma guvējam. 
 

Esošās kredītsaistības 

Kreditors Saistību veids Sākuma 
datums 

Atlikusī 
summa, valūta 

Procentu 
likme 

Atmaksas 
datums  

Ieķīlāta nākotnes 
manta (Jā/Nē) 

       

       

       

       
Informācija par uzņēmumu 
Zeme īpašumā (ha)  Ziemāji (ha)  Liellopi  Fermas  
Nomātā zeme (ha)  Vasarāji (ha)  t.sk.slauc. govis  Vid. izslaukums t/g  
Lauks. izmantojamā zeme (ha)  Rapsis (ha)  Cūkas  Citi mājlopi  
Meža platības (ha)  Citas kultūras  

Galvenās tehnikas vienības  
 

Informācija par darījumu 
 

Darījuma veids 
 

 Finanšu līzings                 Aizdevums                 Operatīvais līzings (noma) 

Līzinga objekts 
 
 

Izlaiduma  
gads 

 

Pirkuma summa  
(ar PVN), valūta  Līzinga termiņš 

(mēneši)  Pirmā 
iemaksa  Finansējuma 

valūta 
 

Maksājumu diena   15.  30. 

Pārdevējs 
Nosaukums   

Pārdevēja 
kontaktpersona  Kontakttālrunis  

 



 

 

  
 

Apliecinājumi 

Apliecinu, ka Līzinga ņēmēja naudas līdzekļi, kas tiks izmantoti saistību izpildei pret OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā, nav iegūti 
noziedzīgā ceļā. 
 

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga. Esmu informēts, ka  OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā veic šajā 
pieteikumā norādīto personas datu apstrādi, ar mērķi novērtēt darījuma risku, lai noslēgtu līzinga līgumu, un izpildīt Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto uz  OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā attiecināmu juridisku pienākumu veikt klienta izpēti, kā 
arī pieprasa un saņem no trešajām personām datus, kuri nepieciešami sniegto ziņu papildināšanai un pārbaudei. Sīkāka informācija 
par personas datu apstrādi, tās nolūkiem un juridisko pamatu, kā arī par datu subjekta tiesībām ir atrodama privātuma paziņojumā  
OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā mājas lapā www.opbank.lv. Informācija par Līzinga ņēmēju, tā darījumiem un/vai neizpildītām 
saistībām var tikt nodota licencētam kredītinformācijas birojam, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu rakstveida līgumu, 
Kredītinformācijas biroju likuma izpildei, kā arī godprātīgas aizņemšanās veicināšanai, kredītspējas vērtēšanas un kredītrisku 
pārvaldīšanas mērķiem, t.sk., lai motivētu Līzinga ņēmēju pienācīgi pildīt uzņemtās saistības.. 
 

Rēķinus vēlos saņemt: 

 pa pastu 

 izmantojot AS “Unifiedpost” e-rēķina pakalpojumu uz sekojošu e-pasta adresi  _____________________________________________ 

Apstiprinu, ka esmu informēts par informācijas nodošanu AS “Unifiedpost”, e-rēķinu saņemšanai. 
 

                                   
                                                   
Paraksts ____________________________________            Vārds, Uzvārds _____________________________________________________  
 
Datums _______________________                                 Amats _____________________________________________________________  
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