Līzinga pieteikums juridiskai personai

Redakcija uz: 24.08.2022

1. Līzinga objekts
Marka, modelis

Cena t.sk. PVN (valūta, summa)

Ražošanas gads

2. Pārdevējs
Personas kods/
Reģistrācijas Nr.

Nosaukums/Vārds, uzvārds
Pārstāvis

Kontaktpersona

Tālrunis

E-pasts

3. Vēlamie finansējuma nosacījumi
Līzinga veids

Finanšu līzings

Līzinga periods mēnešos

Operatīvais līzings (noma)

Pirmā iemaksa (summa/%)

Atlikusī vērtība % (operatīvajam līzingam)
Vēlamā ikmēneša maksājuma summa

Nobraukums līzinga perioda beigās (km) (operatīvajam līzingam)
Vēlamais ikmēneša maksājuma datums*
Vēlamais rēķinu saņemšanas veids*

e-rēķina formā (rekini.lv)

pa pastu (maksas pakalpojums)

uz e-pastu

* Izvēles iespējas var atšķirties atkarībā no attiecīgās līzinga sabiedrības piedāvājuma

4. Līzinga pieprasītājs (Uzņēmums)
Nosaukums

Vienotais reģ. Nr.

PVN reģistrācijas Nr.
Galvenās darbības nozare
Pārējās darbības nozares
1)Nodokļu rezidences (maksāšanas) valsts

Nodokļu maksātāja Nr.

2)Nodokļu rezidences (maksāšanas) valsts
Līzinga darījuma mērķis

Nodokļu maksātāja Nr.

saimnieciskā darbība,

cits (lūdzu norādiet)

Vai uzņēmums gūst pasīvus ieņēmumus (dividendes, procentus, nomas maksu utml.)? Jā (precizējiet)
Līzinga maksājumiem
paredzēto ienākumu
izcelsme

Nē

Ienākumi no saimnieciskās darbības
Citi ienākumi (lūdzu precizējiet)

Juridiskā adrese
Faktiskā uzņēmējdarbības vieta (ja atšķiras no juridiskās adreses)
Mājas lapas adrese
Korespondences adrese
Kontaktpersona

Līgumu
parakstītājs/i

Vārds

Uzvārds

Telefons

E-pasts

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Tālrunis

Dzimšanas datums

E-pasts

Pārstāvības pamats:

Statūti

Pilnvara

Pilsonība

Nerezidentiem papildus norādāms: Personu apliecinoša dokumenta Nr.
Izdošanas datums:

un institūcija, kas dokumentu ir izdevusi:

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Tālrunis

E-pasts
Pārstāvības pamats:

Statūti

Pilnvara

Pilsonība

Nerezidentiem papildus norādāms: Personu apliecinoša dokumenta Nr.
Izdošanas datums:
Saistību veids, mērķis

un institūcija, kas dokumentu ir izdevusi:
Valūta

Esošās saistības**

**Var nenorādīt saistības pret kredītiestādēm, kas savus pakalpojumus sniedz Latvijas Republikā.

Saistību atlikums

Pilnīgas atmaksas termiņš

Ikmēneša maksājums

5. Līzinga pieprasītāja saistītie uzņēmumi (ja ir)
Nosaukums

Valsts

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Valsts

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Valsts

Reģistrācijas numurs

6. Līzinga pieprasītāja galvenie sadarbības partneri
Nosaukums

Valsts

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Valsts

Reģistrācijas numurs

Nosaukums

Valsts

Reģistrācijas numurs

7. Līzinga pieprasītāja īpašnieki
Uzņēmuma īpašnieks/i
Personas kods un
dzimšanas datums/
reģ.Nr.

Vārds, uzvārds/
nosaukums

Personas apliecinoša dokumenta numurs,
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas
izdevusi dokumentu

Valsts

Daļu skaits
(%)

Nr.______________, Izdošanas datums___________
Valsts______________________________________
Izdevējs____________________________________
Nr.______________, Izdošanas datums___________
Valsts______________________________________
Izdevējs____________________________________
Nr.______________, Izdošanas datums___________
Valsts______________________________________
Izdevējs____________________________________

Darbības forma neļauj noteikt īpašniekus
Līzinga pieprasītājs ir:
(1) Nodibinājums/biedrība

(2) Politiska partija/reliģiska organizācija

(4) Valsts vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība

(3) Valsts/pašvaldības iestāde

(5) Publiska sabiedrība (100% akcijas kotējas biržā)

(6) Biržas nosaukums - _________________.

8. Patiesie labuma guvēji***
(1) Vārds

Uzvārds

Personas kods un dzimšanas datums

Daļu skaits (%)

Nerezidentam papildus norādāms:

Personas apliecinoša dokumenta Nr.
Izdošanas valsts

Izdošanas datums
Izdevējs

Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona:
Amats _______________________________ Iestāde/Uzņēmums ___________________________________

Valsts ___________________________________

Patiesais labuma guvējs ir saistīts ar turpmāk minēto politiski nozīmīgo personu:
Jā

Nē

Vārds, uzvārds: _______________________________ Personas kods un dzimšanas datums ___________________________________
Amats:_________________________________________________________

Valsts ___________________________________

Saistība (radnieciskas attiecības, darījuma attiecības): ___________________________________________________________________
Ja politiski nozīmīgas personas amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads): ____. _____. _________

Patiesais labuma guvējs realizē kontroli Līzinga pieprasītājā šādā veidā:

Privātpersona, kurai tiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 % no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām;
Privātpersona, kurai netiešā veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām (netiešas līdzdalības
gadījumā līdzdalība tiek īstenota ar citas personas – fiziskas vai juridiskas starpniecību);
Privātpersona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmumu, piemēram, uz darījuma pamata (pilnvarojuma līgums, pārvaldīšanas līgums u.c.);
Cits kontroles veids – lūdzam norādīt _____________________________________________________________________________________

(2) Vārds

Uzvārds

Personas kods un dzimšanas datums

Daļu skaits (%)

Nerezidentam papildus norādāms:

Personas apliecinoša dokumenta Nr.

Izdošanas datums

Izdošanas valsts

Izdevējs

Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona:
Amats _______________________________ Iestāde/Uzņēmums ___________________________________

Valsts ___________________________________

Patiesais labuma guvējs ir saistīts ar turpmāk minēto politiski nozīmīgo personu:
Jā

Nē

Vārds, uzvārds: _______________________________ Personas kods un dzimšanas datums ___________________________________
Amats:_________________________________________________________

Valsts ___________________________________

Saistība (radnieciskas attiecības, darījuma attiecības): ___________________________________________________________________
Ja politiski nozīmīgas personas amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads): ____. _____. _________

Patiesais labuma guvējs realizē kontroli Līzinga pieprasītājā šādā veidā:

Privātpersona, kurai tiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 % no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām;
Privātpersona, kurai netiešā veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām (netiešas līdzdalības
gadījumā līdzdalība tiek īstenota ar citas personas – fiziskas vai juridiskas starpniecību);
Privātpersona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmumu, piemēram, uz darījuma pamata (pilnvarojuma līgums, pārvaldīšanas līgums u.c.);
Cits kontroles veids – lūdzam norādīt _____________________________________________________________________________________

(3) Vārds

Uzvārds

Personas kods un dzimšanas datums

Daļu skaits (%)

Nerezidentam papildus norādāms:

Personas apliecinoša dokumenta Nr.
Izdošanas valsts

Izdošanas datums
Izdevējs

Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona:
Amats _______________________________ Iestāde/Uzņēmums ___________________________________

Valsts ___________________________________

Patiesais labuma guvējs ir saistīts ar turpmāk minēto politiski nozīmīgo personu:
Jā

Nē

Vārds, uzvārds: _______________________________ Personas kods un dzimšanas datums ___________________________________
Amats:_________________________________________________________

Valsts ___________________________________

Saistība (radnieciskas attiecības, darījuma attiecības): ___________________________________________________________________
Ja politiski nozīmīgas personas amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads): ____. _____. _________

Patiesais labuma guvējs realizē kontroli Līzinga pieprasītājā šādā veidā:

Privātpersona, kurai tiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 % no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām;
Privātpersona, kurai netiešā veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām (netiešas līdzdalības
gadījumā līdzdalība tiek īstenota ar citas personas – fiziskas vai juridiskas starpniecību);
Privātpersona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmumu, piemēram, uz darījuma pamata (pilnvarojuma līgums, pārvaldīšanas līgums u.c.);
Cits kontroles veids – lūdzam norādīt _____________________________________________________________________________________
Ar šī pieteikuma parakstīšanu Līzinga pieprasītājs apliecina, ka nekavējoties (arī pēc līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā) informēs zemāk norādīto
Sabiedrību par jebkādām šajā pieteikuma sadaļā norādītās informācijas izmaiņām.
***Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām līzinga devējam pirms darījuma uzsākšanas jānoskaidro līzinga pieprasītāja patiesais labuma guvējs un vai līzinga
pieprasītājs vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīgas personas vai arī personas, kuras ir saistītas ar politiski nozīmīgu personu.
Patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziska persona, kurai tieši vai netieši pieder vismaz 25% juridiskās personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, tā tieši vai netieši kontrolē uzņēmumu, vai kuras labā vai interesēs tiks
nodibinātas darījuma attiecības.
Politiski nozīmīga persona – persona, kas Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmis nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, a) valsts varas augstākā amatpersona vai valsts
administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, b) valdības vadītājs, c) ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), d) valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā
vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), e) parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, f) politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, g) konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas, vai cita
līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), h) augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, i) centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, j) vēstnieks, k) pilnvarotais lietvedis, l) bruņoto spēku augstākais
virsnieks, m) valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, n) starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem tiem līdzvērtīgu amatu).
Ar politiski nozīmīgu personu saistīta persona – persona, kas ir politiski nozīmīgas personas a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, b) bērns vai viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) laulātā vai laulātajam
pielīdzināmas personas bērns vai viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, d) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, e) brālis vai māsa; f) ar politiski nozīmīgo personu cieši saistīta persona (tai ir darījuma vai citas ciešas
attiecības), g) akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā; h vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, kas faktiski izveidots politiski nozīmīgās personas labā.

9. Apliecinājumi
Ar šī pieteikuma (turpmāk „Pieteikums”) parakstīšanu apliecinu, ka:
(1) visa Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza un apņemos nekavējoties paziņot par jebkādām izmaiņām sniegtajā
informācijā Pārdevējam un līzinga sabiedrībai līdz līguma noslēgšanai un lūdzu Pieteikumu/Pieteikumā norādīto informāciju nodot zemāk minētajai līzinga sabiedrībai un tā grupas
uzņēmumiem (lūdzu savu izvēli atzīmējiet ar x):
“Luminor Līzings SIA”, vien.reģ.Nr. 40003348054, un Luminor Bank AS, vien. reģ. Nr. 40003024725, un citi tās grupas uzņēmumi;
“OP Corporate Bank plc fililāle Latvijā”, vien.reģ.Nr.40103212230, un citi tās grupas uzņēmumi;

AS "PrivatBank", vien.reģ.Nr. 50003086271, un citi tās grupas uzņēmumi;
SIA „SEB līzings", vien.reģ.Nr. 50003334041, un AS “SEB banka, vien. reģ.Nr. 40003151743, un citi tās grupas uzņēmumi;
SIA “Swedbank Līzings”, vien.reģ.Nr.40003240524, un “Swedbank” AS, vien. reģ.Nr.40003074764, un citi tās grupas uzņēmumi;
SIA "Citadele Leasing", vien.reģ.Nr.40003423085, un Akciju sabiedrība "Citadele banka”, vien. reģ.Nr.40103303559, un citi tās grupas uzņēmumi;
www.citadeleleasing.lv;
turpmāk katra Līzinga pieprasītāja izvēlētā līzinga sabiedrība un jebkurš attiecīgās līzinga sabiedrības grupas uzņēmums tiek saukts „Sabiedrība”;
(2) apliecinu, ka esmu informēts, ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanai Sabiedrībai ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma
210.pantu. Pieteikumā pieprasīto ziņu neaizpildīšana tiks attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi;
(3) apliecinu, ka esmu informēts, ka Pieteikums un tam pievienotie dokumenti un informācija tiek iesniegti Pārdevējam vai Sabiedrības sadarbības partnerim (līzinga objekta
tirdzniecības uzņēmumam), kas to ir pilnvarots nodot Sabiedrībai, kā arī saņemt no Sabiedrības finansējuma piedāvājumu vai arī atteikumu sniegt finansējuma piedāvājumu;
(4) esmu informēts, ka Sabiedrībai ir tiesības veikt Pieteikumā un tā pielikumos norādītās informācijas (t.sk. personas datu) apstrādi, tostarp ziņu par Līzinga pieprasītāju,
nodošanu trešajām personām, kā arī iegūt papildu ziņas no jebkuras trešās personas (t.sk. no attiecīgās Sabiedrības, kas saņēmusi Pieteikumu, grupas uzņēmumiem,
kredītinformācijas birojiem, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts ieņēmuma dienesta, AS "Kredītinformācijas Birojs", reģ.Nr. 40103673493, SIA „CREFO Rating”, reģ.
Nr.40003807493, SIA “CREDITREFORM LATVIJA”, reģ. Nr.40003255604, SIA "PAUS KONSULTS", reģ. Nr.40003352670), lai pārbaudītu un papildinātu Pieteikumā un tā
pielikumos norādīto informāciju, izvērtētu ar Līzinga pieprasītāju noslēdzamā darījuma risku, Līzinga pieprasītāja kredītspēju un iespēju piedāvāt Sabiedrības, kas pieņēmusi
šo Pieteikumu, sniegtos pakalpojumus un noslēgt finanšu pakalpojuma līgumu;
(5) apliecinu, ka esmu tiesīgs parakstīt un iesniegt Sabiedrībai Pieteikumu Līzinga pieprasītāja vārdā;
(6) apliecinu, ka Līzinga pieprasītājs ir informēts par to, ka Sabiedrība veic Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personas datu apstrādi, lai papildinātu
Pieteikumā sniegtās ziņas un veiktu to pārbaudi, kā arī lai novērtētu ar Līzinga pieprasītāja noslēdzamo darījumu risku, kredītspēju un sniegtu Līzinga pieprasītājam
Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus;
(7) apliecinu, ka Līzinga pieprasītājs ir informēts par to, ka Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto finansējuma summu vai noraidīt Pieteikumu,
nepaskaidrojot sava lēmuma pamatojumu;
(8) piekrītu, ka Sabiedrība nodod tās rīcībā esošos Līzinga pieprasītāja datus Pieteikuma 6. sadaļā minēto Sabiedrību mājas lapās norādītajiem apdrošināšanas
starpniekiem un/vai (tieši vai ar apdrošināšanas starpnieka starpniecību) apdrošinātājam līzinga objekta apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un nosūtīšanai Līzinga
pieprasītājam: ; SIA „Swedbank Līzings" - Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle; Luminor Līzings SIA - informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē
www.luminor.lv; SIA ”SEB līzings” – informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē www.seb.lv; SIA "Citadele Leasing" – informācija par starpnieku pieejama interneta
vietnē www.citadeleleasing.lv; "OP Corporate bank plc filiāle Latvijā" – informācija par starpnieku pieejama interneta vietnē - www.opbank.lv;
(9) uzņemos pilnu atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas Sabiedrībai, Sabiedrības grupu uzņēmumiem un trešajām personām rastos Pieteikuma kļūdainas un/
vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ;
(10) apliecinu, ka Līzinga pieprasītājs ir tiesīgs nodot Sabiedrībai Pieteikumā norādītos trešo personu datus, lai Sabiedrība tos apstrādātu augstākminētiem mērķiem;
(11) apliecinu, ka Līzinga pieprasītājam ir zināms un ka tas piekrīt, ka Pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiek iesniegti līzinga objekta pārdevējam vai Sabiedrības
sadarbības partnerim, kas to ir pilnvarots pieņemt un nodot Sabiedrībai.
(12) Līzinga pieprasītājs
piekrīt
nepiekrīt komerciālu paziņojumu saņemšanai no izvēlētajām Sabiedrībām un Sabiedrību grupās ietilpstošajiem uzņēmumiem. Līzinga
pieprasītājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt attiecīgajai Sabiedrībai izmantot kontaktinformāciju komerciālu paziņojumu nosūtīšanai, par to rakstveidā informējot katru Sabiedrību.

10. Iesniedzamie dokumenti
Pārdevēja piedāvājums
PZA posteņu atšifrējumu

Pases vai Personas apliecības (eID kartes) kopija

Pieteikums galvojuma sniegšanai

Vārds, uzvārds

Konta izdruka

Uzņēmuma pēdējā gada pārskats ar bilances un PZA posteņu atšifrējumu

Uzņēmuma operatīvie finanšu dati ar bilances un
Līzinga objekta vērtējums

Citi (lūdzu norādiet)
Līzinga pieprasītāja pārstāvja paraksts****

Datums****
dd.mm.gads.

****Pieteikuma rekvizītus “Līzinga pieprasītāja pārstāvja paraksts” un "Datums“ neaizpilda, ja Pieteikums tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu
unlaika zīmogu. Šādā gadījumā Pieteikuma parakstīšanas datums ir skatāms laika zīmogā.

