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AIZDEVUMA RESTRUKTURIZĒŠANAS IESNIEGUMS
INFORMĀCIJA PAR KLIENTU
Vārds

Uzvārds

Personas kods

Tālruņa numurs

Faktiskā dzīvesvietas adrese

Deklarētā dzīvesvietas adrese
Atzīmējiet lauku,
ja adreses sakrīt

E-pasts

AIZDEVUMA RESTRUKTURIZĒŠANAS INFORMĀCIJA
Aizdevuma līguma Nr., ko vēlaties restrukturizēt

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA IENĀKUMIEM
Ienākumi (EUR)

Izdevumi (EUR) (t.sk. kredītu maksājumi)

Ikmēneša maksājuma summa, ko iespējams novirzīt kredīta atmaksai, izvērtējot
savu ienākumu un izdevumu (iekļauti arī citi aktuālie kredītmaksājumi) starpību:

EUR

Jūsu vēlamais atmaksas termiņš
4 mēneši

6 mēneši

12 mēneši

18 mēneši

24 mēneši

Restrukturizēšanas iesniegums turpinās lapas otrajā pusē.

INFORMĀCIJAS SNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS
Lai varētu pieņemt lēmumu par kredīta restrukturizāciju un uzraudzīt Jūsu spēju atmaksāt kredītu, SIA “ViziaFinance” ir nepieciešams saņemt pilnvērtīgu
informāciju par Jūsu spēju atmaksāt kredītu, tajā skaitā datus par Jums, kas ir iekļauti parādvēstures datubāzēs.
Piekrītu privātuma politikā norādīto parādvēstures datubāzu apstrādei:
Jā

Nē

! Nesaņemot augstākminēto piekrišanu, SIA “ViziaFinance” nevarēs pilnvērtīgi izvērtēt Jūsu spēju atmaksāt kredītu, tādēļ kredīts Jums,
visticamāk, netiks izsniegts.
Parakstot pieteikumu, apliecinu, ka es esmu rīcībspējīga fiziska persona, neatrodos alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu, vai citu
apreibinošu vielu ietekmē un:
apliecinu, ka pieteikumā norādītie mani dati un informācija ir patiesa, saprotu, ka to nesniegšanas gadījumā SIA “ViziaFinance” nevarēs sasniegt
privātuma politikā norādītos apstrādes mērķus;
saprotu, ka SIA “ViziaFinance” ir tiesīga pēc saviem ieskatiem veikt manu datu apstrādi manas spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanai, kredīta
restrukturizācijas līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī krāpšanas un krāpšanas mēģinājumu novēršanai;
esmu izlasījis privātuma politiku, kas ir neatņemama pieteikuma sastāvdaļa, un saprotu, ka tajā ir pieejama detalizētāka informācija par profilēšanu,
automatizētu lēmumu pieņemšanu, manu datu un informācijas apstrādi un mērķiem, kas publiski ir pieejama www.vizia.lv un klientu apkalpošanas
centros;
saprotu, ka, nesniedzot pieteikumā minētās piekrišanas manu datu apstrādei, pastāv iespēja, ka SIA “ViziaFinance” nevarēs pilnvērtīgi izvērtēt manu
spēju atmaksāt kredītu, lai pieņemtu lēmumu par kredīta restrukturizāciju;
saprotu, ka pieteikumā dotās piekrišanas privātuma politikā minētajā kārtībā varu atsaukt, ka varu pieprasīt piekļūt, labot, pārnest, dzēst manus datus,
ja tam ir pamatojums.
Piekrītu

Nepiekrītu

Apliecinu, ka:

ESMU PATIESAIS LABUMA GUVĒJS
Patiesais labuma guvējs - fiziskā persona, kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.
Jā

POLITISKI NOZĪMĪGA PERSONA
Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, viņas ģimenes loceklis vai ar viņu cieši saistīta persona?
Nē

Jā

Klienta Vārds, Uzvārds

Paraksts

Datums

