
Parakstot šo dokumentu, apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga, precīza un atbilst īstenībai. Saskaņā ar Fizisko personu 

datu aizsardzības likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atļauju AS Kesko Senukai Latvia apstrādāt manus 

datus, tai skaitā sensitīvos personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus, kā arī pilnvaroju AS Kesko 

Senukai Latvia kredītriska izvērtēšanai saņemt manus personas datus, tai skaitā sensitīvos personas datus un personas 

identifikācijas (klasifikācijas) kodus, no citām juridiskām vai fiziskām personām. 

Pieteikums Preču kredītam 

  
Aizpilda Iesniedzējs  

 

Plānotais gada iepirkuma apjoms no AS Kesko Senukai 

Latvia 

Uzņēmuma darbības virziens 

❑ Ģenerāluzņēmējdarbība 

❑ Ražošana 

❑ Nekustamo Īpašumu apsaimniekošana 

❑ Vispārceltnieciskie darbi 

❑ Apdare un interjers 

❑ Elektromontāža 

❑ Apkure un ventilācija 

❑ Ūdensvads un kanalizācija 

❑ Ceļu un tiltu būve 

❑ Apzaļumošana un nožogojuma būve 

❑ Hidrotehniskā būvniecība 

❑ Betonēšana 

❑ Jumtu būve 

❑ Fasāžu apdare 
❑ Grīdu izveidošana 

❑ Cits_ 

Vēlamais kredīta limits (ieskaitot PVN) ** 

 Kredīta limits ir maksimāli pieļaujamā neapmaksāto 

preču, kas izsniegta uz pēcapmaksu, vērtība eiro. 

Vēlamie apmaksas nosacījumi (dienās) ** 

Lielākie piegādātāji un apmaksas nosacījumi  

 

Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā AS Kesko Senukai Latvia var vienpusēji lauzt uz šī iesnieguma pamata noslēgto līgumu. 

Pievienoti sekojoši dokumenti: 

❑ Operatīvā Bilance  (par pēdējo gadu un/vai pusgadu, un/vai ceturksni)* 

❑ Operatīvais Peļņas un zaudējumu  aprēķins  (par pēdējo gadu un/vai 

pusgadu, un/vai ceturksni)* 

❑ Gada pārskats, ja nav pieejams Lursoft  

❑ Līgumu kopijas ar pasūtītājiem 

❑ Citi dokumenti__________ 

Iespējamie papildus nodrošinājumi 

(galvojums, ķīla)? *** 

 

 

 

 

 

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza un pilnīga un piekrītu to pastāvīgi atjaunot: 

Vārds, Uzvārds, ieņemamais amats (drukātiem burtiem) 

 

 Paraksts 

Datums:  . 

* limits virs 3 000eur ( parakstīta)                       

** obligāti aizpildāmi lauki 

*** kompānijai bez kredīt vēstures ( jaundibinātai) ir nepieciešami papildus nodrošinājum 

 

Sabiedrības pilns nosaukums     

Sabiedrības darbības laiks (gados)  Banka, un tās konta Nr,   

  

 Reģistrācijas Nr      

PVN Maksātāja Nr    Uzņēmuma Vadītāja Vārds, Uzvārds  

 
Mātes uzņēmums, meitas uzņēmumi un citi saistītie uzņēmumi, ja tādi ir 

Juridiskā adrese   
  

Tel. 

 
Fakss Mājas lapas adrese 

Faktiskā  adrese  
  

Tel. 

 
Fakss e-mail 

 

Persona, kas slēdz līgumu (Vārds Uzvārds, personas kods, 

ieņemamais amats)    
  

Tel. 

 
 Fakss e-mail 

 

Kontaktpersona, kas atbildīga par iepirkumiem 

 

   

Kontaktpersona, kas atbildīga par maksājumiem Tel. 

 
Fakss E-mail 

 

Elektroniskā pasta adrese kur ir tiks saņemts  elektroniskā 

PPR 

E-mail  

Kontaktpersona, kas atbildīga par maksājumiem 
  

Tel. 

 
Fakss E-mail 

 

 
    

    

    

    

    

  


