FAKTORINGA PIEPRASĪJUMS / FACTORING APLICATION
FAKTORINGA PIEPRASĪTĀJS (PĀRDEVĒJS) / APPLICANT (THE SELLER)
Nosaukums / Name

Reģistrācijas Nr. / Registration number

Juridiskā adrese / Juridical address

Telefons/Fakss Telephone/Fax

Faktiskā adrese / Actual address

e-pasts / e-mail

Pamata darbības apraksts / Primary activity

Dibināšanas datums / Date of company's formation

Bankas rekvizīti / Banking details

Strādājošo skaits / Number of employees

SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN UZŅĒMUMA VADĪBA / ASSOCIATED COMPANIES AND COMPANY'S MANAGEMENT
Saistītie uzņēmumi (Nosaukums un reģ.Nr.) / Associated companies (Name and Reg.No)

Līguma parakstītājs (Vārds, Uzvārds) /
Signatory to the contract (Name, Surname)

Personas kods / Identification number

Ieņemamais amats / Position

Paraksta tiesības pamatojums (statūti, pilnvara vai cits) / Basis for the right to sign (articles of association, power of attorney, other)

PREČU VEIDI / MAIN PRODUCTS

REALIZĀCIJAS STRUKTŪRA / STRUCTURE OF SALES
Pircēju skaits /
cutomers
Maksājuma termiņi /
terms
Piegādes termiņi /
delivery
Lielākie pircēji /
customers

Number of

Maksimālā rēķina summa gadā, EUR / Max.sum of invoice per
year, EUR
Iepriekšējo 3 gadu zaudējumi no sliktiem debitoriem / Bad debtor losses of
preceding 3 years

Payment
Terms of

Faktiskais maksājumu termiņš /
Actual due date
Realizācijas sezonalitāte (mēnešos) / Seasonal activity
(months)

The biggest

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI / REQUIRED DOCUMENTS
1.Reģistrācijas dokumenti (statūti, reģistrācijas un PVN maks.apliecības) / Registration documents (articles of association, reg. and VAT payer
sertificates)
2. Iepriekšējā finanšu gada auditēts pārskats / Audited annual report
3. Bilance un P/Z aprēķins par tekošo gadu / Current year balance sheets and Income statement
4. Pirkšanas līgumi / Purchase agreement
5. Debitoru saraksts / Debtor list
6. VID izziņa par nodokļu parādiem / SRS certificate regarding debt on taxes

VĒLAMIE NOSACĪJUMI / DESIRABLE TERMS
Faktoringa limits / Limit of factoring

Avansa apmērs / Amount of advance

APSTIPRINĀJUMS / CONFIRMATION

Faktoringa pieprasītājs un viņa pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka iesniegtās un / vai iesniedzamās ziņas ir patiesas, spēkā esošas un
pilnīgas, kā arī ar šo Faktoringa pieprasītājs pilnvaro AS "MTB Finance" pieprasīt un saņemt informāciju (t.sk. arī mutiski) par Faktoringa
pieprasītāju un tā Pārstavi (-jiem) no jebkuras trešās personas. With our signature, we hereby confirm that the information provided in this
application form is truthful, correct and complete, and authorize AS "MTB Finance" to obtain and receive information (including verbal)
regarding Applicant and his representative (-s) from any third person.
Vārds, Uzvārds / Name, Surname

Ieņemamais amats / Position

Datums / Date

Paraksts / Signature

INFORMĀCIJA PAR DEBITORIEM (PIRCĒJIEM)
DEBTOR (BUYER) INFORMATION

PIRCĒJS Nr.

/ BUYER No.

Uzņēmuma nosaukums / Company name

Reģistrācijas Nr. / Registration No

Adrese / Address

Telfons/Fakss Telephone / Fax

Kontaktpersona / Contact person

Realizācija pamatojoties uzlīgumu /
pasūtijumiem / Sales background
(agreement / letter of order):

Sadarbība kopš / Partner in trade since

Rēķinu skaits mēnesī / Number of invoices per month

Vidējā rēķinu summa / Average amount of invoice

Realizācijas prognoze nākamiem 12 mēnešiem /
Estimated sales for the next 12 months

Maksājumu termiņš / Payment terms

Bankas rekvizīti / Banking details

PIRCĒJS Nr.

/ BUYER No.

Uzņēmuma nosaukums / Company name

Reģistrācijas Nr. / Registration No

Adrese / Address

Telfons/Fakss Telephone / Fax

Kontaktpersona / Contact person

Realizācija pamatojoties uzlīgumu /
pasūtijumiem / Sales background
(agreement / letter of order):

Sadarbība kopš / Partner in trade since

Rēķinu skaits mēnesī / Number of invoices per month

Vidējā rēķinu summa / Average amount of invoice

Realizācijas prognoze nākamiem 12 mēnešiem /
Estimated sales for next 12 months

Maksājumu termiņš / Payment terms

Bankas rekvizīti / Banking details

PIRCĒJS Nr.

/ BUYER No.

Uzņēmuma nosaukums / Company name

Reģistrācijas Nr. / Registration No

Adrese / Address

Telfons/Fakss Telephone / Fax

Kontaktpersona / Contact person

Realizācija pamatojoties uzlīgumu /
pasūtijumiem / Sales background
(agreement / letter of order):

Sadarbība kopš / Partner in trade since

Rēķinu skaits mēnesī / Number of invoices per month

Vidējā rēķinu summa / Average amount of invoice

Realizācijas prognoze nākamiem 12 mēnešiem /
Estimated sales for next 12 months

Maksājumu termiņš / Payment terms

Bankas rekvizīti / Banking details

Vārds, Uzvārds / Name, Surname

Ieņemamais amats / Position

Datums / Date

Paraksts / Signature

