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Pieteikums overdrafta saņemšanai  

 Informācija par klientu  

 Klients        
  vārds, uzvārds – fiziskām personām / klienta nosaukums – juridiskām personām  

 Konta Nr. LV     AIZK                              
 

  
 
 Informācija par pieprasījumu  

 Lūdzu piešķirt   bez nodrošinājuma  ar nodrošinājumu    
 overdraftu        

 Overdrafta limita veids  atjaunojams  neatjaunojams    

 
Overdrafta  
summa un valūta             

 

 
  overdrafta summa (cipariem un vārdiem)  valūtas kods  

 Atmaksas datums                   
 

 
   diena mēnesis gads     

 
Kapitāla lietošanas 
procentu likme1        

 Mērķis  apgrozāmiem līdzekļiem        

          
 
 Informācija par nodrošinājumu (overdraftam ar nodrošinājumu)  

  Klienta  Overdrafta pamatsummas atmaksu, kapitāla lietošanas procentu par overdrafta lietošanu samaksu un jebkurus citus   
  depozīts klienta maksājumus saskaņā ar šo pieteikumu nodrošina depozīta līgums ABLV Bank, AS:  

   LD                     
 

 
  Klienta naudas  Saskaņā ar šo pieteikumu līdz noslēgtā līguma saistību pilnīgai izpildei klients nav tiesīgs rīkoties ar naudas līdzekļiem   
  līdzekļi savā norēķinu kontā un/vai krājkontā apmērā, ko nosaka ABLV Bank, AS.  

 Datums                   
 

  
   datums mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  

 
1 Kapitāla lietošanas procenti par overdrafta izmantošanu tiek aprēķināti pēc faktiski iztērētās summas un par faktisko izmantošanas laiku, novērtējot konta atlikumu dienas beigās. Uzkrāto 

kapitāla lietošanas procentu norakstīšana notiek katra mēneša pēdējā datumā, nevērtējot konta atlikumu. 
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  Cita klienta  Overdrafta pamatsummas atmaksu, kapitāla lietošanas procentu par overdrafta lietošanu samaksu un jebkurus citus   
  depozīts klienta maksājumus saskaņā ar šo pieteikumu nodrošina depozīta līgums ABLV Bank, AS, kas pieder klientam:  

        LD                     
 

 
  norādiet klienta nosaukumu un klienta kodu   

  Cita klienta  Overdrafta pamatsummas atmaksu, kapitāla lietošanas procentu par overdrafta lietošanu samaksu un jebkurus citus   
  naudas līdzekļi klienta maksājumus saskaņā ar šo pieteikumu nodrošina naudas līdzekļi ABLV Bank, AS, kontā Nr.:  

  LV     AIZK                              
 

 

        
 

valūtā, apmērā, ko nosaka ABLV Bank, AS.  
  valūtas kods   

  Cita klienta  Overdrafta pamatsummas atmaksu, kapitāla lietošanas procentu par overdrafta lietošanu samaksu un jebkurus citus   
  depozīts klienta maksājumus saskaņā ar šo pieteikumu nodrošina depozīta līgums ABLV Bank, AS, kas pieder klientam:  

        LD                     
 

 
  norādiet klienta nosaukumu un klienta kodu   

  Cita klienta  Overdrafta pamatsummas atmaksu, kapitāla lietošanas procentu par overdrafta lietošanu samaksu un jebkurus citus   
  naudas līdzekļi klienta maksājumus saskaņā ar šo pieteikumu nodrošina naudas līdzekļi ABLV Bank, AS, kontā Nr.:  

  LV     AIZK                              
 

 

        
 

valūtā, apmērā, ko nosaka ABLV Bank, AS.  
  valūtas kods   

 
Papildus informācija 
par nodrošinājumu        

         
 
 Apliecinājums  

 

Apliecinu, ka overdrafta pamatsummu atmaksāšu ne vēlāk kā līdz šajā pieteikumā norādītajam beigu datumam. Mēneša pēdējā datumā 
nodrošināšu norēķinu kontā atlikumu uzkrāto kapitāla lietošanas procentu par overdrafta izmantošanu apmērā un esmu informēts, ka par 
overdrafta, kas ir izsniegts saskaņā ar šo pieteikumu, maksājuma termiņa neievērošanu klients maksā atlīdzību par neatļautā overdrafta 
izmantošanu, saskaņā ar Bankas cenrādi. 
 
Esmu informēts, ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
noteikumos noteiktajos gadījumos. Esmu informēts par fizisko un juridisko personu tiesībām saņemt par sevi informāciju, kas ir iekļauta Latvijas 
Bankas Kredītu reģistrā. Ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem var iepazīties Latvijas Bankas Interneta mājas lapā: www.bank.lv.  

 

 
Ar ABLV Bank, AS, vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, 
piekrītu tiem un atzīstu tos par sev saistošiem.    

   klienta paraksts, zīmogs  

 Datums                   
 

                
 

 
   diena mēnesis gads testatslēga  

 Aizpildīšanas vieta        
  pilsēta un/vai valsts  
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