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Juridiskās personas pieteikums kartes konta atvēršanai un maksājumu 
kartes izsniegšanai 

 Informācija par klientu 

Klients 

Norēķinu konts LV AIZK 

Informācija par maksājumu kartes lietotāju 

Vārds, uzvārds 
uz maksājumu kartes 

latīņu alfabēta burtiem (neizmantojot valodas specifiskās zīmes) 
Pase / personas 
apliecība 

sērija un Nr., izsniegšanas vieta un datums, dzimšanas datums un vieta  

Dzīvesvietas adrese 
pilsēta, valsts 

Informācija par maksājumu karti un kartes kontu 

Maksājumu kartes veids Visa Infinite  Visa Platinum Visa Gold Visa 
Business Business 

Pieslēgt īsziņu nosūtīšanu par darījumiem ar karti 

Valūta USD EUR RUB (Visa GBP 
(izvēlieties tikai vienu) Business) 

Kredīta limits Nodrošinājuma depozīts 
summa maksājumu kartes konta valūtā (saskaņā ar pakalpojumu 

cenrādi) 
summa maksājumu kartes konta valūtā 

Apliecinājums 

Lūdzu atvērt kartes kontu un izsniegt norādītajam lietotājam maksājumu karti. Esmu informēts, ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju 
Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra tā noteikumos noteiktajos gadījumos (www.bank.lv). Ar šo 
apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šī pieteikuma sadaļā „Informācija par maksājumu kartes lietotāju”, ir pilnīga, precīza un ticama visās 
tās izpausmēs, un no norādītās informācijas subjekta es saņemu piekrišanu šīs informācijas nodošanai ABLV Bank, AS apstrādei. Apņemos 
nekavējoties informēt ABLV Bank, AS par visām norādītās informācijas izmaiņām. Ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem un 
pakalpojumu cenrādi iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot. 

klienta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs  autorizācijas kods 

Datums Parakstīšanas vieta 
diena mēnesis gads pilsēta, valsts 

Paraksts izdarīts manā klātbūtnē, parakstītāja identitāte pārbaudīta. 

Datums 
diena mēnesis gads Bankas pārstāvja paraksts, amats un paraksta atšifrējums  
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