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Pieteikums krājkonta atvēršanai  

 Informācija par klientu  

 Klients        
  vārds, uzvārds - privātpersonām / nosaukums - juridiskajām personām   

 Norēķinu konta Nr. LV     AIZK                              
 

  
 
 Informācija par krājkontu1  

 Konta veids  krājkonts   EKSTRA krājkonts     

 Konta valūta (norādiet   EUR   USD    RUB2       
 vienu valūtu) 

             

   GBP2  CHF2        

 Konts procentu   krājkonts / EKSTRA krājkonts  norēķinu konts3      
 ieskaitīšanai          

 
Ikmēneša procentu 
ieskaitīšanas datums4     

 

 
 
 Rīkojums Bankai veikt pārskaitījumu  

 Lūdzu ABLV Bank, AS, pārskaitīt no mana norēķinu konta uz krājkontu, kas atvērts uz šī pieteikuma pamata5,  

       
 

              
 valūtas kods summa (cipariem)  summa (vārdiem)  

         
 
 Apliecinājums  

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

                   
 

 
  klienta paraksts  testatslēga  

 Datums                   
 

Aizpildīšanas vieta        
   diena mēnesis gads     

 

 
1 Pieteikums ir paredzēts viena krājkonta atvēršanai. 
2 Šī valūta ir paredzēta tikai EKSTRA krājkontiem. 
3 Klienta norēķinu konts, kas norādīts šajā pieteikumā. 
4 Ja pieteikumā nav norādīts datums, tad par procentu ieskaitīšanas datumu tiek uzskatīts katra mēneša pirmais datums. Ja par procentu izmaksas dienu norādīts mēneša 31. datums, tad  

procenti tiek ieskaitīti 30. datumā. 
5 Pārskaitījums ir iespējams tikai atvērtā krājkonta/ EKSTRA krājkonta valūtā. 
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 Bankas atzīmes  

 

Klientam atvērts 
krājkonts / EKSTRA 

 

LV     AIZK                              

  krājkonts Nr.  

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads pilnvarotā ABLV Bank, AS, darbinieka paraksts un personīgais spiedogs  

   

 Rīkojums   izpildīts          

 
pārskaitījumam 

 nav izpildīts        
    iemesls  

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads pilnvarotā ABLV Bank, AS, darbinieka paraksts un personīgais spiedogs  
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