
Pieteikums individuālā seifa īrei 
Informācija par klientu 

Klients Autorizācijas kods 

Norēķinu konta Nr. LV   AIZK 
 

Informācija par individuālo seifu 

Jauns pieteikums 

 Izmaiņas pieteikumā Individuālais seifs Nr. 

Seifa1 veids un iekšējie izmēri (mm) S 55 x 260 x 400 M 145 x 260 x 400  L 245 x 260 x 400 

XL 180 x 560 x 400 XXL 280 x 560 x 400  XXXL 435 x 560 x 400 

Vēlos izīrēt seifu (atzīmējiet tikai vienu variantu): 

izmantojot pakalpojumu “Seifa pilnvarotā pārvaldīšana”, un piešķirt ekskluzīvas pieejas tiesības privātbaņķierim, kas mani apkalpo2 

patstāvīgai (paša) lietošanai un pilnvaroju sekojošus seifa lietotājus (norāda pēc nepieciešamības): 

Seifa lietotājs3 (1) 
vārds, uzvārds klienta kods 

Dzimšanas datums Personas kods – 
diena mēnesis gads tikai Latvijas rezidentam 

Pases dati 
sērija un numurs, izdošanas datums un vieta, derīguma termiņš 

Seifa lietotājs3 (2) 
vārds, uzvārds klienta kods 

Dzimšanas datums Personas kods – 
diena mēnesis gads tikai Latvijas rezidentam 

 Pases dati 
Sērija un numurs, izdošanas datums un vieta, derīguma termiņš 

Apliecinājums 

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

Datums                   
 

Klienta paraksts 
diena mēnesis gads 

Paraksts izdarīts manā klātbūtnē, parakstītāja identitāte pārbaudīta. 

Datums 
 

diena mēnesis gads Bankas darbinieka paraksts un atšifrējums 

1 Individuālo seifu adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija. 
2 Izvēloties pakalpojumu “Seifa pilnvarotā pārvaldīšana”, klients: 1) saņem lietošanai jaunu seifu un piešķir Bankas noteiktam privātbaņķierim ekskluzīvas pieejas tiesības, 2) apliecina, 

ka seifā tiek glabāti tikai dokumenti, 3) pilnvaro privātbaņķieri glabāt seifā tikai un vienīgi dokumentus, 4) piekrīt (dokumentu pazušanas vai bojāšanas gadījumā), ka Bankas atbildība 
ir ierobežota ar saņemto komisijas maksu par tekošo gadu, prasības noilgumam (pēc klienta atteikšanās no pakalpojuma) esot vienādam ar 1 mēnesi. 

3 Seifa lietotājam ir neierobežotas beztermiņa pieejas tiesības seifam un tā lietošanas tiesības līdz jauna lietotāja iecelšanai, klientam iesniedzot pieteikumu Bankas noteiktajā formā. 
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