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Pieteikums darījuma konta atvēršanai   

 Informācija par darījuma pusēm  

 Darījuma puse        
  vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums  

 Personas dati        
  personas kods / pases dati LR nerezidentam vai uzņēmuma reģistrācijas Nr.  

 Darījuma attiecības  Pircējs  Pārdevējs  Cits        

 
Pilnvarotais pārstāvis       

 

  vārds, uzvārds  

 Personas dati        
  personas kods / pases dati LR nerezidentam  

 Kontaktinformācija        
  tālruņu Nr., e-pasta adrese  

    

 
Darījuma puse       

 

  vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums  

 Personas dati        
  personas kods / pases dati LR nerezidentam vai uzņēmuma reģistrācijas Nr.  

 Darījuma attiecības  Pircējs  Pārdevējs  Cits        

 Pilnvarotais pārstāvis        
  vārds, uzvārds  

 Personas dati        
  personas kods / pases dati LR nerezidentam  

 Kontaktinformācija        
  tālruņu Nr., e-pasta adrese  

    

 Darījuma puse        
  vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums  

 Personas dati        
  personas kods / pases dati LR nerezidentam vai uzņēmuma reģistrācijas Nr.  

 Darījuma attiecības  Pircējs  Pārdevējs  Cits        

 Pilnvarotais pārstāvis        
  vārds, uzvārds  

 Personas dati        
  personas kods / pases dati LR nerezidentam  

 Kontaktinformācija        
  tālruņu Nr., e-pasta adrese  
 

  
 

    

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs  



Pieteikums darījuma konta atvēršanai  
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 Informācija par darījumu  

 Darījuma priekšmets        

         

 
Darījuma summa un 
valūta         

  summa cipariem un vārdiem  

 
Darījuma summas 
iemaksas darījuma  
kontā termiņš 

                  
 

  
 diena mēnesis gads  

 
Pieteikumam 
pievienotie dokumenti        

 
 

       

 Īpašie nosacījumi        

         

 Dokumentus iesniedz  Pircējs  Pārdevējs  Cits        

 
Dokumentu 
iesniegšanas termiņš                   

 

   
  diena mēnesis gads    

 
Komisiju par   Pircējs  Pārdevējs  Pircējs un pārdevējs vienādās daļās  Cits  

 pieteikuma izskatīšanu  
sedz          

 Komisiju par darījuma   Pircējs  Pārdevējs  Pircējs un pārdevējs vienādās daļās  Cits  
 konta līguma 

noslēgšanu sedz          

 Komisiju par darījuma  Pircējs  Pārdevējs  Cits    

 
summas no darījuma 
konta pārskaitījumu1 
sedz          

 
 Apliecinājums  

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

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs  
 

 
 Aizpilda banka  

 
Darījuma konta Nr. LV     AIZK                              

 

 

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads bankas darbinieka paraksts, paraksta atšifrējums  
 

 
1 Ja no klienta nav saņemts atsevišķs rīkojums par vēlamo maksājuma veidu, tad maksājums tiek izpildīts kā vienkāršais maksājums.  
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