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Pieteikums dokumentu nosūtīšanai uz inkaso  

 Informācija par klientu  

 Klients        

 Konta Nr. LV     AIZK                              
 

  
 Juridiskā adrese        

 Kontaktpersona        Tālrunis        
 
 Informācija par inkaso saņēmēju  

 Inkaso saņēmējs        

 Konta Nr.        

 Adrese        
 
 Banka-inkasētāja  

 Banka-inkasētāja        Kods        
  nosaukums   SWIFT vai TELEX  

 Adrese        

 Kontaktpersona        Tālrunis        
 
 Inkaso noteikumi  

 Piegādāt  
dokumentus 

 pret tūlītējo  
samaksu summā 

       Valūtas kods       
 

 
  norādiet summu cipariem     

           
   norādiet summu vārdiem  

   pret pārvedu 
vekseļa akceptu 
par summu 

       Valūtas kods       
 

 
   norādiet summu cipariem     

          
   norādiet summu vārdiem  

   ar apmaksas 
termiņu        

    norādiet apmaksas termiņu  

   citādi        

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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 Inkaso dokumenti  

 
Preču/ pakalpojumu 
apraksts        

         

         

         

         

 Sūtāmie dokumenti  Pārvedu vekselis        oriģināls/ i par summu              
 

 
         valūtas kods  

   Rēķins-faktūra        oriģināls/i        kopija/s  

   Transporta 
dokumenti 

       
   veids  

           oriģināls/i        kopija/s  

   Apdrošināšanas 
polise/ sertifikāts 

       oriģināls/i        kopija/s  
          

   Izcelsmes 
sertifikāts 

       oriģināls/i        kopija/s  
          

   Kvalitātes 
sertifikāts 

       oriģināls/i        kopija/s  
          

   Svara sertifikāts        oriģināls/i        kopija/s  

   Iepakojuma lapa        oriģināls/i        kopija/s  

   Cits        
    norādiet dokumenta nosaukumu, oriģinālu un kopiju skaitu  

   Cits        
    norādiet dokumenta nosaukumu, oriģinālu un kopiju skaitu  

   Cits        
    norādiet dokumenta nosaukumu, oriģinālu un kopiju skaitu  

   Cits        
    norādiet dokumenta nosaukumu, oriģinālu un kopiju skaitu  

   Cits        
    norādiet dokumenta nosaukumu, oriģinālu un kopiju skaitu  

 
 Komisijas  

 ABLV Bank, AS, komisijas apmaksā  klients    saņēmējs    

 Starpniekbankas komisijas apmaksā  klients    saņēmējs    

 Bankas-inkasētājas komisijas apmaksā  klients    saņēmējs    

           

           

           

           

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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 Apliecinājums  

 

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 tiesībām saņemt par sevi informāciju, kas iekļauta Latvijas Bankas Kredītu reģistrā. Ar 
Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams 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                   
 

                
 

 
  datums mēnesis gads testatslēga  

 Parakstīšanas vieta        
  pilsēta un/ vai valsts  

 
 Bankas atzīmes  

 Datums                   
 

  
  datums mēnesis gads bankas darbinieka paraksts, zīmogs  
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