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Pieteikums kredītvēstules pārvedumam  

 Informācija par klientu (pirmo beneficiāru)  

 Klients        
  vārds, uzvārds – fiziskām personām/ nosaukums – juridiskām personām  

 Konta Nr. LV     AIZK                              
   

 Kontaktpersona        Tālrunis        
 
 Informācija par oriģinālo kredītvēstuli  

 
ABLV Bank, AS,  
kredītvēstules numurs        

 
Kredītvēstules 
summa un valūta        Valūtas kods       

 

 
  summa (cipariem)     
 

Izpildītājbanka        

  nosaukums  

 Lūdzam Jūs pārvest augstākminēto kredītvēstuli, kas bija izsniegta manā/ mūsu kompānijas vārdā, saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem.  
 
 Informācija par otro beneficiāru  

 Otrais beneficiārs        
  vārds, uzvārds – fiziskām personām/ nosaukums – juridiskām personām     
 

Konta Nr.       
 

 Juridiskā adrese        

        

 Otrā beneficiāra banka        Kods        
  nosaukums   SWIFT vai TELEX  

  
      

   adrese  

 
 Kredītvēstules pārveduma noteikumi  

 Lūdzam pārvest kredītvēstuli ar tās sākotnējiem noteikumiem, izņemot šādus noteikumus:  

 
Pārvedamā valūta 
un summa        Valūtas kods       

 

 
  summa (cipariem)     

  
      

   summa (vārdiem)  

 Preces vienības cena        

         

 
Apdrošināšanas 
summai jāveido       % no otrā beneficiāra rēķina summas1  

 
1 Procentu lielumu nosaka tā, lai apdrošināšanas summa būtu pietiekoša oriģinālās kredītvēstules noteikumu izpildei. 
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Kredītvēstules 
beigu termiņš2                   

 

Kravas nosūtīšana 
ne vēlāk kā                   

 

 
   diena mēnesis gads   diena mēnesis gads  

 Dokumenti ir jāiesniedz Bankā         dienu laikā no        
   norādiet notikumu vai dokumenta veidu  
 datuma, bet ne vēlāk kā līdz kredītvēstules beigu termiņam.  
 
 Papildu norādījumi  

 

 Ar šo neatsaucami apstiprinām, ka mēs piekrītam aizvietot otrā beneficiāra iesniegtos rēķinus un pārvedu vekseļus. Mēs apņemamies 
iesniegt mūsu rēķinus/ pārvedu vekseļus, atbilstošus oriģinālās kredītvēstules noteikumiem, otrā beneficiāra iesniegto rēķinu/ pārvedu 
vekseļu aizvietošanai 3 (trīs) darba dienu laikā no Jūsu pirmā paziņojuma/ prasības saņemšanas. Esam informēti un piekrītam, ka Jums ir 
tiesības pārsūtīt otrā beneficiāra iesniegtos dokumentus uz banku-emitenti vai izpildītājbanku, ja mēs nepagūstam iesniegt mūsu rēķinus/ 
pārvedu vekseļus pēc Jūsu pirmā paziņojuma saņemšanas, un šajā gadījumā mēs atsākamies no atbilstošās starpības (starp rēķiniem) 
saņemšanas. 

 

  

  Ar šo neatsaucami apstiprinām, ka mēs atsakāmies no otrā beneficiāra iesniegto rēķinu un pārvedu vekseļu aizvietošanas.  
 

  Mēs esam tiesīgi aizliegt Jums paziņot kredītvēstules izmaiņas otrajam beneficiāram.  

  Mēs atsakāmies no tiesībām aizliegt Jums paziņot kredītvēstules izmaiņas otrajam beneficiāram.  
 

 
Mēs apzināmies, ka kredītvēstules pārveduma rezultātā noteiktā informācija par darījumu var kļūt zināma otrajam beneficiāram un/ vai 
oriģinālās kredītvēstules aplikantam. Mēs apstiprinām, ka šajā gadījumā ABLV Bank, AS, nenesīs atbildību par informācijas izpaušanu.  

  Ir atļauts paziņot otrajam beneficiāram sākotnējā aplikanta vārdu, līdz ar to, dokumenti var būt izrakstīti uz tā vārda.  

  Nav atļauts paziņot otrajam beneficiāram sākotnējā aplikanta vārdu, līdz ar to, dokumenti nevar būt izrakstīti uz tā vārda.  

  Nav atļauta otrā beneficiāra vārda noradīšana nevienā no kredītvēstulē pieprasāmiem dokumentiem, izņemot rēķinus un pārvedu vekseļus.  
 
 Komisijas  

 ABLV Bank, AS, komisijas apmaksā  klients  otrais beneficiārs  

 Korespondentbankas (izpildītājbankas) komisijas apmaksā  klients  otrais beneficiārs  

 Otrā beneficiāra bankas komisijas apmaksā  klients  otrais beneficiārs  
 
 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 privātpersonu un juridisko personu 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  testatslēga  

 Datums                   
 

Parakstīšanas vieta        
   diena mēnesis gads   pilsēta un / vai valsts  

 
 Bankas atzīmes  

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads Bankas darbinieka paraksts, zīmogs  

 

 
2 Ja Jūs plānojat rēķinu aizvietošanu, šim datumam ir jābūt vismaz par 5 (piecas) darba dienām īsākam nekā oriģinālās kredītvēstules beigu termiņam. 
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