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Pieteikums kredītvēstules noteikumu grozījumiem  

 Informācija par klientu  

 Klients        
  vārds, uzvārds - privātpersonām/ nosaukums - juridiskām personām  

 Konta Nr. LV     AIZK                              
 

  

 Kredītvēstules Nr.        
 
 Kredītvēstules noteikumu grozījumi  

  Palielināt kredītvēstules summu par        

 

       
   summa (cipariem) valūtas kods  

  Samazināt kredītvēstules summu par        

 

          summa (cipariem) valūtas kods  

 Jaunā kredītvēstules summa        
 

       
   summa (cipariem) valūtas kods  

          
   summa (vārdiem)  

          

   

  Pagarināt kredītvēstules termiņu līdz                   
 

  
   diena mēnesis gads   

  Pagarināt pēdējo kravas nosūtīšanas 
datumu līdz 

                  
 

  
  diena mēnesis gads   

  Mainīt dienu skaitu dokumentu  
iesniegšanai 

       
  norādiet jaunu dienu skaitu   

   

  Citu nosacījumu grozījumi        

          

          

          

          

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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 Komisijas par izmaiņām  

 ABLV Bank, AS, komisijas apmaksā  klients    beneficiārs    

 Korespondentbankas (apstiprinātājbankas)   klients    beneficiārs    
 komisijas apmaksā          

 Saņēmēja bankas komisijas apmaksā  klients    beneficiārs    
 
 Kredītvēstules saistību izpildes segums1  

  Lūdzu palielināt/ atvērt seguma kontu par summu        

 

       
   summa (cipariem) valūtas kods  

        
 summa (vārdiem)  

  Lūdzu izmantot kredītlīdzekļus saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.       
 

 par summu        

 

       
   summa (cipariem) valūtas kods  

        
 summa (vārdiem)  

 
 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  

 Datums                   
 

                
 

 
  diena mēnesis gads testatslēga  

 Parakstīšanas vieta        
  pilsēta un/ vai valsts  

 
 Bankas atzīmes  

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads bankas darbinieka paraksts, zīmogs  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kredītvēstules summas palielinājuma gadījumā. 
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