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Pieteikums kredītvēstules izsniegšanai  

 Informācija par klientu  

 Klients        
  vārds, uzvārds - privātpersonām/ nosaukums - juridiskām personām  

 Konta Nr. LV     AIZK                              
 

 

 Kontaktpersona        Tālrunis        
 
 Informācija par beneficiāru (kredītvēstules saņēmēju)  

 Beneficiārs        
  vārds, uzvārds - privātpersonām/ nosaukums - juridiskām personām  

 Konta Nr.        

 Juridiskā adrese        

         

 Beneficiāra banka        Kods        
  nosaukums   SWIFT vai TELEX  
 

        
  adrese  

 
 Kredītvēstules noteikumi  

 Kredītvēstule  apstiprināta  neapstiprināta  pārvedama  nepārvedama    

 
Izpildītājbanka/ 
apstiprinātājbanka        Kods        

  nosaukums   SWIFT vai TELEX  
 

        
  adrese  

 
Kredītvēstules beigu 
termiņš un vieta                   

 

       
   diena mēnesis gads valsts un/ vai pilsēta  

 
Kredītvēstules summa        Valūtas kods 

 

       
  summa (cipariem)   

         
  summa (vārdiem)  

 
 
 
 

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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 Kredītvēstules summas 
pieļaujamās svārstības 
(%) 

 +5/-5  +10/-10         

        

 Samaksa  uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas izpildītājbankā  

   uz       dienām atliktais maksājums no       datuma  
   norādiet notikumu vai dokumenta veidu  

   cits        
 
 Informācija par darījumu  

 Preces un/ vai 
pakalpojumu apraksts       

 

  nosaukums, daudzums, cena  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Piegādes noteikumi        
  norādiet piegādes noteikumus Incoterms (piem., EXW, FOB, CIF (vieta) vai citus)  

 
Kravas saņemšanas 
vieta/ kravas 
nosūtīšana no 

       
 valsts un/ vai pilsēta  

 
Iekraušanas osta/ 
lidosta        

  valsts un/ vai pilsēta  

 
Izkraušanas osta/ 
lidosta        

  valsts un/ vai pilsēta  

 Kravas piegādes vieta        
  valsts un/ vai pilsēta  

 
Kravas nosūtīšana ne 
vēlāk kā                   

 

 
  diena mēnesis gads  

 Daļēja nosūtīšana  atļauta    aizliegta      

 Pārkraušana  atļauta    aizliegta      
 
 
 

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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 Pieprasītie dokumenti  

  Rēķins-faktūra (       oriģ.,       kop.)  

        

        

  Jūras vai  kombinēto (multimodālo) transporta pavadzīmju (konosamentu) komplekts (       oriģ.,       kop.), kas adresētas  

   pircējam  

   ABLV Bank, AS, orderim  

   citam        

         

         

         

  ar atzīmi  frakts samaksāts  

    frakts maksājams galapunktā  

    blanko indosēts  

  Kuģa kapteiņa vai kapteiņa pirmā palīga apliecinājums, ka  

   konosaments (       oriģ.,       kop.)  

   rēķins-faktūra (       oriģ.,       kop.)  

         sertifikāts (       oriģ.,       kop.)  

   cits        

  ir nosūtīti kopā ar kravu.  

  Gaisa ceļa transporta pavadzīme(       oriģ.,       kop.), kas adresēta  

   pircējam  

   citam        

         

  Autotransporta ceļa pavadzīme CMR(       oriģ.,       kop.), kas adresēta  

   pircējam  

   citam        

         
 
 
 
 
 

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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  Dzelzceļa transporta pavadzīme (       oriģ.,       kop.), kas adresēta  

   pircējam  

   citam        

         

  ar atzīmi  nosūtīšanas stacijas  

          muitas  

  Visa veida riskus sedzošo apdrošināšanas polišu/ sertifikātu komplekts (       oriģ.,       kop.), pilnā preču vērtībā plus 10%,   
  kas izrakstītas par labu      

   pircējam  

   ABLV Bank, AS  

   citam        

         

         

  Izcelsmes sertifikāts       (       oriģ.,       kop.), kuru izsniegusi  

   rūpniecības tirdzniecības kamera nosūtītāja valstī  

   rūpniecības tirdzniecības kamera ražotāja valstī  

   cits        

         

  Kvalitātes/ analīzes sertifikāts (       oriģ.,       kop.), kuru izsniedzis  

   pārdevējs  

   ražotājs  

   cits        

         

  Iepakojuma lapa (       oriģ.,       kop.)        

         

         

         

         

         
 
 
 
 
 

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta paraksts, zīmogs  

                   
 

 
   testatslēga  
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 Papildnorādījumi  

 Atļauts         

          

          

 Dokumenti ir jāiesniedz izpildītājbankā       dienu laikā pēc        

 datuma, bet ne vēlāk kā līdz kredītvēstules beigu termiņam. 
norādiet notikumu vai dokumenta veidu 

 

 Pielikumā        
 
 

 Komisijas  

 1. ABLV Bank, AS, komisijas apmaksā  klients    beneficiārs  

 2. Korespondentbankas (apstiprinātājbankas) komisijas apmaksā  klients    beneficiārs  

 3. Saņēmēja bankas komisijas apmaksā  klients    beneficiārs  
 
 Kredītvēstules saistību izpildes segums  

  Lūdzu atvērt seguma kontu par summu        Valūtas kods 

 

       
   summa (cipariem)  

        
 summa (vārdiem)  

  Lūdzu izmantot kredītlīdzekļus saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.        

 par summu        Valūtas kods 

 

       
  summa (cipariem)  

        
 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  

 
 


	klients: 
	nr_1: 
	nr_2: 
	nr_3: 
	nr_4: 
	nr_5: 
	kontaktpersona: 
	talrunis: 
	beneficiars: 
	konta_numurs: 
	juridiska_adrese: 
	jur_adrese2: 
	banka: 
	kods: 
	adrese: 
	a1: Off
	a2: Off
	a3: Off
	a4: Off
	izpilditajbanka: 
	kods2: 
	adrese_2: 
	diena2: 
	menesis2: 
	gads2: 
	valsts: 
	summa_cipariem: 
	valuta: 
	summa_vardiem: 
	d1: Off
	d2: Off
	d3: Off
	d3_cits: 
	d4: Off
	d5: Off
	skaits: 
	veids: 
	d6: Off
	d6_cits: 
	prece: 
	prece1: 
	prece2: 
	prece3: 
	prece4: 
	prece5: 
	prece6: 
	prece7: 
	prece8: 
	prece9: 
	prece10: 
	prece11: 
	prece12: 
	piegade: 
	kravas_sanemasanas_vieta: 
	iekrausanas_osta: 
	izkrausanas_osta: 
	kravas_piegade: 
	diena_3: 
	menesis_3: 
	gads_3: 
	v1: Off
	v2: Off
	v3: Off
	v4: Off
	diena: 
	menesis: 
	gads: 
	testatslega: 
	n1: Off
	rek_org: 
	rek_kopija: 
	rek2: 
	rek3: 
	n2: Off
	n3: Off
	org2: 
	kop2: 
	n4: Off
	n44: Off
	n444: Off
	n4_cits: 
	n4_cits1: 
	n4_cits2: 
	n4_cits3: 
	u5: Off
	u55: Off
	u555: Off
	u6: Off
	u66: Off
	u66_cits: 
	u6_kop: 
	u666: Off
	u666_org: 
	u666_kop: 
	u6666: Off
	u6666_cits: 
	u6666_org: 
	u6666_kop: 
	u66666: Off
	u66666_cits: 
	u7: Off
	u7_org: 
	u7_kop: 
	u77: Off
	u777: Off
	u777_cits: 
	cits777: 
	u8: Off
	u8_org: 
	u8_kop: 
	u88: Off
	u888: Off
	u888_cits: 
	u888_cits2: 
	k1: Off
	k1_org: 
	k1_kop: 
	k11: Off
	k12: Off
	k12_cits: 
	k12_cits2: 
	k121: Off
	k122: Off
	muitas: 
	k2: Off
	k2_org: 
	k2_kop: 
	k21: Off
	k22: Off
	k23: Off
	k23_cits: 
	k23_cits1: 
	k23_cits2: 
	k3: Off
	k3_cits: 
	k3_org: 
	k3_kop: 
	k31: Off
	k32: Off
	k33: Off
	k33_cits: 
	cits33: 
	k34: Off
	k34_org: 
	k34_kop: 
	k35: Off
	k36: Off
	k37: Off
	k37_cits: 
	cits37: 
	k4: Off
	k4_org: 
	k4_kop: 
	k4_cits: 
	cits4: 
	k41: Off
	k41_cits: 
	cits41: 
	k42: Off
	k42_cits: 
	cits42: 
	1z1: Off
	1z1_cits: 
	1z2: Off
	1z2_cits: 
	1z3: Off
	1z3_cits: 
	1z3_dienas: 
	1z3_dokuments: 
	1z3_pielikums: 
	1z4: Off
	1z5: Off
	1z6: Off
	1z7: Off
	1z8: Off
	1z9: Off
	1z10: Off
	1z10_summa: 
	1z10_valuta: 
	1z10_summa_vardiem: 
	1z11: Off
	1z11_ligums: 
	1z11_summa: 
	1z11_valuta: 
	1z11_summa_vardiem: 
	parakstisanas_vieta: 


