
 
 
 
 

 
Pieteikums par beneficiāru  

 Klients                    
 

 
   juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds  klienta kods  

 Informācija par klienta beneficiāru  

 Beneficiārs        
  vārds, uzvārds  

 Dzimšanas datums                   
 

 Personas kods             –           
 

 
   diena mēnesis gads  tikai Latvijas klientam  
 Identifikācijas 

dokuments       
 

  sērija, numurs, izdošanas datums un vieta  
        

 Kontaktinformācija               
  tālrunis  e-pasts  
 

Vai norādītā persona ir vienīgais beneficiārs?  jā  nē       % 
 

      norādiet dalības daļu   
 

 Informācija par beneficiāra nodokļu rezidenci atbilstoši FATCA un OECD CRS (skaidrojumu skatīt www.ablv.com/kyc)  

 Vai beneficiārs ir ASV persona? Ja “jā”, iesniedziet bankā formu W-9.  nē  jā  

 Vai beneficiārs, kura dalības daļa ir 25% un vairāk, ir OECD CRS jurisdikciju sarakstā iekļautās valsts nodokļu 
rezidents? 

 nē  jā  

 
Ja “jā”, norādiet nodokļu rezidences adresi vai pastāvīgās dzīvesvietas adresi. 
Ja beneficiārs ir nodokļu rezidents vairāk nekā vienā valstī, iesniedziet “Deklarāciju par papildu nodokļu rezidencēm”.  

 Adrese               
  valsts  pilsēta   

                
  iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., indekss  nodokļu maksātāja numurs 
 

 Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu (skaidrojumu skatīt www.ablv.com/pep)  

 Vai beneficiārs ir politiski nozīmīga persona (ieņem vai ieņēma nozīmīgu publisku amatu pēdējo 12 mēnešu  
laikā, tai skaitā pašvaldības vadītāja, parlamenta deputāta, valsts uzņēmuma padomes vai valdes locekļa amatu),  
politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona? 

 nē  jā 
 

 
 Politiski  

nozīmīga persona              
 

  vārds, uzvārds  valsts  
         
  ieņemamais amats  
 

 Klienta apliecinājums  

 Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt banku par izmaiņām informācijā. 

Ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem un skaidrojumu www.ablv.com/kyc un www.ablv.com/pep iepazinos, tos pilnībā saprotu 
un apņemos ievērot.  

 Klienta pārstāvis               
  vārds, uzvārds  aizpildīšanas vieta — pilsēta, valsts  

 Datums                   
 

        
   diena mēnesis gads  klienta vai tā pārstāvja paraksts  
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