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Galvojuma līgums overdrafta / kartes kredīta nodrošinājumam 

Informācija par galvinieku 

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

Konta Nr. LV     AIZK  

Definīcijas 

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

Aizņēmēja konta Nr. LV AIZK 
 

Banka ABLV Bank, AS 

Kredīta līgums kredīta līgums, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēju, izsniedzot overdraftu (kredītu) / kartes kredītu 

apmērā, pamatojoties uz Bankai iesniegto 

pieteikumu overdrafta (kredīta) / kartes kredīta saņemšanai un 
Bankas vispārējiem darījumu noteikumiem. 

diena mēnesis gads 

Parāds Aizņēmējam izsniegtā un Bankai neatmaksātā kredīta pamatsumma, procenti (kapitāla lietošanas un/vai nokavējuma), 
līgumsods un citi no Kredīta līguma izrietošie maksājumi, visa izsniegtā un neatmaksātā naudas summa neatkarīgi no 
Kredīta līguma spēkā esamības. 

Parāda nesamaksas 
gadījums  

Aizņēmēja parāda vai tā daļas nesamaksa Bankai Kredīta līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

Informācija par nodrošinājumu 

 Galvinieka 
depozīts

Nodrošinot visus no Kredīta līguma izrietošos Bankas prasījumus, Galvinieks ieķīlā, nodibinot Bankai finanšu ķīlu, visus 
naudas līdzekļus, kas atrodas un atradīsies depozītā, kas ir noguldīts ABLV Bank, AS: 

LD 

 Galvinieka 
naudas līdzekļi

Nodrošinot visus no Kredīta līguma izrietošos Bankas prasījumus, Galvinieks ieķīlā, nodibinot Bankai finanšu ķīlu, visus 
naudas līdzekļus, kas atrodas un atradīsies norēķinu kontā ABLV Bank, AS Nr.: 

LV AIZK 

Līdz pilnīgai no Kredīta līguma izrietošo Aizņēmēja saistību izpildei, Banka vienpusēji, pēc saviem ieskatiem un bez 
atsevišķa paziņojuma Galviniekam, nosaka un piemēro ierobežojumus Galvinieka rīcībai ar naudas līdzekļiem šajā 
kontā. 
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Galvinieka saistības 

• Galvinieks uzņemas pienākumu atbildēt pilnā apjomā par Aizņēmēja saistībām pret Banku, kuras izriet no Kredīta līguma, t.sk. par Parāda
un jebkuru citu Bankas blakus prasījumu samaksu (t.sk. ar kredīta piedziņu saistīto izdevumu samaksu), līdz pilnīgai Aizņēmēja saistību,
kas izriet no Kredīta līguma, izpildei. Galvinieks atbild arī par visām Aizņēmēja saistībām, kas izriet no Kredīta līguma grozījumiem, tai
skaitā, bet ne tikai – kredīta summas palielināšanas, kredīta atmaksas termiņa pagarināšanas vai saīsināšanas, kredīta procentu (kapitāla
lietošanas un/vai nokavējuma) likmes palielināšanas.

• Galvinieks uzņemas saistības kā pats Aizņēmējs atbildēt Bankai par Aizņēmēja parādu Latvijas Republikas Civillikuma 1702. panta 2.daļas
izpratnē un atsakās no tiesībām prasīt, lai Banka ar piedziņu vispirms vēršas pie Aizņēmēja.

• Galvinieks atbrīvojas no saistībām pret Banku un uz šī līguma pamata nodibinātās finanšu ķīlas izbeidzas tikai tad, ja pilnībā beidz
pastāvēt Parāds.

• Visi Galvinieka finanšu līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Galvinieka kontos ABLV Bank, AS ir ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla un nodrošina
visus, no Kredīta līguma izrietošos Bankas prasījumus pret Aizņēmēju.

• Galvinieks apliecina, ka ir iepazinies ar Kredīta līguma noteikumiem. Galvinieks pilnībā apzinās uzņemto saistību apjomu un apņemas
nekavējoties iepazīties ar visiem Kredīta līguma grozījumiem, ja tādi būs.

• Ja šī līguma parakstītājs nav bijis pilnvarots pārstāvēt Galvinieku, par kura pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā privātpersona
visas saistības, kas izriet no šī līguma.

• Banka ir tiesīga jebkura brīdī, kad Aizņēmējs neizpilda no Kredīta līguma izrietošas saistības, bez atsevišķa Galvinieka rīkojuma un
Galvinieka iepriekšējas brīdināšanas, izmantot saskaņā ar šo līgumu nodibinātās finanšu ķīlas un to nākamās sastāvdaļas, lai samazinātu
vai dzēstu Parādu.

• Banka ir tiesīga izmantot no šī līguma izrietošās tiesības arī daļēji, nemazinot nākotnē iespēju izmantot šīs tiesības pilnībā.

• Šis līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Galvinieks ir iesniedzis Bankā no savas puses parakstītu līgumu un Banka to ir
apstiprinājusi ar savu parakstu. Šis līgums ir sastādīts vienā eksemplārā un glabājas Bankā. Pēc Galvinieka pieprasījuma Banka izsniedz
Galviniekam šī līguma apliecinātu kopiju.

Apstiprinājums 

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. 

Piekrītu tam, ka Banka iekļauj jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē informāciju 
par Galvotāja saistībām un to izpildi. Esmu informēts, ka attiecīgā kredītinformācijas biroja datubāzē esošā informācija ir pieejama visiem 
kredītinformācijas biroja dalībniekiem, kuriem Galvinieks sniegs savu piekrišanu informācijas saņemšanai. 

Ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, piekrītu tiem un atzīstu tos par sev saistošiem. 

Datums 
diena mēnesis gads galvinieka paraksts – privātpersonām /  

galvinieka pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs – juridiskajām personām 

autorizācijas kods 

Parakstīšanas vieta 
pilsēta un / vai valsts 

Datums 
diena mēnesis gads bankas pilnvarotās personas paraksts 
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