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Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai  

 Fiziskām personām  

 Zemāk norādītās sadaļas nepieciešams aizpildīt, lai noteiktu Jūsu klienta statusu un ieguldījumu pakalpojumu piemērotību un atbilstību Jūsu 
interesēm. Anketas nepilnīgas vai nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas gadījumā nebūs iespējams 
izvērtēt pieteiktā ieguldījumu pakalpojuma piemērotību un atbilstību Jūsu interesēm. 

 

 Informācija par klientu (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)  

 Klients                   
 

 
  vārds, uzvārds  klienta kods  

 Vai Jums jau ir piešķirts profesionālā klienta1 statuss kādā no ES valstīm attiecībā uz visiem ieguldījumu pakalpojumiem un instrumentiem?  

  nē  jā  

 Persona, kas pieņem ieguldījumu lēmumus:  

  Apliecinu, ka pats pieņemšu ieguldījumu lēmumus.  

  Apliecinu, ka ieguldījumu lēmumus pieņems šāda persona:  

         
  vārds, uzvārds, dzimšanas datums / personas kods   

 
 Informācija par personu, kas pieņem ieguldījumu lēmumus (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)  

 Izglītība  augstākā ekonomiskā  
vai finanšu 

 cita  
augstākā 

       
    norādiet  

   cits        
    norādiet  

 Vai minētā persona ir ieņēmusi amatu, kas prasa zināšanas finanšu tirgu jomā, ilgāk par vienu gadu?  

   nē  

   jā,        
  amats un darba vieta   

 Vai minētā persona seko jaunumiem finanšu tirgos?  

   nē  jā   

   

     
      

     
   klienta vai tā pārstāvja paraksts   

 
1 Klients, kuram ir attiecīga pieredze, zināšanas un kompetence, lai patstāvīgi pieņemtu ieguldījumu lēmumus un pienācīgi novērtētu ieguldījumu riskus. 
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 Informācija par pieredzi darījumos ar vienkāršajiem finanšu instrumentiem  

 

Vienkāršie finanšu instrumenti, kuru piemērotību Banka nevērtē ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai un kuri tiek uzskatīti par piemērotiem 
visiem klientiem, neatkarīgi no pieredzes un zināšanām attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem: 
• Obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri, kuri neietver atvasināto finanšu instrumentu vai struktūru, kas apgrūtina saistītā riska izpratni, 

un kas iekļauti regulētajā tirgū1 (neatkarīgi no rīkojuma izpildīšanas vietas); 
• Akcijas un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR, RDR), kas iekļauti regulētajā tirgū1 (neatkarīgi no rīkojuma izpildīšanas vietas); 
• Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (izņemot alternatīvu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības).  

 
 Informācija par pieredzi darījumos ar sarežģītajiem finanšu instrumentiem (šī sadaļa nav jāaizpilda, ja esat profesionāls klients)  

 
Lūdzu, norādiet, pieredze darījumos ar kādiem sarežģītajiem finanšu instrumentiem vai operācijām ir personai, kas pieņem ieguldījumu 
lēmumus:  

 
Finanšu instruments / operācijas 
nosaukums 

 
Pārzinu šo instrumentu 
un izprotu ar to 
saistītus riskus 

 
 

Darījumu veikšanas pieredze 

 
Darījumu skaits 
pēdējā pusgada 
laikā 

 
 

Viena darījuma 
vidējais apjoms 
(EUR 
ekvivalentā)  Darba ar instrumentu periods 

 Sarežģītie finanšu instrumenti: 
 
          

  

Obligācijas un citi parāda 
vērtspapīri, kas ietver atvasinātus 
instrumentus, subordinētie, 
konvertējamie, apmaināmie,  
ar put / call opciju un citi 
sarežģītības ziņā līdzīgie parāda 
vērtspapīri, ka arī tie, kas nav 
iekļauti regulētajā tirgū1 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Strukturētie instrumenti, t.sk. CLN  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Akcijas, kas nav iekļautas  
regulētajā tirgū1 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 
 

  
Konvertējamas akcijas  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF) 
ieguldījumu apliecības 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 
 

  
Iespējas līgumi (pirkšana)  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Iespējas līgumi (izrakstīšana)  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Nākotnes līgumi, CFD  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Valūtas darījumi Forward / Swap  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
ETF / ETP (Exchange Traded 
Funds / Products) 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 
 

 Sarežģītās operācijas:  

  
Īso pozīciju atvēršana  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  

Darījumi ar finansēšanas 
izmantošanu / maržinālā 
tirdzniecība 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

   

     

     
   klienta vai tā pārstāvja paraksts   

 
1 Regulētais tirgus — ES un OECD valstis, kā arī Norvēģijas, Krievijas Federācijas un Honkongas valsts licencēto un uzraugāmo tirgus organizētāju nodrošinātie regulētie tirgi vai daudzpusējas 

tirdzniecības sistēmas (MTF). 
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 Klienta apliecinājums   

 Apliecinu, ka es būšu visu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks.  

 

Apliecinu, ka esmu persona, kurai ir faktiskās tiesības saņemt ienākumus no visiem finanšu instrumentiem kontā, kā arī, kurai ir neierobežotas 
tiesības izmantot un rīkoties ar ienākumu savās interesēs. 

Apliecinu, ka man nav nekādu pienākumu nodot ienākumu (vai tā daļas) kādām trešajām personām, neesmu trešo personu aģents un darbojos 
savā vārdā un uz sava rēķina. 

Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt ABLV Bank, AS un  
ABLV Capital Markets, IBAS par izmaiņām informācijā. 

Esmu brīdināts, ka anketas nepilnīgas vai nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas gadījumā, ieguldījumu 
pakalpojuma sniedzējs nespēs izvērtēt pieteiktā pakalpojuma piemērotību un atbilstību manām interesēm. 

Ar ABLV Bank, AS un ABLV Capital Markets, IBAS vispārējiem darījumu noteikumiem, kā arī Noteikumiem par rīkojumu darījumiem ar finanšu 
instrumentiem izpildi, iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot.  

 Klienta pārstāvis        
  vārds, uzvārds  

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta vai tā pārstāvja paraksts  

 Aizpildīšanas vieta         
  pilsēta, valsts  

 
 Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja / Bankas darbinieka atzīmes  

 Pārbaudīts  

 Klientam piešķirts 
statuss 

 privāts klients        

  profesionāls klients:      

     visiem finanšu instrumentu veidiem  

     konkrētiem veidiem        
     norādiet  

         
     norādiet  

 
ABLV Capital Markets, 
IBAS pilnvarotais    

 darbinieks darbinieka paraksts un vārds, uzvārds  

 
ABLV Bank, AS 
pilnvarotais darbinieks   

  darbinieka paraksts un vārds, uzvārds  

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads   
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