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 Aizņēmēja apliecinājumi   

 

1. Aizņēmējs atļauj ABLV Bank, AS glabāt un apstrādāt Aizņēmēja personas datus un citus datus, kurus Aizņēmējs sniedzis ABLV Bank, AS, 
pieprasot Overdrafta līniju vai izpildot savas saistības, kas saistītas ar Overdrafta līnijas ietvaros piešķirtiem overdraftiem, kā arī bez skaita 
ierobežojumiem saņemt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, un saņemt jebkādu informāciju par Aizņēmēja saistībām un to izpildi, 
kas tiek glabāta jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē visā laikposmā, kas 
nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu. Aizņēmējs piekrīt, ka ABLV Bank, AS iekļauj jebkura 
kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē ziņas par Aizņēmēja saistībām un to izpildi. 
Aizņēmējs ir informēts, ka attiecīgā kredītinformācijas biroja datubāzē esošā informācija ir pieejama visiem kredītinformācijas biroja 
dalībniekiem, kuriem Aizņēmējs sniegs savu piekrišanu informācijas saņemšanai. 

2. Aizņēmējs apliecina, ka ir saņēmis visus iepriekšējos saskaņojumus, apliecinājumus un atļaujas, kas nepieciešamas Overdrafta līnijas un 
overdraftu saņemšanai Overdrafta līnijas ietvaros. 

3. Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem un ABLV Bank, AS Pakalpojumu cenrādi, tos 
pilnībā saprot un apņemas ievērot. 

 
 
 
 

 
 Kredīta līguma par Overdrafta līnijas piešķiršanu Aizņēmējam darbība  

 

Kredīta līgums par Overdrafta līnijas piešķiršanu Aizņēmējam sastāv no šī Overdrafta līnijas pieteikuma, ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu 
noteikumiem un ABLV Bank, AS Pakalpojumu cenrāža, un stājas spēkā brīdī, kad šim Pieteikumam piešķirts statuss “Izpildīts” ABLV Bank, AS 
internetbankā.  
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   diena mēnesis gads    
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