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Juridiskās personas pieteikums par galvojuma sniegšanu 

Informācija par galvinieku 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Uzņēmuma 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas 
vieta 

valsts 

Juridiskā adrese 
iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., pilsēta, pasta indekss, valsts 

Pasta adrese 
iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., pilsēta, pasta indekss, valsts 

Kontakttālruņi E-pasts  

Galvinieka pārstāvis 
vārds, uzvārds 

Galvinieka pārstāvja 
personas kods  
(Latvijas klientiem) 

– 

Galvinieka pārstāvja 
pases dati  
(ārvalstu klientiem) pases sērija un Nr., izdošanas datums un izdevējiestāde, derīguma termiņš 

Galvinieka pārstāvja 
amats 

Informācija par aizņēmēju 

Aizņēmējs 
vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums 

Personas kods  
(Latvijas klientiem) – 

Pases dati  
(ārvalstu klientiem) 

pases sērija un Nr., izdošanas datums un izdevējiestāde, derīguma termiņš 

Uzņēmuma 
reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas 
vieta 

valsts 

Datums 
diena mēnesis gads galvinieks (paraksts, zīmogs) 
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Informācija par galvinieka finansiālajām saistībām 

Lūdzu, norādiet Jūsu finansiālās saistības citās kredītiestādēs un finanšu institūcijās. 

Esošās saistības  nav  kredīts  līzings galvojums kredītkarte 

citas 

Informācija par 
saistībām 

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds 

neatmaksātais atlikums neatmaksātais atlikums 

ikmēneša maksājums ikmēneša maksājums 

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds 

neatmaksātais atlikums neatmaksātais atlikums 

ikmēneša maksājums ikmēneša maksājums 

Apliecinājums 

Apliecinu, ka piekrītu sniegt galvojumu par Klienta (Aizņēmēja) kredītsaistībām likvidējamajā ABLV Bank, AS. 

Esmu informēts, ka likvidējamajai ABLV Bank, AS ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas 
Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos. Esmu informēts par fizisko 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 tīmekļa vietnē: www.bank.lv.  

Ar likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot. 

Datums 
diena mēnesis gads galvinieks (paraksts, zīmogs) 
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