
 
 
 
 

 
Juridiskās personas pieteikums norēķinu konta atvēršanai  

 Informācija par klientu  

 Klients                    
 

 
  nosaukums  klienta kods  

 Reģistrācijas numurs        
    

 Reģistrācijas vieta        
  valsts, štats u.tml.  
 
 Klienta apliecinājums  

 

Lūdzu atvērt multivalūtu norēķinu kontu. 

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

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

 Klienta pārstāvis        
  vārds, uzvārds    

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads klienta pārstāvja paraksts  

 
Aizpildīšanas vieta        

  pilsēta, valsts  
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Uzņēmuma parakstu un zīmoga paraugu kartīte  

  Informācija par klientu  

 Klients        

 Reģistrācijas Nr.        Klienta kods             
 

 
   aizpilda Banka  
 

 Pilnvarojums. Klienta parakstu un zīmoga paraugi 

 

Klients pilnvaro zemāk norādītās personas (pārstāvjus) pārstāvēt klientu attiecībās ar Banku. Pārstāvim ir tiesības klienta vārdā slēgt visu veidu darījumus 
ar Banku, tajā skaitā izdarīt un saņemt maksājumus, izdarīt pārjaunojumus, pieņemt Bankas saistību izpildi. Pilnvara ir izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām 
un ir uzskatāma par spēkā esošo līdz brīdim, kad klients ir iesniedzis Bankā jaunu Uzņēmuma parakstu un zīmoga paraugu kartīti. 

Klientu attiecībās ar Banku ir tiesīgi pārstāvēt (lūdzu, izvēlieties vienu no variantiem): 

  katrs zemāk norādītais pārstāvis atsevišķi   visi zemāk norādītie pārstāvji kopā  

  vismaz       pārstāvji, kuru starpā ir pārstāvji Nr.       , vai vismaz       pārstāvji, kuru starpā ir pārstāvji Nr.        .  
    

 Pārstāvis Nr. 1  

    

 

X                                                paraksta paraugs 

 

 Vārds, uzvārds         

 Personas kods             –           
 

  

 Pases dati        
  tikai ārvalstu klientiem 

 
    

 Pārstāvis Nr. 2   

X                                                paraksta paraugs 

 

 Vārds, uzvārds         

 Personas kods             –           
 

  

 Pases dati        
  tikai ārvalstu klientiem 

 
    

 Pārstāvis Nr. 3   

X                                                paraksta paraugs 

 

 Vārds, uzvārds         

 Personas kods             –           
 

  

 Pases dati        
  tikai ārvalstu klientiem 

 
    

      

 Vadītājs        
  

 
  vārds, uzvārds    

     
  paraksts    

 Amats         
     zīmoga paraugs  

 Datums                   
 

Aizpildīšanas vieta        
   diena            mēnesis        gads     



Uzņēmuma parakstu un zīmoga paraugu kartīte  
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 Aizpilda Banka  

 Bankas apliecinājums: Es, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ABLV Bank, AS, darbinieks, 
apliecinu, ka augstāk izpildītie paraksti ir īsti un izdarīti manā klātbūtnē. 

 

 Datums                   
 

        
   diena            mēnesis        gads   Bankas darbinieka paraksts, spiedogs  
 



 

 

 
 
Klienta anketa 
Informācija par saimniecisko darbību  

 
Klients                    

 

 

  juridiskās personas nosaukums   klienta kods  

 Kontaktinformācija  

 Tālrunis        E-pasts        

 Klienta vai pilnvarotā 
pārstāvja faktiskā              

 

 atrašanās vieta valsts  pilsēta  

         
  iela, mājas Nr., biroja / dzīvokļa Nr., indekss  

 Tīmekļa vietne        

 Saziņas valoda  latviešu  krievu  angļu      
 

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

 Vai klients ir ASV persona?  nē  jā  

 Ja “jā”, iesniedziet bankā W-9 formu.      

 Vai klients ir valsts, kas ir iekļauta OECD CRS jurisdikciju sarakstā,   nē  jā  

 nodokļu rezidents?      
 Ja “jā”, iesniedziet bankā Juridiskās personas nodokļu rezidences deklarāciju.  
 

 Informācija par plānotajiem darījumiem  
 Maksimālais izejošo   līdz 10  līdz 50  virs 50        

 

maksājumu skaits 
mēnesī 

      norādiet maksājumu skaitu  

 
Maksimālais kontu   līdz 300 000  līdz 1 000 000  virs 1 000 000        

 atlikums (EUR)    norādiet vērtību  

 Maksimālais kredīta  līdz 300 000  līdz 1 000 000  virs 1 000 000        

 konta apgrozījums 
mēnesī (EUR) 

   norādiet vērtību  

 Operācijas ar skaidru   nē  jā        
 

naudu, t.sk. ar 
maksājumu kartēm 

 norādiet maksimālo operāciju ar skaidru naudu apjomu mēnesī (EUR) 
 

         
  paskaidrojiet operāciju ar skaidru naudu nepieciešamību  

 Konti citās bankās        
  norādiet banku nosaukumus  
    
    
    
    

         
 

   klienta pārstāvja paraksts    
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Klienta anketa  
   

 Informācija par uzņēmumu (saskaņā ar iepriekšējā gada finanšu pārskata datiem vai prognozi, ja atskaite nav sagatavota)  

 Darbinieku skaits  līdz 10  10 – 50  51 – 250  virs 250   
     

 Gada neto apgrozījums  līdz 2 milj. EUR  2 – 10 milj. EUR  10 – 50 milj. EUR  virs 50 milj. EUR  
 
 Konta atvēršanas Latvijā iemesls (aizpilda ārvalstu klients)  

  Pieejamība (darba laiks, internetbanka utt.)  Individuālā apkalpošana  Uzturēšanās atļauja vai īpašums Latvijā  

  Pakalpojumu izmaksas  Noguldījumu un ieguldījumu ienesīgums  Partneri Latvijā  

  Stabila finanšu sistēma  Cits        
     norādiet  

 
 Informācija par saimniecisko darbību   

 
Uzņēmuma 
pamatdarbības       

 

 apraksts 
      

 

 
 

       

         

 Uzņēmuma darbības nozare (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE)  

  Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība (A)  Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)  

  Kalnrūpniecība, izrakteņu iegūšana atklātā veidā (B)  Profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība (M)  

  Ražošana (C)  Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)  

  Elektroenerģija, gāzes apgāde (D)  Valsts pārvalde, aizsardzība, sociālā apdrošināšana (O)  

  Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un   Izglītība (P)  
  sanācija (E)    

  Būvniecība (F)  Veselība un sociālā aprūpe (Q)  

  Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts (G)  Māksla, izklaide un atpūta (R)  

  Transports un uzglabāšana (H)  Cita veida pakalpojumu sniegšana (S)  

  Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)  Mājsaimniecību darbība (T)  

  Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)  Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U)  

  Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)    
 

Vai uzņēmuma darbībai  jā  nē 
 

 ir nepieciešama 
licence?  

 

 
Vai uzņēmuma vai   jā         nē 

 

 saistītās personas 
akcijas tiek tirgotas 
biržā?   

norādiet biržas nosaukumu  

  

 

 Līdzekļu  ienākumi no saimnieciskās darbības  aizņemtie līdzekļi  
 izcelsmes avots       

   cits        
    norādiet   

           
   
   
   

     
    klienta pārstāvja paraksts   
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Klienta anketa  
   

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

 

Vai kāds no klienta pārstāvjiem ir politiski nozīmīga persona (ieņem vai ir ieņēmis 
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 Nr. 1               

  vārds, uzvārds  valsts  

         
  ieņemamais amats    

 

Politiski nozīmīga 
persona Nr. 2               

  vārds, uzvārds  valsts  

         
  ieņemamais amats    

 
 Klienta apliecinājums  

 

Apliecinu, ka visa šajā anketā 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.  

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads klienta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums  
 

Anketas aizpildīšanas 
vieta       

 
  pilsēta, valsts  
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Informācija par galvenajiem sadarbības partneriem  

 Informācija par klientu  

 
Klients                    

 

 

  juridiskās personas nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds  klienta kods  

 
 Ienākošie maksājumi  

 
Maksātāja nosaukums, reģistrācijas valsts Preču / pakalpojumu nosaukums / darījuma veids 

Valsts, uz kuru preces / 
pakalpojumi tiek piegādāti 

 

                      
 

                    
 

 
                    

 

 
                    

 

 
 Izejošie maksājumi  

 
Saņēmēja nosaukums, reģistrācijas valsts Preču / pakalpojumu nosaukums / darījuma veids 

Valsts, kur preces / 
pakalpojumi tiek iegādāti 

 

                      

                      

                      

                      
 
 Apliecinājums  

 
Klienta pārstāvis / 
klients          

  vārds, uzvārds paraksts  

 Datums                   
 

   
  diena mēnesis gads  
 
 
 



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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Juridiskās personas nodokļu rezidences deklarācija 

Klients 
 

nosaukums klienta kods 

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

Norādiet nodokļu rezidences adresi vai faktisko uzņēmuma vadības adresi. 
Ja ir citas nodokļu rezidences vai faktiskās uzņēmuma vadības adreses, iesniedziet “Deklarāciju par papildu nodokļu rezidencēm”. 

Adrese  
valsts pilsēta 

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

Klienta klasifikācija  Aktīva nefinanšu organizācija Valdības iestāde 
(izvēlieties vienu no 
variantiem): Pasīva nefinanšu organizācija Starptautiska organizācija 

(starpvaldību, supranacionāla organizācija) 

Finanšu iestāde 
(turētājiestāde, noguldījumu, ieguldījumu, 
specializētā apdrošināšanas sabiedrība) 

Klienta apliecinājums 

Apliecinu, ka visa šajā Deklarācijā 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 iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot. 

Klienta pārstāvis 
vārds, uzvārds 

Datums 
 

diena mēnesis gads klienta pārstāvja paraksts 

Aizpildīšanas vieta 
pilsēta, valsts 
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Apstiprinājums par autentifikācijas līdzekļu saņemšanu 

Informācija par klientu 

Klients 
vārds, uzvārds – privātpersonām / nosaukums – juridiskajām personām 

Klienta kods 

Informācija par autentifikācijas līdzekļiem 

Apstiprinu, ka esmu saņēmis klienta pieprasīto autentifikācijas līdzekli, kuru lūdzu aktivizēt: 

aizvērtu un nesabojātu PIN-aploksni ar lietotāja 
kodu un paroli internetbankas pieslēgšanai № 

elektronisko kodu karti № – – 

Digipass un pieejas kodu tam aizvērtā un 
nesabojātā PIN-aploksnē № – – 

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

Datums 
 

diena mēnesis gads klienta / klienta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums 

Bankas atzīmes 

Datums 
diena mēnesis gads Bankas darbinieka paraksts un paraksta atšifrējums 
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Juridiskās personas pieteikums kartes konta atvēršanai un maksājumu 
kartes izsniegšanai  

  Informācija par klientu  

 Klients        

 
Norēķinu konts LV     AIZK                              

 

 
 

 Informācija par maksājumu kartes lietotāju  

 
Vārds, uzvārds 
uz maksājumu kartes                                                 

 

 
  latīņu alfabēta burtiem (neizmantojot valodas specifiskās zīmes)  

 
Pase / personas 
apliecība        

  sērija un Nr., izsniegšanas vieta un datums, dzimšanas datums un vieta   

 Dzīvesvietas adrese        
  pilsēta, valsts  
 

 Informācija par maksājumu karti un kartes kontu  

 Maksājumu kartes veids  Visa Infinite   Visa Platinum   Visa Gold   MasterCard Gold   Visa  
   Business Business Business  

   MasterCard  Visa Electron    Maestro  Cirrus    
   Business   

  Pieslēgt īsziņu nosūtīšanu par darījumiem ar karti   

 Valūta  USD   EUR  RUB (Maestro   GBP (Visa Infinite, Visa Platinum,  
 (izvēlieties tikai vienu)  un Visa Electron) Visa Gold Business un Visa Business)  

 Kredīta limits        
Nodrošinājuma depozīts 
(saskaņā ar pakalpojumu        

  summa maksājumu kartes konta valūtā  cenrādi) summa maksājumu kartes konta valūtā  
 

 Apliecinājums  

 

Lūdzu atvērt kartes kontu un izsniegt norādītajam lietotājam maksājumu karti. Esmu informēts, ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju 
Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra tā noteikumos noteiktajos gadījumos (www.bank.lv). Ar šo 
apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šī pieteikuma sadaļā „Informācija par maksājumu kartes lietotāju”, ir pilnīga, precīza un ticama visās 
tās izpausmēs, un no norādītās informācijas subjekta es saņemu piekrišanu šīs informācijas nodošanai ABLV Bank, AS, apstrādei. Apņemos 
nekavējoties informēt ABLV Bank, AS, par visām norādītās informācijas izmaiņām. Ar ABLV Bank, AS, vispārējiem darījumu noteikumiem un 
pakalpojumu cenrādi iepazinos, piekrītu tiem un atzīstu tos par sev saistošiem.  

                       
 

 
 klienta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs   autorizācijas kods  

 Datums                   
 

Parakstīšanas vieta        
  diena mēnesis gads  pilsēta, valsts  
 

 Paraksts izdarīts manā klātbūtnē, parakstītāja identitāte pārbaudīta.   

 Datums                   
 

       
  diena mēnesis gads Bankas pārstāvja paraksts, amats un paraksta atšifrējums    
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Kartes lietotāja pieteikums  

 Informācija par maksājumu kartes lietotāju   

 Vārds, uzvārds        

 Parole                                         
 

 
  burtu un/vai ciparu kombinācija, kas tiks izmantota maksājumu kartes lietotāja atpazīšanai   

 
Pase / personas 
apliecība        

  sērija un Nr., izsniegšanas vieta un datums, dzimšanas datums un vieta  

 Piekrītu būt par maksājumu karšu lietotāju zemāk norādītā klienta kontiem:  

 Klients                   
 

 
  nosaukums – juridiskām personām / vārds, uzvārds – fiziskām personām  klienta kods  

 
 Apliecinājums  

 

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

Apstiprinu, ka esmu papildus informēts par informācijas apstrādes kārtību, kas ir atrunāta ABLV Bank, AS, vispārējo darījumu noteikumu А5 un  
А7 sadaļās, un piekrītu tiem.  

 

      

 

 maksājumu kartes lietotāja paraksts, paraksta atšifrējums   

 Datums                   
 

Parakstīšanas vieta        
  diena mēnesis gads  pilsēta, valsts  

 

 Paraksts izdarīts manā klātbūtnē, parakstītāja identitāte pārbaudīta.  

 Datums                   
 

       
  diena mēnesis gads Bankas pārstāvja paraksts, amats un paraksta atšifrējums    
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