
 

 

 
 
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  

 

ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / VEI.201 / 11 / 14.11.2016.       3/3 
 


	vards_uzvards1: 
	kods: 
	telefons: 
	e-pasts: 
	valsts: 
	pilseta: 
	adrese: 
	vietne: 
	n_1: Off
	n_11: Off
	n_111: Off
	n_13: Off
	n_14: Off
	n_15: Off
	n_16: Off
	n_1111: Off
	n_112: Off
	n_113: Off
	skaits: 
	n_4: Off
	n_44: Off
	n_444: Off
	skaits1: 
	n_5: Off
	n_55: Off
	n_555: Off
	vertiba: 
	n_6: Off
	n_66: Off
	monthly_volume: 
	skaidrojums1: 
	banku_nosaukumi: 
	n_7: Off
	n_77: Off
	n_777: Off
	n_7777: Off
	n_8: Off
	n_88: Off
	n_888: Off
	n_8888: Off
	n_9: Off
	n_99: Off
	n_999: Off
	n_10: Off
	n_101: Off
	n_102: Off
	n_115: Off
	n_12: Off
	iemesls: 
	apraksts: 
	apraksts1: 
	apraksts2: 
	apraksts3: 
	1c: Off
	1c1: Off
	2c: Off
	2c1: Off
	3c: Off
	3c1: Off
	4c: Off
	4c1: Off
	5c: Off
	5c1: Off
	6c: Off
	6c1: Off
	7c: Off
	7c1: Off
	8c: Off
	8c1: Off
	9c: Off
	9c1: Off
	10c: Off
	10c1: Off
	11cc: Off
	1d: Off
	1d1: Off
	1d11: Off
	stock_exchange: 
	1d2: Off
	1d13: Off
	1d1411: Off
	1d14: Off
	izcelsmes_avots: 
	izcelsmes_avots1: 
	l_1: Off
	l_2: Off
	name_surname_1: 
	country: 
	position: 
	name_surname_2: 
	country1: 
	position2: 
	diena: 
	menesis: 
	gads: 
	pilseta_valsts: 


