
Klienta anketa 
Informācija par personisko darbību 

Klients 
 

fiziskās personas vārds, uzvārds klienta kods 

Kontaktinformācija 

Tālrunis E-pasts 

Pasta adrese 
valsts pilsēta 

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

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”, lūdzu, iesniedziet bankā formu W-9. 

Vai klients ir valsts, kas ir iekļauta OECD CRS jurisdikciju sarakstā,   nē  jā 
nodokļu rezidents? 
Ja “jā”, lūdzu, iesniedziet bankā Fiziskās 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 100 000  līdz 1 000 000  virs 1 000 000
atlikums (EUR) norādiet vērtību 

Maksimālais kredīta  līdz 15 000  līdz 100 000  līdz 1 000 000  virs 1 000 000 
konta apgrozījums 
mēnesī (EUR) 

norādiet vērtību 

Kontā esošos līdzekļus līdzekļu uzkrāšana un izmantošana uzņēmuma kapitāldaļu iegāde vai pārdošana 
ir plānots izmantot 
šādām darbībām 

personīgiem mērķiem 

nekustamā īpašuma iegāde vai pārdošana operācijas ar finanšu instrumentiem 

cits 
norādiet 

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 vai tā pārstāvja paraksts 
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Klienta anketa 

Konta atvēršanas Latvijā iemesls (aizpilda ārvalstu klients) 

 Pieejamība   Individuālā apkalpošana  Īpašums vai uzturēšanās atļauja Latvijā 
(darba laiks, internetbanka utt.) 

 Pakalpojumu izmaksas  Noguldījumu un ieguldījumu ienesīgums  Partneri Latvijā 

 Stabila finanšu sistēma  Cits   
norādiet 

Informācija par klienta nodarbošanos un ienākumu struktūru 

Nodarbošanās un algots darbinieks 
darbavieta amats 

juridiskās personas vai iestādes nosaukums 

uzņēmējs
galvenie darbības virzieni 

pašnodarbināta 
persona galvenie darbības virzieni 

students  pensionārs cits 
norādiet 

Gada ienākumu līdz 100 000  līdz 1 000 000 virs 1 000 000
apjoms (EUR) norādiet vērtību 

Līdzekļu alga / honorāri aizņemtie līdzekļi  dividendes 
izcelsmes avots 

ienākumi no saimnieciskās darbības privātīpašuma pārdošana  mantojums 

vērtspapīru pārdošana cits  
norādiet 

jā nē 

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

Vai jūs vai kāds no jūsu 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 vai tā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums 

Anketas aizpildīšanas 
vieta 

pilsēta, valsts 
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Informācija par klienta beneficiāru 

Vai darījumos ar banku jūs esat beneficiārs, t.i. patiesais labuma guvējs, kas darbojas savā labā 
un savās interesēs? 
Ja “nē”, lūdzu, iesniedziet bankā Pieteikumu par beneficiāru.  


	vards_uzvards1: 
	kods: 
	telefons: 
	e-pasts: 
	valsts: 
	pilseta: 
	adrese: 
	n_1: Off
	n_11: Off
	n_111: Off
	zz1: Off
	zz2: Off
	zz3: Off
	zz4: Off
	n15_kom: 
	1n: Off
	1n1: Off
	1n2: Off
	1n_kom: 
	2n: Off
	2n2: Off
	2n3: Off
	2n33: Off
	1n_vertiba: 
	2n333: Off
	2n555: Off
	planoti_darijumi: 
	2s1: Off
	2s2: Off
	1n_max_amount: 
	operacijas: 
	nosaukumi: 
	n_911: Off
	n_99: Off
	n_999: Off
	n_1011: Off
	n_101: Off
	n_102: Off
	n_115: Off
	n_12: Off
	iemesls: 
	n_13: Off
	amats: 
	nosaukums: 
	n_14: Off
	darb_virzieni: 
	n_15: Off
	darb_virzieni1: 
	n_16: Off
	n_161: Off
	n_1611: Off
	nodarbosanas: 
	n_17: Off
	n_171: Off
	n_1711: Off
	ienakumi: 
	n_18: Off
	n_181: Off
	n_1811: Off
	n_19: Off
	n_191: Off
	n_1911: Off
	n_20: Off
	n_21: Off
	avots: 
	n_2122: Off
	n_2224: Off
	n_2323: Off
	n_2424: Off
	pep: 
	valsts123: 
	position123: 
	pep1: 
	valsts1: 
	position1234: 
	diena: 
	menesis: 
	gads: 
	pilseta_valsts: 
	2n44412: Off
	2n444123: Off
	2n44440: Off
	n_130: Off
	n_14223: Off
	n_15226: Off


