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Juridiskās personas parakstu paraugu kartīte  

 Juridiskām personām, kurām ir trīs vai vairāki pārstāvji   

 Informācija par klientu  

 Klients                    
 

 
  nosaukums  klienta kods  

 Reģistrācijas numurs        

 Reģistrācijas vieta        
  valsts, štats u. tml.    
 

 Pilnvarojums un klienta pārstāvju parakstu paraugi  

 

Klients pilnvaro zemāk norādītās personas (pārstāvjus) pārstāvēt klientu, kā arī citus bankas klientus, kuri bankas noteiktā kārtībā ir pilnvarojuši 
klientu veikt savu kontu pārvaldīšanu, attiecībās ar banku. Pārstāvjiem ir tiesības klienta vārdā slēgt visu veidu līgumus ar banku, tajā skaitā 
veikt un saņemt maksājumus, izdarīt pārjaunojumus, pieņemt bankas saistību izpildi, kā arī attālināti pārvaldīt visus klienta kontus bankā, 
izmantojot pārstāvjiem izsniegtos autentifikācijas līdzekļus. Pilnvara ir izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir uzskatāma par spēkā esošu līdz 
brīdim, kad klients ir iesniedzis bankā jaunu Juridiskās personas parakstu paraugu kartīti.  

 Klientu attiecībās ar banku ir tiesīgi pārstāvēt (norādiet vienu no variantiem):  

  katrs zemāk norādītais   divi no zemāk norādītajiem   trīs no zemāk norādītajiem   
  pārstāvis atsevišķi  pārstāvjiem kopā  pārstāvjiem kopā  

    jebkuri divi kopā   jebkuri trīs kopā  

    no kuriem vismaz viens ir   no kuriem vismaz viens ir   

   
 pārstāvis  Nr.         

 
pārstāvis Nr.        

   
      no kuriem vismaz divi ir  
       pārstāvji Nr.         

 Pārstāvis Nr. 1           
  vārds, uzvārds     

           
  dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam)    

 
Identifikācijas 
dokuments          

  sērija un numurs    pārstāvja paraksts  

        
  izsniegšanas datums un vieta     

 Pārstāvis Nr. 2           
  vārds, uzvārds     

           
  dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam)    

 
Identifikācijas 
dokuments          

  sērija un numurs    pārstāvja paraksts  

        
  izsniegšanas datums un vieta     

       
 pārstāvja paraksts  pārstāvja paraksts  pārstāvja paraksts  



Juridiskās personas parakstu paraugu kartīte  
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 Pārstāvis Nr. 3           
  vārds, uzvārds     

           
  dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam) 

   

 
Identifikācijas 
dokuments          

  sērija un numurs    pārstāvja paraksts  

        
  izsniegšanas datums un vieta     

 Pārstāvis Nr. 4           
  vārds, uzvārds     

           
  

dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam) 
   

 
Identifikācijas 
dokuments          

  sērija un numurs    pārstāvja paraksts  

        
  izsniegšanas datums un vieta     

 Pārstāvis Nr. 5           
  vārds, uzvārds     

           
  

dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam) 
   

 
Identifikācijas 
dokuments          

  sērija un numurs    pārstāvja paraksts  

        
  izsniegšanas datums un vieta    

 

 
 Apstiprinājums  

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

 Klienta pārstāvji         
  

 
  paraksts  vārds, uzvārds  

  

  

       
  paraksts  vārds, uzvārds  

           
  paraksts  vārds, uzvārds  

 Datums                   
 

   
   diena mēnesis gads     
 

Parakstīšanas vieta       
  

   pilsēta, valsts zīmogs  

 
 Apliecinājums  

 Apliecinu, ka augstāk norādīto personu paraksti ir īsti un pašrocīgi izdarīti manā klātbūtnē.  

 Datums                   
 

         
  diena mēnesis gads paraksts  vārds, uzvārds  
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