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Parakstu paraugu kartīte nepilngadīgai personai 

Informācija par klientu 

Klients 
vārds, uzvārds klienta kods 

Dzimšanas datums 
 

 Personas kods – 
 

diena mēnesis gads tikai Latvijas rezidentam 

Identifikācijas 
dokuments vai  
dzimšanas apliecība sērija un numurs

izsniegšanas datums un vieta 

Klienta pārstāvju pārstāvības pamats un paraksti 

Parakstot šo Parakstu paraugu kartīti, klienta pārstāvji apliecina, ka ir iepazinušies ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem, tos 
pilnībā saprot un apņemas ievērot. 
 

Parakstu paraugu kartīte uzskatāma par spēkā esošu līdz brīdim, kad klienta pārstāvji ir iesnieguši ABLV Bank, AS jaunu parakstu paraugu 
kartīti, vai līdz brīdim, kad klients sasniedzis pilngadību.
Klienta intereses attiecībās ar ABLV Bank, AS saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem vai vecāku vienošanos, vai valsts 
aizbildnības iestādes lēmumu ir tiesīgi pārstāvēt (norādiet vienu no variantiem): 

katrs zemāk norādītais pārstāvis atsevišķi zemāk norādītie pārstāvji kopā 

1. pārstāvis
vārds, uzvārds 

 māte / tēvs  aizbildnis 

dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam) pārstāvja paraksts 
Identifikācijas 
dokuments 

sērija un numurs 

izsniegšanas datums un vieta 

2. pārstāvis
vārds, uzvārds 

 māte / tēvs  aizbildnis 

dzimšanas datums, personas kods (tikai Latvijas rezidentam) pārstāvja paraksts 
Identifikācijas 
dokuments 

sērija un numurs 

izsniegšanas datums un vieta 

Datums 
diena mēnesis gads parakstīšanas vieta (pilsēta, valsts) 

Apliecinājums 

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

Datums 
 

diena mēnesis gads paraksts vārds, uzvārds 



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.  



 
 
 
 

 
Fiziskās personas nodokļu rezidences deklarācija 
Aizpilda tikai OECD CRS iesaistīto jurisdikciju sarakstā iekļauto valstu rezidenti.  

 
Klients                    

 

 

  vārds, uzvārds  klienta kods  

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

 
Norādiet nodokļu rezidences adresi vai pastāvīgās dzīvesvietas adresi. 
Ja ir citas nodokļu rezidences vai pastāvīgās dzīvesvietas adreses, iesniedziet “Deklarāciju par papildu nodokļu rezidencēm”.  

 Adrese               
  valsts  pilsēta  

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

 
 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.  

 Datums                   
 

  
   diena mēnesis gads klienta vai tā pārstāvja paraksts  
 

Aizpildīšanas vieta       

 

  pilsēta, valsts  
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 Informācija par klientu un autentifikācijas līdzekļu lietotāju  

 
Dzimšanas datums                   

 

Personas kods             –           
 

 

  diena mēnesis gads  tikai Latvijas rezidentam  

 Identifikācijas 
dokuments        

 

  sērija un numurs  

 
      

 

  izsniegšanas datums un vieta  

 
 Apstiprinājums  

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

 Lietotājs          
  paraksts  vārds, uzvārds  

 Datums                   
 

       
  diena mēnesis gads parakstīšanas vieta (pilsēta, valsts)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Pieteikums klienta internetbankas apvienošanai   

 

Klients                    
 

 

  juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds   klienta kods  

 Lietotājs        
  vārds, uzvārds  

 
Lūdzu nodrošināt augstāk norādītā klienta kontu attālinātās pārvaldīšanas tiesības, izmantojot šādu lietotāja kodu un ar to saistītos  
autorizācijas rīkus:  

 Lietotāja kods 
internetbankā                 
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Pieteikums pakalpojumu sniegšanai nepilngadīgai personai  

 Klients  

 Klients                    
 

 
  vārds, uzvārds  klienta kods  

 Dzimšanas datums                   
 

Personas kods             –           
 

 
  diena mēnesis gads 

 
tikai Latvijas Republikas pilsoņiem vai personām, kurām ir 
uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā 

 

 
Personu apliecinošs 
dokuments vai        

 

 dzimšanas apliecība sērija un numurs   

         
  izsniegšanas datums un vieta  

 
 Informācija par kartes kontu un karti (pakalpojums pieejams no 7 gadu vecuma)  

  Lūdzu atvērt kartes kontu un izsniegt ABLV Bank, AS maksājumu karti.  

 
Vārds, uzvārds uz 
kartes                                                 

 

 
  latīņu alfabēta burtiem (neizmantojot valodas specifiskās zīmes)  

 Parole                                         
 

 
  latīņu alfabēta burtu un/vai ciparu kombinācija, kas tiks izmantota lietotāja atpazīšanai  

 Maksājumu kartes   Visa Gold   Visa Classic      

 
veids (izvēlieties tikai 
vienu)          

 Valūta   USD  EUR  RUB (Visa   GBP   
 (izvēlieties tikai vienu)      Classic)    
 
 Informācija par EKSTRA krājkontu   

  Lūdzu atvērt EKSTRA krājkontu ABLV Bank, AS. 
 

 Konta valūta   EUR  USD  RUB   
 (izvēlieties vienu valūtu)        

   GBP  CHF    
 
 Informācija par finanšu instrumentu kontu   

  Lūdzu atvērt finanšu instrumentu kontu ABLV Bank, AS.  
 
 



Pieteikums pakalpojumu sniegšanai nepilngadīgai personai  
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 Apstiprinājums   

 1. pārstāvis                   
 

 
  vārds, uzvārds   klienta pārstāvja kods bankā  

   māte / tēvs  aizbildnis  

 Datums                   
 

       
  diena mēnesis gads klienta pārstāvja paraksts  

 Parakstīšanas vieta         
  pilsēta, valsts   

 2. pārstāvis                   
 

 
  vārds, uzvārds   klienta pārstāvja kods bankā  

   māte / tēvs  aizbildnis  

 Datums                   
 

       
  diena mēnesis gads klienta pārstāvja paraksts  

 Parakstīšanas vieta         
  pilsēta, valsts   

 
 Ar šo klienta pārstāvis apstiprina, ka: 
• ir tiesīgs pārstāvēt klienta intereses attiecībās ar ABLV Bank, AS / ir tiesīgs vienpersoniski pārstāvēt klienta intereses attiecībās ar ABLV 

Bank (gadījumā, ja šo pieteikumu paraksta tikai viens klienta pārstāvis), ir iepazinies ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem 
un pakalpojumu cenrādi, piekrīt to piemērošanai pilnā apmērā tiesiskās attiecībās starp ABLV Bank, AS un klientu un atzīst tos par 
saistošiem; 

• gadījumā, ja klienta identitātes noskaidrošanai tika uzrādīta klienta dzimšanas apliecība, personas identifikācijas dokuments klientam nav 
izsniegts, un klients nav sasniedzis vecumu, kad identifikācijas dokumenta esamība ir obligāta klienta rezidences valsts normatīvo aktu 
prasība; 

• šis pieteikums ir klienta piedāvājums ABLV Bank, AS noslēgt kartes konta / EKSTRA krājkonta / finanšu instrumentu konta līgumu 
(atkarībā no tā, kādi pieteikuma lauki ir aizpildīti); 

• visu finanšu aktīvu, kas atrodas vai atradīsies klienta kartes kontā / EKSTRA krājkontā / finanšu instrumentu kontā, īpašnieks un patiesais 
labuma guvējs ir klients, un šie finanšu aktīvi ir piešķirti klientam no pārstāvja / pārstāvju personīgas mantas; 

• piekrīt, ka klientam paredzētos finanšu aktīvus ABLV Bank, AS ieskaita klienta kartes kontā / EKSTRA krājkontā / finanšu instrumentu 
kontā tikai, ja to sūtītājs ir klienta pārstāvis un pārskaitījumu veic no klienta pārstāvja norēķinu konta / finanšu instrumentu konta ABLV 
Bank, AS, bet pārējos klientam paredzētos pārskaitījumus ABVL Bank, AS ir tiesības noraidīt, un apņemas necelt nekādas pretenzijas 
saistībā ar šo nosacījumu;  

• piekrīt, ka klientam sasniedzot 18 gadu vecumu, ABLV Bank, AS ir tiesības sazināties ar klientu un vienoties par klienta kartes konta / 
EKSTRA krājkonta / finanšu instrumentu konta līguma grozīšanu; 

• ir informēts par normatīvajos aktos noteiktajiem nepilngadīgas personas vecāku / aizbildņu pienākumiem un atbildību par nepilngadīgai 
personai piederošās mantas pārvaldību; 

• šajā pieteikumā sniegtie dati ir pilnīgi un patiesi, kā arī apņemas nekavējoties informēt ABLV Bank, AS par visām izmaiņām sniegtajos 
datos;  

• piekrīt, ka gadījumā, ja šo pieteikumu paraksta abi klienta vecāki, ABLV Bank, AS ir tiesības turpmākajās attiecībās prasīt pārstāvēt klientu 
kopā, un kā galviniekiem uzņemties atbildību par klienta saistībām pret ABLV Bank, AS solidāri; 

• piekrīt, ka ABLV Bank, AS ir tiesības (bet ne pienākums) pirms klienta kartes kontā / EKSTRA krājkontā / finanšu instrumentu kontā veikta 
darījuma izpildes pieprasīt iesniegt kompetentas valsts iestādes apstiprinājumu par pieteiktā darījuma atbilstību LR normatīvo aktu 
prasībām; 

• piekrīt, ka gadījumā, ja starp šajā pieteikumā atrunātajiem nosacījumiem un  ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumiem rodas 
pretruna, augstāks spēks ir šajā pieteikuma atrunātajam. 

 
Papildus kartes konta atvēršanas gadījumā katrs klienta pārstāvis / klienta vienīgais pārstāvis: 
• apliecina, ka kartes konta atvēršana faktiski nepieciešama klienta uzturēšanai un tā ikdienas vajadzību nodrošināšanai; 
• apliecina un piekrīt, ka klients var patstāvīgi rīkoties ar kartes kontu un/vai karti un apņemas pilnībā izskaidrot klientam kartes konta 

izmantošanas un kartes lietošanas noteikumus un citus ABLV Bank, AS vispārējos darījumu noteikumus; 
• klienta kartes konts un/vai karte tiks izmantoti tikai klienta norēķiniem par precēm un pakalpojumiem, kā arī skaidras naudas izņemšanai; 
• klients piekrīt, bet pārstāvis pilnvaro ABLV Bank, AS norakstīt gada maksu par karti par pirmo lietošanas gadu, kā arī maksu par kartes 

steidzamu izsniegšanu (ja piemērojama) no klienta pārstāvja norēķinu konta ABLV Bank, AS (gadījumā, ja klientu pārstāv vairākas 
personas, ABLV Bank, AS ir tiesības pēc saviem ieskatiem norakstīt attiecīgos naudas līdzekļus no jebkura klienta pārstāvja konta) 
bezakcepta kārtībā; 

• apņemas pastāvīgi kontrolēt kartes konta izmantošanas (t.sk. darījumu tajā) un kartes lietošanas atbilstību ABLV Bank, AS vispārējo 
darījumu noteikumiem un uzņemas pilnu un solidāru atbildību par klienta saistībām, kas izriet no kartes konta līguma, kartes kontā 
veiktiem darījumiem, kā arī par visiem zaudējumiem, kas ABLV Bank, AS, klientam, klienta pārstāvim vai trešajām personām var rasties 
minētā sakarā kā galvinieki LR Civillikuma 1702.p. 2.d. izpratnē un atsakās no tiesībām prasīt, lai ABLV Bank, AS ar prasību par parāda 
piedziņu vispirms vēršas pie klienta; 

 



Pieteikums pakalpojumu sniegšanai nepilngadīgai personai  
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• apņemas atlīdzināt ABLV Bank, AS jebkādus izdevumus un zaudējumus, kas ABLV Bank, AS var rasties sakarā ar klienta vai trešo 
personu pretenzijām saistībā ar kartes kontā veiktiem darījumiem, t.sk. gadījumā, ja kartes kontā veiktais darījums tiek apstrīdēts; 

• piekrīt, ka ABLV Bank, AS ir tiesības apmierināt visus savus prasījumus pret klienta pārstāvi kā galvinieku, t. sk. norakstot prasījuma 
summu no jebkura klienta pārstāvja, kurš ir parakstījis šo pieteikumu, kontiem ABLV Bank, AS; 

• piekrīt, ka ABLV Bank, AS ir tiesības izmantot klienta kartes kontā esošos naudas līdzekļus jebkuru klienta saistību pret ABLV Bank, AS 
izpildei bez iepriekšējas saskaņošanas ar klientu un/vai klienta pārstāvjiem. 

 
 Apliecinājums  

 Apliecinu, ka klienta pārstāvju paraksti ir īsti un izdarīti manā klātbūtnē.  

 Datums                   
 

         
  diena mēnesis gads paraksts   vārds, uzvārds  
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