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Kreditora prasījuma pieteikums juridiskai personai 

Informācija par kreditoru1 

Kreditors 
nosaukums un juridiskā forma 

Reģistrācijas numurs 

Juridiskā adrese 
valsts pilsēta 

iela, mājas Nr., biroja Nr., indekss 
Saimnieciskās darbības 
vieta (ja nesakrīt ar  
juridisko adresi) valsts pilsēta 

iela, mājas Nr., biroja Nr., indekss 
Kontaktinformācija 

tālrunis e-pasts2 

Informācija saziņai ar kreditoru1 

Korespondences 
adresāts 

vārds, uzvārds vai nosaukums 

Korespondences adrese3  
valsts pilsēta / apgabals / rajons 

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

Kreditora prasījums (izņemot summu, kas pienākas saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu)1 

Prasījums 
summa un valūta 

Pamatojums 
piemērām: noguldījums, naudas prasījumā izteiktas obligācijas, prasījuma pāreja, preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana 

Kreditora rekvizīti izmaksai 

Konta Nr. / IBAN 

Iestādes nosaukums 

SWIFT / BIC kods 

pārstāvja paraksts 

1 Obligāti aizpildāma sadaļa. 
2 Ja likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesā piekrītat saņemt korespondenci elektroniski, lūdzam norādīt elektroniskā pasta adresi.  
3 Paziņojumi, lēmumi, pieprasījumi un cita informācija tiks nosūtīta uz Jūsu kreditora pieteikumā norādīto korespondences adresi un/vai elektroniskā pasta adresi un/vai internetbankā. 
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Pievienotie dokumenti2 

dokuments, kas apliecina kreditora nosaukumu, juridisko formu un dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju: 

reģistrācijas dokuments 

statūti vai dibināšanas līgums, ja pēc reģistrācijas valsts prasībām statūti nav nepieciešami 

izziņa no Uzņēmumu reģistra 

cits 
norādiet citus dokumentus 

dokuments, kas apliecina, ka kreditors nav likvidēts: 

Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency 

izziņa no Uzņēmumu reģistra 

cits 
norādiet citus dokumentus 

kreditora pārstāvības dokuments3 

pieteikums par patieso labuma guvēju 

dokumenti, kas apliecina konta, uz kuru tiks veikta kreditora prasījuma izmaksa, piederību kreditoram4 

dokumenti, kas apliecina prasījumu, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi likvidējamajai ABLV Bank, AS 

līgums 
nosaukums, numurs un datums 

rēķins 
nosaukums, numurs un datums 

citi dokumenti 

norādiet citus dokumentus 

dokumenti, kas apliecina prasījumu pāreju

līgums 
nosaukums, numurs un datums 

mantojuma 
apliecība 

nosaukums, numurs un datums 

likvidāciju pamatojošie dokumenti 

citi dokumenti 

norādiet citus dokumentus 

citi dokumenti 

norādiet citus dokumentus 

pārstāvja paraksts 

2 Pievienojamo dokumentu uzskaitījums ir informatīvs un nav izsmeļošs. Pievienojamie dokumenti var atšķirties atkarībā no kreditora juridiskās struktūras veida vai reģistrācijas valsts, vai citiem 
apstākļiem. Dokumentu pietiekamība katrā gadījumā tiks vērtēta individuāli un pēc nepieciešamības var tikt pieprasīti papildu dokumenti.  

3 Dokumenti, kas apliecina kreditora pārstāvja pilnvarojumu vai pārpilnvarojumu, kā arī to personu, kas sniegušas pārpilnvarojumu, personu apliecinošo dokumentu kopijas. 
4 Ja kreditors nav iesniedzis naudas līdzekļu izmaksai nepieciešamos rekvizītus un/vai rekvizītos norādītā konta piederību apliecinošo dokumentu, likvidējamai ABLV Bank, AS ir tiesības piemērot 
 komisiju par kreditora prasījuma izmaksai paredzēto naudas līdzekļu glabāšanu saskaņā ar cenrādi. 
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Informācija par kreditora pārstāvi(-jiem)1 

Pārstāvis Nr. 1 
vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā 

Dzimšanas datums Personas kods 
diena mēnesis gads tikai Latvijas rezidentiem 

Personu apliecinošs 
dokuments 

dokumenta veids, sērija un numurs 

izsniegšanas datums, iestāde un valsts 

Parakstot pieteikumu, es piekrītu likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējiem likvidācijas noteikumiem (https://www.ablv.com/lv/legal/lik) un 
apliecinu, ka man ir saprotams un es apzinos, ka kreditora prasījuma pieteikuma iesniegšana un pieņemšana nenozīmē kreditora prasījuma 
atzīšanu un ka lēmums par kreditora prasījuma atzīšanu tiks pieņemts pēc visu iesniegto dokumentu izskatīšanas. 

Parakstot pieteikumu, apliecinu, ka esmu informēts, ka likvidējamā ABLV Bank, AS, reģistrācijas numurs: 50003149401, juridiskā adrese: Skanstes 
iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija, telefons: +371 6777 5555, e-pasts: info@ablv.com, apstrādā iesniegtos personas datus kreditora prasījuma 
izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visa likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros. Apliecinu, ka esmu iepazinies 
ar informāciju par likvidējamās ABLV Bank, AS veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem, juridiskajiem pamatiem, personas datu saņēmējiem, 
personas datu nosūtīšanu uz ārvalstīm, datu subjekta tiesībām un pienākumiem un citu informāciju par veikto personu datu apstrādi, kas publicēta 
www.ablv.com, un likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējos likvidācijas noteikumos ietvertajām personas datu apstrādes prasībām un piekrītu tām.  

Apliecinu, ka kreditors ir saņēmis piekrišanu vai tam ir cits juridisks pamats tādu fizisko personu datu apstrādei un iesniegšanai likvidējamajā 
ABLV Bank, AS, kuri attiecas uz citām identificētām vai identificējamām fiziskām personām, ja šis pieteikums vai tam pievienotā informācija satur 
šādu trešo fizisko personu datus. 

Datums 
diena mēnesis gads pārstāvja paraksts 

Parakstīšanas vieta 
pilsēta, valsts 

Pārstāvis Nr. 2 
vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā 

Dzimšanas datums Personas kods 
diena mēnesis gads tikai Latvijas rezidentiem 

Personu apliecinošs 
dokuments 

dokumenta veids, sērija un numurs 

izsniegšanas datums, iestāde un valsts 

Parakstot pieteikumu, es piekrītu likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējiem likvidācijas noteikumiem (https://www.ablv.com/lv/legal/lik) un 
apliecinu, ka man ir saprotams un es apzinos, ka kreditora prasījuma pieteikuma iesniegšana un pieņemšana nenozīmē kreditora prasījuma 
atzīšanu un ka lēmums par kreditora prasījuma atzīšanu tiks pieņemts pēc visu iesniegto dokumentu izskatīšanas. 

Parakstot pieteikumu, apliecinu, ka esmu informēts, ka likvidējamā ABLV Bank, AS, reģistrācijas numurs: 50003149401, juridiskā adrese: Skanstes 
iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija, telefons: +371 6777 5555, e-pasts: info@ablv.com, apstrādā iesniegtos personas datus kreditora prasījuma 
izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visa likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros. Apliecinu, ka esmu iepazinies 
ar informāciju par likvidējamās ABLV Bank, AS veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem, juridiskajiem pamatiem, personas datu saņēmējiem, 
personas datu nosūtīšanu uz ārvalstīm, datu subjekta tiesībām un pienākumiem un citu informāciju par veikto personu datu apstrādi, kas publicēta 
www.ablv.com, un likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējos likvidācijas noteikumos ietvertajām personas datu apstrādes prasībām un piekrītu tām.  

Apliecinu, ka kreditors ir saņēmis piekrišanu vai tam ir cits juridisks pamats tādu fizisko personu datu apstrādei un iesniegšanai likvidējamajā 
ABLV Bank, AS, kuri attiecas uz citām identificētām vai identificējamām fiziskām personām, ja šis pieteikums vai tam pievienotā informācija satur 
šādu trešo fizisko personu datus. 

Datums 
diena mēnesis gads pārstāvja paraksts 

Parakstīšanas vieta 
pilsēta, valsts 

1 Obligāti aizpildāma sadaļa. 
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 Pārstāvis Nr. 3        
  vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā  

 Dzimšanas datums                   
 

 Personas kods                         
 

 
  diena mēnesis gads  tikai Latvijas rezidentiem  

 
Personu apliecinošs 
dokuments        

  dokumenta veids, sērija un numurs  

         
  izsniegšanas datums, iestāde un valsts  

 

Parakstot pieteikumu, es piekrītu likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējiem likvidācijas noteikumiem (https://www.ablv.com/lv/legal/lik) un 
apliecinu, ka man ir saprotams un es apzinos, ka kreditora prasījuma pieteikuma iesniegšana un pieņemšana nenozīmē kreditora prasījuma 
atzīšanu un ka lēmums par kreditora prasījuma atzīšanu tiks pieņemts pēc visu iesniegto dokumentu izskatīšanas. 

Parakstot pieteikumu, apliecinu, ka esmu informēts, ka likvidējamā ABLV Bank, AS, reģistrācijas numurs: 50003149401, juridiskā adrese: Skanstes 
iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija, telefons: +371 6777 5555, e-pasts: info@ablv.com, apstrādā iesniegtos personas datus kreditora prasījuma 
izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visa likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros. Apliecinu, ka esmu iepazinies 
ar informāciju par likvidējamās ABLV Bank, AS veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem, juridiskajiem pamatiem, personas datu saņēmējiem, 
personas datu nosūtīšanu uz ārvalstīm, datu subjekta tiesībām un pienākumiem un citu informāciju par veikto personu datu apstrādi, kas publicēta 
www.ablv.com, un likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējos likvidācijas noteikumos ietvertajām personas datu apstrādes prasībām un piekrītu tām.  

Apliecinu, ka kreditors ir saņēmis piekrišanu vai tam ir cits juridisks pamats tādu fizisko personu datu apstrādei un iesniegšanai likvidējamajā 
ABLV Bank, AS, kuri attiecas uz citām identificētām vai identificējamām fiziskām personām, ja šis pieteikums vai tam pievienotā informācija satur 
šādu trešo fizisko personu datus.  

 Datums                   
 

   
   diena mēnesis gads  pārstāvja paraksts  

 Parakstīšanas vieta        
   pilsēta, valsts     
 
 Likvidējamās ABLV Bank, AS atzīmes  

 
Apliecinu, ka šo pieteikumu manā klātbūtnē parakstījusi(-šas) pieteikumā norādītā(-as) persona(-as), kuru(-as) esmu identificējis(-usi) pēc spēkā 
esoša un ieceļošanai derīga personu apliecinoša dokumenta.  

Identifikācijas rezultātā esmu pašrocīgi izgatavojis(-usi) identifikācijā izmantotā personu apliecinošā dokumenta kopiju, kas pievienota kā pielikums 
šim kreditora prasījuma pieteikumam. 

 

 Datums                   
 

        
   diena mēnesis gads  darbinieka vārds, uzvārds  

      
   darbinieka paraksts  
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Pieteikums par patieso labuma guvēju  

 Persona                    
 

 
   juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds  klienta kods  

 Informācija par personas patieso labuma guvēju  
 
(persona, kuras īpašumā ir vismaz 25% no juridiskās personas pamatkapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē atbilstoši “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” prasībām) 

 

 Patiesais labuma         
 guvējs vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā  

 Dzimšanas datums                   
 

 Personas kods                         
 

 
   diena mēnesis gads  tikai Latvijas rezidentiem  
 

Personu apliecinošs        
 

 dokuments dokumenta veids, sērija un numurs  
        
  izdošanas datums, derīguma termiņš, izdevējiestāde un valsts  

 Dzimšanas vieta        

 Pilsonība        Rezidences valsts        

 Kontaktinformācija               
  tālrunis  e-pasts  
 

Vai norādītā persona ir vienīgais patiesais labuma guvējs? 1  jā  nē       % 
 

 
     

kontrolētās kapitāla daļas / 
akcijas 

  

 Kontroles veids   uz īpašumtiesību /       

 

    
balsstiesību pamata informācija par visām personām, ar kuru starpniecību īsteno kontroli (norādot šo personu 

identificējošu informāciju) 
 

 
           

    cits kontroles veids        
     paskaidrojums par to, kā izpaužas kontrole  
 
 Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu  

 
(persona, kas ieņem vai ieņēma nozīmīgu publisku amatu pēdējo 12 mēnešu laikā atbilstoši “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likuma” prasībām) 

 

 Apliecinu, ka patiesais labuma guvējs:  

  nav politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona  
      

  ir politiski nozīmīga persona        
    norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, tēva vārdu (ja tas ir norādīts personu apliecinošā 

dokumentā), amatu, darbavietu un valsti 
 

  ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis        
    norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, tēva vārdu (ja tas ir norādīts personu apliecinošā 

dokumentā), amatu, darbavietu, valsti un radniecības attiecību veidu 
 

  ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona        
    norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, tēva vārdu (ja tas ir norādīts personu apliecinošā 

dokumentā), amatu, darbavietu, valsti un saistības veidu 
 

 
1 Ja atsevišķi nevienas fiziskās personas tiešā vai netiešā īpašumā nav vismaz 25% no kredīta pārņēmēja pamatkapitāla vai balsstiesīgām akcijām, norādiet visas tās fiziskās personas, kurām 
kopā pieder vismaz 76% no kredīta pārņēmēja pamatkapitāla vai balsstiesīgām akcijām, kā arī personas, kuras ieņem augstākās vadības amatus. 
Minēto personu sarakstu sagatavojiet brīvā formā, norādot katras personas identificējošo informāciju (analoģiski kā par PLG), īpašumtiesību daļu procentuālā izteiksmē un pievienojiet šai 
anketai. 
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 Personas apliecinājums  

 Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija ir patiesa un apņemos nekavējoties informēt likvidējamo ABLV Bank, AS par izmaiņām tajā. 

Apņemos iesniegt pēc Sabiedrības atsevišķa pieprasījuma papildu informāciju un dokumentus, kas pamato anketā sniegtās ziņas. 

Esmu informēts, ka likvidējamā ABLV Bank, AS apstrādā iesniegtos personas datus personas pārbaudes nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem 
likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros.  

Esmu iepazinies ar informāciju par likvidējamās ABLV Bank, AS veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem, juridiskajiem pamatiem, personas datu 
saņēmējiem, personas datu nosūtīšanu uz ārvalstīm, datu subjekta tiesībām un pienākumiem, un citu informāciju par veikto personu datu apstrādi, 
kas publicēta www.ablv.com, un likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējos likvidācijas noteikumos ietvertajām personas datu apstrādes prasībām un 
piekrītu tām. 

Ar likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējiem likvidācijas noteikumiem (https://www.ablv.com/lv/legal/lik) iepazinos, tos pilnībā saprotu un 
apņemos ievērot .  

 Personas pārstāvis               
  vārds, uzvārds  aizpildīšanas vieta — pilsēta, valsts  

 Datums                   
 

        
   diena mēnesis gads  personas / personas pārstāvja paraksts  
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