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Biežāk uzdotie jautājumi par “Ieguldītāja – fiziskās personas anketas” aizpildīšanas kārtību 

1. Kāda instit ūcija ir j ānorāda sada ļā “Konta, kur ā tiek uzskait ītas ieguld ījumu apliec ības, tur ētājs”?  
 

Jānorāda informācija par kredītiestādi, 
ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu finanšu 
institūciju, kurā ieguldītājs ir atvēris finanšu 
instrumentu kontu un tajā glabā ieguldījumu 
apliecības. Ja ieguldījumu apliecības ieguldītājs 
glabā vairākās kredītiestādēs, ieguldījumu 
brokeru sabiedrībās vai citās finanšu institūcjās 
– norāda visas.  

 

Ieguldītājam ir jāiesniedz arī dokuments, kas 
apliecina, ka ieguldījumu apliecības atrodas 
ieguldītājam atvērtajā finanšu instrumentu kontā 
anketā norādītajā kredītiestādē, ieguldījumu 
brokeru sabiedrībā vai citā finanšu institūcijā. 
Piemēram, finanšu instrumenta konta izraksts 
vai finanšu institūcijas izziņa. 

 

 

 

2. Kā pareizi nor ādīt ieguld ījumu apliec ību ieg ūšanas veidu?  
 

Norāda “Integrum Asset Management IPAS 
pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecību emisija”, ja ieguldītājs ir iegādājies 
ieguldījumu apliecības, iesniedzot Integrum 
Asset Management IPAS pieteikumu 
ieguldījumu apliecību iegādei. Izpildot ieguldītāja 
iesniegto pieteikumu ieguldījumu apliecību 
iegādei, Integrum Asset Management IPAS 
veica ieguldījumu apliecību emisiju jeb 
pārdošanu.  

Norāda “Pārvedums no trešās personas”, ja 
apliecības īpašumā tika saņemtas citā veidā. Kā 
arī norāda pārveduma pamatojumu. 

Ja ieguldījumu apliecības iegūtas vairākos 
veidos – norāda visus. 

Ja pārvedums ir veikts pēc 18.02.2018., tad 
ieguldītājam ir jāiesniedz arī dokuments, kas 
apliecina darījuma tiesiskumu. 
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3. Kas jānor āda sada ļā “Ieguld ījumu apliec ību ieg ādei izmantoto l īdzek ļu izcelsme”?  
 

Norāda ieguldījumu apliecību iegādei izmantoto 
līdzekļu avotu.  

Nosakot apliecību iegādei izmantoto līdzekļu 
avotu, analizē laika periodu pirms ieguldījumu 
apliecību iegādes. 

Ja apliecību iegādei izmantoto līdzekļu avoti ir 
vairāki – norāda visus. 
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4. Kas jānor āda sada ļā “Inform ācija par Ieguld ītāja nodarbin ātību un ien ākumu strukt ūru”? 

 
Jānorāda pašreizējais ieguldītāja 
nodarbinātības veids un gada ienākumu 
apmērs (EUR). 

 

 
 

 


