
Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента. 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Соглашение № 
o продлении аренды индивидуального Сейфа №

Прошу продлить аренду Сейфа сроком до 

Оплата за аренду Cейфа (цифрами):   Валюта (прописью) 

Условия продления аренды индивидуального Сейфа 
Банк продлевает Клиенту аренду Сейфа в соответствии с заключенным Заявлением на аренду индивидуального Сейфа №. .  

От 

Клиент обязуется в день заключения Соглашения оплатить аренду Сейфа в полном размере за весь период. 

Остальные условия Заявления остаются неизменными. 

Соглашение является неотъемлемой частью Заявления. 

Соглашение вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока. 

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, согласно 
Общим правилам сделок, Соглашение о продлении аренды индивидуального Сейфа является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента 
означает выражение воли Клиента на подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора. 

Клиент /  
Представитель Клиента 

(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Представитель Клиента 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) М.п.

Отметка об окончании соглашения: 
(дата) 

Клиент /  
Представитель Клиента 

(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Представитель Клиента 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) М.п

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 
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Особые условия (отдельное приложение) 
Нет Есть (дата , приложение №. ) или других условиях.

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны 
договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах 

CIF Клиента A 

Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  •  Tālr. +371 6 777 2 999  •  info@lpb.lv  •  www.lpb.lv


	Соглашение №
	o продлении аренды индивидуального Сейфа №
	Прошу продлить аренду Сейфа сроком до
	Банк продлевает Клиенту аренду Сейфа в соответствии с заключенным Заявлением на аренду индивидуального Сейфа №.    .
	От
	Отметка об окончании соглашения:

	
	Vienošanās Nr.
	par individuālā Seifa Nr. nomas pagarināšanu
	Banka pagarina Klientam, pagaidu lietošanā nodoto, individuālo Bankas Seifu, saskaņā ar                 noslēgto Pieteikumu individuālā Seifa nomai Nr.     .
	Klienta pārstāvis

	Atzīme par vienošanās izbeigšanu:
	Klienta pārstāvis


	Bankas Pilnvara.pdf
	Pilnvarnieks:
	Pilnvarojuma apjoms
	Pilnvarotāja apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	
	Klienta CIF A
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
	Norēķinu kontu EUR

	
	Klienta CIF A
	Lūdzu atvērt Norēķinu kontu:
	Klients / Klienta pārstāvis
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
	Norēķinu kontu EUR

	
	Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Maksājumu kartes konta atvēršana
	Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Nosūtīt uz adresi:     Iela, māja, dzīvoklis
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:


	Internetbanka
	Internetbankas lietotāju uzskaites karte
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:

	Bankas atzīmēm
	
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Klienta apliecinājumi
	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка


	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка






	
	Klienta CIF A
	Lūdzu atvērt Maksājumu kartes kontu un izsniegt Maksājumu karti:
	MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum Virtual

	Atļaut veikt pirkumus Internetā
	Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Maksājumu kartes / Papildkartes un PIN koda / u saņemšanas veids:
	Centrālajā birojā Rīgā, Brīvības ielā 54 Norēķinu grupā “Katlakalna” Rīgā, Katlakalna ielā 1
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:

	Izejošie maksājumi:  Bez limita       (Summa, sākot ar kuru tiks nosūtīts SMS)
	Izdošanas iestāde
	Adrese: Iela, māja, dzīvoklis
	Pilsēta   Valsts   Pasta indekss   Valsts kods
	Tālrunis +

	Ar šo lūdzu izgatavot Papildkarti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:
	Izejošie maksājumi:  Bez limita       (Summa, sākot ar kuru tiks nosūtīts SMS)
	2. Papildkartes lietotāja dati:
	Izdošanas iestāde
	Adrese: Iela, māja, dzīvoklis
	Pilsēta   Valsts   Pasta indekss   Valsts kods
	Tālrunis +

	Ar šo lūdzu izgatavot Papildkarti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:
	Izejošie maksājumi:  Bez limita       (Summa, sākot ar kuru tiks nosūtīts SMS)
	Maksājumu kartes kontu EUR


	Bankas atzīmēm
	ADP85E2.tmp
	Klienta CIF A
	Lūdzu atvērt Norēķinu kontu:
	Klients / Klienta pārstāvis
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
	Norēķinu kontu EUR


	
	Klienta CIF A
	Lūdzu atvērt Norēķinu kontu:
	Klients / Klienta pārstāvis
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
	Norēķinu kontu EUR

	
	Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Maksājumu kartes konta atvēršana
	Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Nosūtīt uz adresi:     Iela, māja, dzīvoklis
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:


	Internetbanka
	Internetbankas lietotāju uzskaites karte
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:

	Bankas atzīmēm
	
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Klienta apliecinājumi
	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка


	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка





	
	Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Maksājumu kartes konta atvēršana
	Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Nosūtīt uz adresi:     Iela, māja, dzīvoklis
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:


	Internetbanka
	Internetbankas lietotāju uzskaites karte
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:

	Bankas atzīmēm
	
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Klienta apliecinājumi
	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка


	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка




	
	Klienta CIF A
	Lūdzu atvērt Norēķinu kontu:
	Klients / Klienta pārstāvis
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
	Norēķinu kontu EUR

	
	Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Maksājumu kartes konta atvēršana
	Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Nosūtīt uz adresi:     Iela, māja, dzīvoklis
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:


	Internetbanka
	Internetbankas lietotāju uzskaites karte
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:

	Bankas atzīmēm
	
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Klienta apliecinājumi
	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка


	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка






	
	Klienta CIF A
	Lūdzu atvērt Norēķinu kontu:
	Klients / Klienta pārstāvis
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
	Norēķinu kontu EUR

	
	Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Maksājumu kartes konta atvēršana
	Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
	Nosūtīt uz adresi:     Iela, māja, dzīvoklis
	Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa numuru +
	par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:


	Internetbanka
	Internetbankas lietotāju uzskaites karte
	Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:

	Bankas atzīmēm
	
	Patiesā labuma guvējs
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
	Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

	Klienta nodarbošanās
	Klienta apliecinājumi
	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка


	
	Klienta nodarbošanās
	Klienta ienākumi
	Ģimenes stāvoklis
	Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.)
	Klienta apliecinājumi
	Bankas atzīmēm
	ADPFB17.tmp
	Деятельность Клиента
	Доходы Клиента
	Семейное положение
	Обязательства Клиента (кредиты, лизинги и т. д.)
	Подтверждения Клиента
	Отметки Банка





	Bankas Pilnvara new.pdf
	Pilnvarnieks:
	Pilnvarojuma apjoms
	Pilnvarotāja apliecinājumi
	Bankas atzīmēm




	CIF N: 
	k: 

	Datums N: 
	k: 

	Vieta N: 
	k: 

	Datums Īp: 
	nos N: 
	k: 


	Ip: 
	nos: 
	Nr N: 
	k: 



	bank N: 
	k: 

	Seifst1: 
	Seifst2: 
	Vards, uzvards Seifs: 
	comb_13_1: 
	Seifa term: 
	Seifst3: 
	Seifst4: 
	Seifst5: 
	Seifst6: 
	Seifa term2: 
	Seifst7: 
	bp1: Off
	bp2: Off
	Amats1Nk: 
	Vards,uzvards1Nk: 
	Amats2Nk: 
	Vards,uzvards2Nk: 


