
Bankas Pilnvara Nr. 
Klienta CIF A 

(pilnvarotā persona) 

dokuments Nr. Izdošanas datums 

Derīguma termiņš  Izdošanas valsts  

Pilnvarojuma apjoms 

Iemaksāt, pārskaitīt un izņemt jebkuras naudas summas jebkādā valūtā, veikt valūtas konvertāciju, parakstīt, grozīt un atcelt nepieciešamos doku- 

mentus saistībā ar Pilnvarotāja atvērtiem Kontiem Bankā pēc Pilnvarnieka ieskatiem (lūdzam aizpildīt “Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa”); 

(lūdzam aizpildīt veidlapu “Pieteikums Bankas pakalpojumu saņemšanai” vai “Pieteikums attālinātai piekļuvei kontam”); 

Cits (norādīt)  

Datums Vieta 

Pilnvarotājs (Klients) 
(pilnvaras devējs) (vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs 

Tālrunis + E-pasts

Pase / ID 

Pilnvarnieks

Šajā Pilnvarā noteiktais pilnvarojuma apjoms attiecas: 

Uz jebkuru Pilnvarotāja atvērto Kontu Bankā 

Vārds, uzvārds
  
Personas kods / dzimšanas datums Dzimšanas vieta 

Izdošanas iestāde  

Pilnvarnieka deklarētās dzīvesvietas adrese: Iela, māja, dzīvoklis 

Pilsēta   Valsts   Pasta indekss  Valsts kods

Pilnvarnieka faktiskās dzīvesvietas adrese: Iela, māja, dzīvoklis  

Pilsēta   Valsts   Pasta indekss  Valsts kods 

Tikai uz šādiem Pilnvarotāja Kontiem: 

1. 

2. 

3. 

Bankas Pilnvaras darbības termiņš: Beztermiņa Līdz

ATGĀDINĀJUMS:  Saskaņā  ar  Vispārējo  darījumu  noteikumiem,  Pilnvarotāja  (juridiskās  personas)  izsniegtās  Bankas  Pilnvaras  termiņš  nedrīkst 
pārsniegt  atbilstošos  valsts  reģistros  reģistrētā  Pilnvarotāja  Pārstāvja  pārstāvības  tiesību  termiņu  vai  Pilnvarotāja  Pārstāvja  pilnvaras  termiņu 
pārpilnvarojuma  gadījumā. 

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

Iemaksāt skaidru naudu jebkurā Pilnvarotāja atvērtajā Kontā Bankā, parakstīties visur, kur nepieciešams dotā uzdevuma ietvaros; 

Pieprasīt un saņemt jebkāda veida Maksājumu kartes, PIN kodus un parakstīties visur, kur nepieciešams dotā uzdevuma ietvaros; 

Saņemt no jebkura Pilnvarotāja atvērtā Konta Bankā izrakstus un izziņas; 

Lietot individuālo Seifu Nr.                             ; 

Noslēgt Individuālā Seifa nomas līgumu;

Pagarināt  Individuālā Seifa nomas līgumu;

Pārtraukt Individuālā seifa nomas līgumu;

Lietot Internetbanku, saskaņā ar Internetbankas lietotāju uzskaites kartē norādīto darba režīmu (Informatīvais, Sagatavošanas, Neierobežotais) 
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Pilnvarotāja apliecinājumi 

Parakstot šo Bankas Pilnvaru, Pilnvarotājs apliecina, ka atzīs par sev un Pilnvarniekam saistošiem šos noteikumus: 

— Pilnvarnieks ir iepazīstināts ar Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot, ir informēts par Līgumā noteiktajām pušu saistībām un tiesībām, Līguma 

sastāvdaļām un pilnībā apzinās Līguma būtību un sekas; 

— Pilnvarnieka uzņemtās saistības Pilnvarotājam jāatzīst un jāizpilda kā savas paša, ja vien pirmais nav pārkāpis sava uzdevuma robežas (Civillikuma 2309.pants); 

— Pilnvarnieks nedrīkst pārkāpt viņam dotā uzdevuma robežas, un viņam jārīkojas vispirms pēc Pilnvarotāja norādījumiem (Civillikuma 2300.pants); 

— Pilnvarnieks drīkst uzsākt tikai tādu darbību, ko prasa viņam uzdotās lietas raksturs un kas stāv ar to nepieciešamā sakarā (Civillikuma 2301.pants); 

— Pilnvarnieks nedrīkst gūt no lietas peļņu sev pašam, bet viņam viss, ko viņš ar pilnvarojumu ieņēmis vai dabūjis, izņemot tikai to, ko Pilnvarotājs no tā viņam 

piešķīris, jāatdod Pilnvarotājam (Civillikuma 2304.pants); 

— Pilnvarniekam, izpildot viņam doto uzdevumu, jādarbojas ar lielāko rūpību, un viņš atbild Pilnvarotājam par katru neuzmanību (Civillikuma 2295.pants); 

— Pilnvara izbeidz savu darbību, kad notecējis pilnvarojuma laiks (Civillikuma 2312.pants), vai kad Pilnvarotājs atsauc savu pilnvaru; 

— Bankas Pilnvara tiek uzskatīta par atsauktu ar brīdi, kad Banka ir saņēmusi no Pilnvarotāja iesniegumu par Bankas Pilnvaras atsaukumu; 

— Banka atzīst par sev saistošu tikai Pilnvarotāja pareizi aizpildītu, parakstītu un spēkā esošu veidlapu par Bankas pilnvaras atsaukumu; 

— Bankas Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām. 

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādām izmaiņām augstāk sniegtajā  informācijā. 
Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Pilnvara ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma 
parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu. 

Pilnvarotājs / Pilnvarotāja pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Pilnvarotāja pārstāvis Z.v. 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Bankas atzīmēm 

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu 
Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu / -us. 

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 

Klientu apkalpošanas departaments 

(piezīmes) (Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 

Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums) 
Nav Ir (datums 

Tiek aizpildīta veidlapa “Īpašie nosacījumi”, ja puses vienojas par 
, pielikums Nr. )   Vispārējo darījumu noteikumu, tarifu vai citu nosacījumu grozījumiem. 
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