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Pieteikums Bankas
pakalpojumu saņemšanai (juridiskām personām)
(Norēķinu konts, Maksājumu kartes konts, Internetbanka, Informatīvais SMS)

(uzņēmuma nosaukums)

Parakstu un zīmoga parauga kartiņa

Vieta

Klients

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Personas kods / dzimšanas datums Personas kods / dzimšanas datums 

Pārstāvības pamats / amats Pārstāvības pamats / amats 

Beztermiņa Beztermiņa 
(pārstāvības termiņš līdz) (pārstāvības termiņš līdz) 

Paraksta paraugs Paraksta paraugs 

Piezīmes: 
A – Paraksta tiesības vienpersoniski 
B – Paraksta tiesības visiem kopā 
C – Paraksta tiesības: Pilnvara, prokūra 

Zīmoga paraugs

A 

B 

C 

A 

B 

C 

Klienta CIF A

Datums

Norēķinu konta atvēršana

Maksājumu kartes konta atvēršana

Uzņēmuma nosaukums uz Maksājumu kartes

Pilsēta Valsts Pasta indekss Valsts kods

Tālrunis + (informācija kurjeram)

Lūdzu atvērt Maksājumu kartes kontu un izsniegt Maksājumu karti:

Atļaut veikt pirkumus Internetā
Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.

Maksājumu kartes un PIN koda saņemšanas veids:

Centrālajā birojā Rīgā, Brīvības ielā 54

Nosūtīt uz adresi: Iela, māja, dzīvoklis

MasterCard Business MasterCard Business Plus MasterCard Corporate              Business Virtual

Maksājumu kartes konta pamatvalūta EUR. Papildu valūtas: USD RUB  GBP            CHF

Vārds, uzvārds uz Maksājumu kartes

Lūdzu atvērt Norēķinu kontu: Norēķinu konta pamatvalūta EUR. Papildu valūtas: USD RUB GBP CHF Cita 

Reģistrācijas numurs

Balss parole (vismaz 4 simboli) (burtu vai ciparu kombinācija, kas tiks izmantota Klienta identifikācijai pa tālruni)

Vai Klients ir ar ASV saistīta juridiska persona? * Jā (aizpildīt veidlapu “Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai”) Nē 
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Informatīvais SMS

Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu

Visos kontos Norēķinu kontā Maksājumu kartes kontā

Izejošie maksājumi
(min 0,11 EUR)

Ienākošie maksājumi

Internetbanka

Internetbankas lietotāju uzskaites karte
Paraksta
tiesības

Internetbankas lietotāji
(vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums)

Identifikācijas
līdzekļa veids

Darba režīms Identifikācijas
līdzekļa numurs

ID līdzeklis
Jauns Esošs

Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa
numuru par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:

+

Atsakos saņemt Informatīvo SMS par darījumiem Kontos. Apzinos un pilnībā uzņemos visus riskus, kas saistīti ar savlaicīgas
informācijas nesaņemšanu par darījumiem Kontos.

Lūdzu pieslēgt Internetbanku reģistrējot / izsniedzot:
Mobilā tālruņa numuru vienreizējā drošības koda nosūtīšanai Kodu kalkulatoru (DigiPass)

un/ vaiIdentifikācijas līdzekli reģistrēt / pieslēgt atkārtoti:

Mobilā tālruņa numuru vienreizējā drošības koda nosūtīšanai Kodu kalkulatoru(DigiPass)

Ar šo Klients piešķir Internetbankas lietotājam / -iem tiesības lietot Internetbankas lietotāju  uzskaites kartē  norādīto Identifikācijas līdzekli
tam piešķirtajā darba režīmā un apliecina, ka Internetbankas lietotājs / -i ir saņēmis / -uši Identifikācijas līdzekli / -ļus.

Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums)
Nav Ir (datums

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

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, Pieteikums ir Līguma

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai
starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sakcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sakcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Ar šo lūdzu atvērt Norēķinu kontu steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
Ar šo lūdzu atvērt Gold komplektu un ieturēt komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.

neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmēLīgumaparakstīšanu, jaattiecīgajamBankaspakalpojumam navparedzēts slēgtSpeciālo līgumu.
— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama lpb.lv vietnē un Bankas klientu apkalpošanas

vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.
— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos

noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas
ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās
piekrišanas.

Klienta pārstāvis
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

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

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

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

Bez limita ** Bez limita ** Bez limita **

Bez limita ** Bez limita ** Bez limita **

** Summa, sākot ar kuru tiks nosūtīts SMS

Atsakos saņemt valūtas uzcenojuma SMS par darījumiem maksājumu karšu Kontos.
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Maksājumu kartes konta papildu valūtas: USD RUB GBP CHF

Bankas atzīmēm

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

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

Informatīvais SMS: Aktivizēts Aktivizācija atteikta

Internetbankas lietotājs / -i pieslēgts / -i. Pieteikums Nr.

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

Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
Norēķinu kontu EUR

Norēķinu konta papildu valūtas: USD RUB GBP CHF Cita
Maksājumu kartes kontu EUR

Juridiskais departaments

Klientu apkalpošanas departaments
Aktivizēts: Norēķinu konts Maksājumu kartes konts Aktivizācija atteikta

Klientam izgatavota Maksājumu karte 

Atļauta iespēja veikt pirkumus Internetā: Jā Nē 

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

Maksājumu karšu departaments
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Klienta CIF A 

Datums  Vieta   

Akciju sabiedrība “LPB Bank”, reģistrācijas numurs 50103189561, juridiskā adrese Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, Latvija, (turpmāk – Banka), 

no vienas puses un   
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

(vārds, uzvārds) 

Pārstāvības pamats: 

Valdes priekšsēdētājs / Valdes loceklis Pilnvarotā persona Direktors Prokūrists Cits  , 

kas rīkojas uz    pamata. 
(datums) (dokumenta nosaukums, numurs) 

Klienta pārstāvis 
(vārds, uzvārds) 

Pārstāvības pamats: 

Valdes priekšsēdētājs / Valdes loceklis Pilnvarotā persona Direktors Prokūrists Cits  , 

kas rīkojas uz  pamata. 
(datums) (dokumenta nosaukums, numurs)

(turpmāk – Klients), no otras puses, vadoties no brīvas gribas un labas ticības, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šo Līgumu par Bankas 
pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem: 

1. Līguma struktūra
1.1. Līgums ir divpusējs līgums starp Klientu un Banku, kas sastāv no Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk – 

Noteikumi), Bankas Tarifiem, Pieteikuma, Speciālā Līguma, kā arī jebkura Speciālā Līguma pielikuma vai 
sastāvdaļas. Ar terminu Līgums saprotams arī jebkurš Klienta Rīkojums Bankai, kas nav saistīts ar kādu rakstiski 
noslēgtu Speciālo Līgumu; 

1.2. Līgumā izmantojamo terminu nozīme un Bankas pakalpojumu apraksts ir izklāstīts Vispārējos darījumu noteikumos. 

 

 

Līgums par Bankas pakalpojumu sniegšanu 
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Personas kods / dzimšanas datums   

Personas kods / dzimšanas datums  

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs

Klienta pārstāvis   

2. Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir Bankas pakalpojumi, ko Klients lūdz sniegt, bet Banka sniedz Klientam uz Līguma pamata. 

Katrs Klienta parakstītais un Bankai iesniegtais Pieteikums, Rīkojums vai Speciālais līgums ir Klienta gribas izteikums  
Bankas  pakalpojumu sniegšanai; 

2.2. Bankas pakalpojumu klāsts un tā apraksts ir pieejams Bankas mājas lapas www.lpb.lv dokumentu sadaļā 
“Noteikumi”, pakalpojumu sniegšanas vietās vai jautājot Bankas darbiniekiem informāciju mutiski; 

2.3. Bankas pakalpojumi tiek sniegti uz Pieteikuma, Rīkojuma vai Speciālā līguma pamata, ko Klients  paraksta un 
iesniedz Bankai; 

2.4. Klientam ir tiesības brīvi izvēlēties sev piemēroto Bankas pakalpojumu vai atteikties no tā, piedāvāt Bankai vienoties 
par grozījumiem tajā, noslēdzot īpašos nosacījumus pie Līguma; 

2.5. Bankai ir tiesības, Noteikumos paredzētajos gadījumos, pārtraukt vai atteikt Klientam  Bankas  pakalpojumu 
sniegšanu, kā arī vienpusēji grozīt to saturu; 

2.6. Līguma termiņš, strīdu risināšanas kārtība un citi Līguma noteikumi ir atrunāti Vispārējos darījumu noteikumos, ko 
Klients ir apstiprinājis un pieņēmis par sev saistošiem, parakstot šo Līgumu. 

3. Maksa par Bankas pakalpojumiem
3.1. Maksa par Bankas pakalpojumiem ir noteikta Bankas Tarifos. Klientam saistošie Bankas Tarifi ir nosakāmi pēc 

Klienta izmantojamā Bankas pakalpojuma veida un Klienta statusa Bankā, ko Banka piešķir Klientam vienpusēji, 
noslēdzot  Līgumu; 

3.2. Puses var vienoties par individuāliem Bankas Tarifiem vai Līguma nosacījumiem, noslēdzot īpašos nosacījumus pie 
Līguma. 
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Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums) 
Nav Ir (datums 

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

4. Līguma spēkā stāšanās noteikumi
4.1. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Banka Klientam atver un aktivizē Kontu; 
4.2. Līgums ir saistošs Klientam ar Līguma parakstīšanas brīdi. 
5. Klienta apliecinājumi
Parakstot šo Līgumu Klients apliecina, ka: 
5.1. Klients ir informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, šis dokuments ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmē Klienta gribas izteikumu Līguma parakstīšanai; 
5.2. Klients ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, kas sastāv no Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem, 

Pieteikuma vai Speciālā līguma, piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem; 
5.3. Pirms Līguma parakstīšanas, Banka ir informējusi un izskaidrojusi Klientam Līguma noteikumus, tajā skaitā, Klienta 

tiesības, pienākumus un Bankas Tarifos noteiktos Bankas komisijas apmērus; 
5.4. Pirms Līguma parakstīšanas, Banka ir informējusi Klientu par iespēju vienoties par grozījumiem Līguma noteikumos, 

ierakstot tos kā īpašos nosacījumus Pieteikumā; 
5.5. Klients piekrīt tam, ka Banka izmanto Līgumā norādīto Klienta e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru, lai 

5.7. Darījumos ar Banku Klients ir Patiesā labuma guvējs. Atverot kontu vai veicot darījumu, kur Klients nav Patiesā 
labuma guvējs, Klients apņemas nekavējoties informēt Banku par Patiesā labuma guvēju, aizpildot attiecīgu 
apliecinājumu; 

5.8. Klients piekrīt sniegt papildu informāciju, ja Banka to pieprasīs, lai precizētu Līgumā norādīto informāciju; 
5.9. Visa šajā Līgumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, Klients ir iepazinies ar Bankas tarifiem, Vispārējiem 

darījumu noteikumiem, Līguma struktūru un uzbūvi, kā arī apliecina, ka Līgums Klientam ir saprotams un saistošs; 
5.10. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām augstāk sniegtajā 

informācijā. 

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

Klients / Klienta pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

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) 

reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa 
un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta 
personas  datus  trešajām  personām,  ja  tas,  pēc  Bankas  ieskatiem,  nepieciešams  pakalpojumu  nodrošināšanai  vai 
parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus,  tam ir saņemtas 
visas nepieciešamās piekrišanas;
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informētu  Klientu  par  Bankas  piedāvātajiem pakalpojumiem. Nepiekrītu   Piekrītu      ; 
5.6. Klients  ir  informēts,  ka  Banka  veic  Klienta  un  tā  iesniegto  citu  personu  datu  apstrādi  (ievākšanu,  uzglabāšanu, 



Pamatinformācija par valsts 
garantēto noguldījumu aizsardzību 
Klienta CIF A 

Garantijas noguldījumiem kredītiestādē vai krājaizdevu  sabiedrībā 

Papildu garantētās atlīdzības maksimālais apmērs 

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir vairāki noguldījumi kredītiestādē vai krājaizdevu 
sabiedrībā 

Datums Vieta 

Noguldītājs (Klients) 
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs 
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garantēto atlīdzību 
Maksimālais  garantētās  atlīdzības  apmērs un noguldījumi,  par  kuriem  neizmaksā  valsts 

Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās 
atlīdzības apmēru – 100 000 euro.

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību 
līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus. 

1) kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumiem;
2) finanšu iestāžu noguldījumiem;
3) tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 euro, un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;
4)  noguldījumiem,  kas  saistīti  ar  noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizāciju  vai  atzīstami  par  noziedzīgi  iegūtiem  
līdzekļiem,  ja  stājies  spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
5)  noguldījumiem,  kuru  noguldītājs  kā  klients  nav  identificēts  atbilstoši  Noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizācijas  un  
terorisma un  proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
6) noguldījumiem, kuri saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu;
7) apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;
8) ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;
9) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;
10) privāto pensiju fondu noguldījumiem;
11) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumiem;
12) kredītiestādes emitētiem parāda vērtspapīriem, kā arī saistībām, kas rodas no tās vekseļiem, tai skaitā pārvedu 
vekseļiem;
13) noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas nav veikti 
nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 euro.

 Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju  sistēma,  kas izveidota saskaņā ar  Noguldījumu garantiju 
likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā, Jūsu noguldījumus līdz 100 
000 euro atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.

Maksimālais  garantētās  atlīdzības  apmērs  ir  100  000  euro  katram  kredītiestādes  vai  krājaizdevu  sabiedrības 
noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par 
šādiem Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem:
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Kontaktinformācija 

Noguldītāja apliecinājums par informācijas  saņemšanu 

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu 
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Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības  gadījumā un 
garantētās atlīdzības izmaksa nepilngadīgajām personām 
Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta piecus gadus no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas vai no dienas, kad 
izbeigušies apstākļi, kas ir pamats Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētās atlīdzības 
izmaksas atteikumam. 
Garantēto atlīdzību izmaksā:
– sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 
2019. gada 1. janvāra un līdz 2020. gada 31. decembrim;
– sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 
2021. gada 1. janvāra un līdz 2023. gada 31. decembrim;
– sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 
2024. gada 1. janvāra.
Nepilngadīgo noguldītāju (kontu īpašnieku) likumiskie pārstāvji (vecāki) vai Civillikuma 222. pantā un Bāriņtiesu likuma 26. 
pantā noteiktajā kārtībā iecelti aizbildņi noguldījumu nepieejamības gadījumā un saskaņā ar nepilngadīgās personas 
mantiskajām interesēm ir tiesīgi veikt visas nepieciešamās darbības nepilngadīgās personas valsts garantētās atlīdzības 
saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību personīgi no brīža, kad sasniedz 18 gadu vecumu. 

Informācija par prasījumu saistību savstarpējā ieskaita iespējamību 

krājaizdevu sabiedrību, tās savstarpēji dzēšot. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tel. 6777 4800. Mājas lapas adrese: www.fktk.lv. 

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir kopīgs noguldījums ar citu(-ām) personu(-ām) 
Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 euro, garantēto atlīdzību līdz 100 000 euro var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar 
nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.
Ja noguldītājs pārvalda noguldītāja kontā esošos citai personai pienākošos līdzekļus, tad garantēto atlīdzību ir tiesības 
saņemt šai personai, kura var pierādīt savas prasījuma tiesības uz noguldītāja pārvaldītajiem līdzekļiem, ar nosacījumu, ka 
noguldījumu piesaistītājs šo personu ir identificējis pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tikt ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi vai 

Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu / -us. 

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

(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

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

Noguldītājs (Klients / Klienta pārstāvis) 

Noguldītājs (Klienta pārstāvis) 
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