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Godātais Klient! 

 

Lai padarītu Klientu apkalpošanas procesu pēc iespējas ātrāku un efektīvāku, kā arī ietaupītu Jūsu laiku, 

AS “LPB Bank” piedāvā Jums iespēju dažiem Bankas pakalpojumiem pieteikties Internetbankā. 

Visas Bankas Pieteikumu veidlapas ir pieejamas Bankas mājas lapā sadaļā „Dokumenti” 

(http://www.lpb.lv/lv/dokumenti/). 

 

Iesniedzot Pieteikumu Bankas pakalpojumam ar Internetbankas starpniecību, lūdzam ievērot šādas 

prasības: 

1. Pieteikumā jābūt pilnībā norādītai visai pieprasītajai (norādāmajai) informācijai; 

2. Pieteikums jāpievieno „Ziņojumam Bankai” kā pielikums; 

3. Pieteikums nav jāparaksta, jo pietiek ar ziņojuma apstiprināšanu ar kodu no Jūsu Kodu kartes (vai 

Digipass); 

4. Ja vēlāties pieteikties papildu Maksājumu kartei vai atvērt papildu Norēķinu kontu ar maksājumu 

karti (tikai juridiskām personām), ziņojumam ir jāpievieno arī ieskenēta Maksājumu kartes lietotāja 

personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

5. Personu apliecinošajam dokumentam ir jābūt derīgam, t.sk. nav beidzies dokumentā norādītais 

derīguma termiņš (pasei vai personas apliecībai (identifikācijas kartei) ir jābūt derīgai Pieteikuma 

iesniegšanas dienā); 

6. Personu apliecinošais dokuments nedrīkst būt bojāts (saplēsts, notraipīts ar krāsu, caurdurts, ar 

svītrojumiem, labojumiem vai dzēsumiem u.tml.) 

7. Personu apliecinošā dokumenta kopijā ir jābūt redzamam: 

7.1. personas vārdam, uzvārdam; 

7.2. personas kodam; 

7.3. dokumenta sērijai un numuram; 

7.4. dokumenta izsniegšanas datumam un vietai; 

7.5. personas fotogrāfijai; 

7.6. personas parakstam; 

7.7. dokumenta derīguma termiņam (ja to paredz attiecīgās izdevējvalsts normatīvie akti); 

7.8. personas valstiskajai piederībai; 

7.9. termiņuzturēšanās atļaujai, ja persona ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, kuram Latvijas 

Republikā ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja. 

8. Personu apliecinošā dokumenta kopijai jābūt noformētai šādi: 

8.1. Maksājumu kartes lietotāja paraksts, atšifrējums (ja Maksājumu kartes lietotājs ir Klienta 

ģimenes loceklis, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, Klients pats parakstās uz Maksājumu 

kartes lietotāja Personu apliecinošā dokumenta kopijas); 

8.2. Uzraksts “Kopija iesniegta AS “LPB Bank””; 

8.3. Klienta paraksts un atšifrējums; 

8.4. Kopijas datums. 

http://www.lpb.lv/lv/dokumenti/

