
Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa 
Klienta CIF A Jauna Maina spēkā esošo Papildina spēkā esošo 

  Klienta deklarētās dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese: 

 

    

 

 

Konta Nr. 

Visiem Klienta kontiem 

Klients / Klienta pārstāvji ar paraksta tiesībām 
Vārds, uzvārds 

Personas kods / dzimšanas datums 

Pārstāvības pamats / amats  

Beztermiņa 
(pārstāvības termiņš līdz) 

Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīga persona? ** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klients / Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis? *** 

Jā (paskaidrot)   Nē 
Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona? **** 

Jā (paskaidrot) Nē 

Vārds, uzvārds 

Personas kods / dzimšanas datums 

Pārstāvības pamats / amats  

Beztermiņa 
(pārstāvības termiņš līdz) 

Vai Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīga persona? ** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis? *** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona? **** 

Jā (paskaidrot)  Nē 

 

 

Vai Klients / Klienta pārstāvis ir ar ASV saistīta persona? * 
Jā (aizpildīt veidlapu “Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai”

katram pārstāvim atsevišķi) Nē 

A 

B 

C 

D 

Paraksta paraugs 

Vai Klienta pārstāvis ir ar ASV saistīta persona? * 
Jā (aizpildīt veidlapu “Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai”

katram pārstāvim atsevišķi) Nē 

A 

B 

C 

D 

Paraksta paraugs 

Jā (paskaidrot) Nē 

1 / 2 Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa 
VEI_ANK:15_LAT  |  Versija: 4  |  Apstiprināts: 08.02.2018.  |  1-5/06, 1.jautājums

Klienta / Klienta pārstāvja / -u  paraksts / -i

Datums Vieta  

Klients 
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs 

Klienta deklarētās dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese: 
Iela, māja, dzīvoklis  

Pilsēta   Valsts  Pasta indekss  Valsts kods 

Klienta faktiskās dzīvesvietas adrese / faktiskā adrese: 

Iela, māja, dzīvoklis  

Pilsēta  Valsts  Pasta indekss  Valsts kods 

Tālrunis + E-pasts

Tālrunis + E-pasts

 

 

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
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Vārds, uzvārds 

Personas kods / dzimšanas datums 

Pārstāvības pamats / amats  

Beztermiņa 
(pārstāvības termiņš līdz) 

Vai Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīga persona? ** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis? *** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona? **** 

Jā (paskaidrot) Nē 

Vārds, uzvārds 

Personas kods / dzimšanas datums 

Pārstāvības pamats / amats  

Beztermiņa 
(pārstāvības termiņš līdz) 

Vai Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīga persona? ** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klienta pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis? *** 

Jā (paskaidrot)  Nē 
Vai Klienta pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona? **** 

Vai Klienta pārstāvis ir ar ASV saistīta persona? * 
Jā (aizpildīt veidlapu “Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai”

katram pārstāvim atsevišķi) Nē 

A 

B 

C 

D 

Paraksta paraugs 

Vai Klienta pārstāvis ir ar ASV saistīta persona? * 
Jā (aizpildīt veidlapu “Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai”

katram pārstāvim atsevišķi) Nē 

A 

B 

C 

D 

Paraksta paraugs 

Jā (paskaidrot) Nē 

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

atbilstoši norādītajam skaitam 

Zīmoga paraugs 

Skaidrojumi 
* Persona, kura ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ir persona, kura atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) Personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss 
(zaļā karte); 2) Personas, kā nodokļu maksātāja, rezidences valsts ir ASV; 3) Personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) Personai ir tālruņa numurs ar ASV valsts kodu; 5) Personas rezidences adrese vai
korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. box); 6) Pilnvara izsniegta personai, kura ir saistīta ar ASV. 

** Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts 
administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa 
amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, 
konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes 
loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un 
valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu; 
*** Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu 
uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam 
pielīdzināma persona, 
c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa; 
**** Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai 
dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots 
politiski nozīmīgas personas labā. 

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, Parakstu un zīmoga paraugu 
kartiņa ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu. 

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

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

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

Klienta pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats)  (vārds, uzvārds)            (paraksts) 
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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) 
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	Lūdzu atvērt Maksājumu kartes kontu un izsniegt Maksājumu karti:
	MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum Virtual

	Izdošanas iestāde
	Adrese: Iela, māja, dzīvoklis
	Pilsēta   Valsts   Pasta indekss   Valsts kods
	Tālrunis +
	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

	Nosūtīt uz adresi:     Iela, māja, dzīvoklis
	Pilsēta   Valsts   Pasta indekss   Valsts kods
	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 +
	Vārds, uzvārds uz Papildkartes
	Uzņēmuma nosaukums uz Papildkartes


	Ar šo lūdzu izgatavot Papildkarti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
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