
Pieteikums Termiņnoguldījuma 
līguma pirmstermiņa izbeigšanai 

Klienta pārstāvis 
(vārds, uzvārds) 

Personas kods / dzimšanas datums Dzimšanas vieta 

Pārstāvības pamats: 

 Valdes priekšsēdētājs / Valdes loceklis Pilnvarotā persona Direktors Prokūrists Cits  , 

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

Lūdzu izbeigt noslēgto Termiņnoguldījuma līgumu Nr. 
 (datums) 

un Termiņnoguldījuma kontā esošos naudas līdzekļus 

pārskaitīt uz Norēķinu kontu  . 

Klienta apliecinājumi 
Parakstot šo Pieteikumu Klients ar savu parakstu apliecina, ka: 
— Ir informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Pieteikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses 

nozīmē Klienta gribas izteikumu Līguma parakstīšanai, Līguma darbības pārtraukšanai vai izmaiņu veikšanai Bankas sniegtajā pakalpojumā; 
— 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; 
— Pirms Pieteikuma parakstīšanas, Banka ir informējusi un izskaidrojusi Klientam Līguma noteikumus, tajā skaitā, Klienta tiesības, pienākumus un 

Bankas Tarifos noteiktos Bankas komisijas apmērus; 

— Banka ir pienācīgi un saskaņā ar Līgumu izpildījusi savas saistības un Klientam pret Banku nav materiāla vai citāda rakstura pretenziju; 
— Piekrīt sniegt papildu informāciju, ja Banka to pieprasīs, lai precizētu Pieteikumā norādīto informāciju; 
— Ir informēts, ka saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 25.2. punktu, pēc Termiņnoguldījuma summas atgriešanas dienas iestāšanās, kā arī pēc 

Klienta Pieteikuma Termiņnoguldījuma summas pirmstermiņa atgriešanai saņemšanas Bankā, Termiņnoguldījuma procenti netiek aprēķināti; 
— Ir informēts par Vispārējo darījumu noteikumu 26.4. punktā noteikto termiņu, kurā Klientam ir jābrīdina Banka par to, ka Klients vēlas saņemt 

Termiņnoguldījuma summu pirms Termiņnoguldījuma termiņa iestāšanās; 
— Ir informēts par Vispārējo darījumu noteikumu 26.5. punktā noteikto komisiju par Termiņnoguldījuma summas pirmstermiņa izņemšanu, kuru Banka 

piemēro pirms termiņa atgriežot Termiņnoguldījuma summu pēc Klienta iniciatīvas; 
— Banka atgriež Klientam Termiņnoguldījuma summu vai tās daļu, veicot maksājumu Klienta Norēķinu kontā. 

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

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

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. 

Klienta CIF A 

Datums Vieta 

Klients 
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs 

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) 

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

—  Ir  informēts,  ka  Banka  veic  Klienta  un  tā  iesniegto  citu  personu  datu  apstrādi  (ievākšanu,  uzglabāšanu,  reģistrāciju,  ievadīšanu,  nodošanu, 
pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamo 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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