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Garantijas pieteikums

Uzņēmums  
(nosaukums)

Reģistrācijas Nr.      Reģistrācijas datums  

Juridiskā adrese  
(iela, dzīvokļa un mājas numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Faktiskā adrese 
(iela, dzīvokļa un mājas numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Pārstāvis  
(vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats)

Tālrunis    www  E-pasts

Kontaktpersona  
(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

LŪDZAM JŪS IZSNIEGT GARANTIJU:

 Konkursa / tendera / izsoles       Avansa atmaksas    Darbu izpildes / pakalpojumu sniegšanas / preču piegādes  

 Izpildīto darbu / sniegto pakalpojumu / preču piegādes kvalitātes    Maksājuma izpildes      Muitas galvojumus

Garantijas termiņš  
(datums)

Garantijas summa un valūta  

Garantijas veids (saturs)   Vienreizējā     Vispārējā

Darījuma īss apraksts  

Īpašie nosacījumi  

Nodrošinājums
 Naudas līdzekļi       Depozīts    Cits  

Persona, kuru pieprasītājs pilnvaro saņemt garantijas vēstules oriģinālu

(vārds, uzvārds)  (personas kods)

Papildus informācija par pieprasītāju
Izmaiņas uzņēmuma īpašnieku sastāvā (par pēdējiem 6 mēnešiem)  

Pamatdarbības veids/-i  

Vidējais darbinieku skaits gadā  

Atvērtie norēķinu konti citās Bankās (bankas nosaukums)  

No Pieprasītāja atkarīga kapitālsabiedrība1 (SIA vai AS)  

Vai ir tādas kapitālsabiedrības1 (SIA vai AS), kurās trešās personas darbojas savā vārdā, bet Aizņēmēja labā, vai ir atkarīgas no Aizņēmēja  

Pieprasītāja dalībnieki

Vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas numurs / Personas kods

(ja nav, tad dzimšanas datums)
Daļu sadalījums, %

Datums  Vieta

Informācija par Pieprasītāju
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Pieteicēja apliecinājumi
Parakstot šo pieteikumu, Pieprasītājs apliecina, ka ir informēts par pieteikuma izskatīšanas komisijas 

maksas apmēru. Komisija par pieteikuma izskatīšanu ir jāsamaksā pirms pieteikuma izskatīšanas, ja 

Banka nav noteikusi citu komisijas samaksas kārtību. Ja Pieprasītājs nav samaksājis minēto komisi-

ju, Banka ir tiesīga norakstīt to bezakcepta kārtībā no jebkura Pieprasītāja konta, tai skaitā citā valūtā 

pēc Bankas noteiktā kursa.

Ja Pieprasītājs nav samaksājis Bankai minēto komisiju, Banka ir tiesīga neizskatīt pieteikumu.

Banka neatbild par Pieprasītāja zaudējumiem un citiem Pieprasītāja papildu izdevumiem saistībā ar 

šī pieteikuma neizskatīšanu nesamaksātas komisijas dēļ.

Nepatiesas informācijas sniegšana, aizpildot šo pieteikumu, tiek uzskatīta par krāpšanu, jo garanti-

jas izsniegšana ir atkarīga no pieteikumā minētās informācijas, un pieteikuma aizpildītājs uzņemas 

par to pilnu atbildību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Pieteikumu aizpilda komercsabiedrības pilnvarota persona un pieteikuma aizpildītājs apstiprina, ka 

viņam ir šādas pilnvaras.

Parakstot šo pieteikumu, Pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka:

— visas sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka viņš apzinās sekas, kuras var rasties nepatiesu ziņu 

sniegšanas dēļ, un uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem 

zaudējumiem, un apņemas nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz 

sniegto informāciju;

— neiebilst pret informācijas par viņiem pārbaudijebkurā datu bāzē;

— neiebilst pret informācijas par viņiem ievadīšanu un glabāšanu Bankas klientu datu bāzē;

— piekrīt tam, ka Banka izmanto šajā pieteikumā par Pieteicēju norādīto informāciju (telefona nu-

murs, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas,juridiskā adrese, u.c.), lai informētu 

Pieteicēju par Bankas akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem.

Pieteicējs apstiprina, ka Banka ir informējusi viņus par kārtību, kādā:

— Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu reģistrā ziņas par Aizņēmēju, viņu saistībām un to izpildes 

gaitu;

— Banka saņem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par Aizņēmēju esošās ziņas;

Aizņēmējs/Galvinieks var saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par viņiem esošās ziņas (LB 

Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami www.bank.lv).

Gadījumā,ja Pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas, vai Pieteicējs nav godprātīgi pildījis uzņemtās 

saistības (pēc attiecīgi kredīta/ķūas līguma/galvojuma),

Banka ir tiesīga, bez iepriekšējas brīdināšanas:

— nodot šajā pieteikumā un noslēgtajos līgumos ietverto informāciju trešajām personām 

bezjebkādiem ierobežojumiem;

— nodot parāda piedziņas uzdevumu trešajām personām, t.i. pilnvarot tās veikt parāda piedziņai 

nepieciešamās, likumos paredzētās darbības.

Persona, kas paraksta šo pieteikumu Pieteicēja vārdā, izsaka savu piekrišanu tam, ka Banka saņem 

un apstrādā viņas personas datus, kā arī pilnvaro Banku bez papildus apliecinājuma no viņas puses 

saņemt Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto, kā arī Valsts Sociālās apdrošināšanas 

aģentūras rīcībā esošo informāciju par viņu.

Banka Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata un par pieņemto lēmumu informē klientu 

30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no visu klientam pieprasīto dokumentu saņemšanas brīža.

1
 Atkarīgā kapitālsabiedriba - AS (akciju sabiedrība) vai SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību), kurā Aizņēmējam ir balsu vairākums, kurā Aizņēmējam ir tiesības iecelt vai atcelt valdes vai padomes 

locekļu vairākumu, vai kurā pārskata gadā Aizņēmējs ir iecēlis valdes vai padomes locekļu vairākumu

Paraksti

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

(paraksts) (datums)    Z.V.

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Aizņēmēju
Pieteikumu parakstījušo personu identitāte pārbaudīta.

(struktūrvienība, amats) (bankas pārstāvja vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)
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