
Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) 

(nosaukums)

    

•
•  Tālr. +371 6 777 2 999  •  info@lpb.lv  •  www.lpb.lv

•  Reģ. Nr. 50103189561  AS LPB Bank           SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 

1

2.

3.

1.

Esošās finanšu saistības (saņemtie kredīti, noslēgtie līzinga līgumi, galvojumi)
Ikmēneša

maksājuma
apmērs

(vārds, uzvārds un amats)

 Statūti   Prokūra   Pilnvara Nr.  no  

 

Informācija par Galvinieku

Reģistrācijas Nr.  

Galvinieks  

Atvērtie norēķinu konti citās bankās (bankas nosaukums)

Galvinieka pārstāvības  pamats 

Pamatdarbības veids/-i  

Vidējais darbinieku skaits  

Galvinieka pārstāvis 

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

Reģistrācijas datums  

Reģistrācijas valsts  

likme                         Termiņš               Atlikums          Nodrošinājums          

Komersanta pieteikums galvojuma sniegšanai

1      Komersanta pieteikums Galvojuma sniegšanai (turpmāk - Pieteikums).

   Tālrunis www

Kontaktpersona  E-pastsTālrunis 
(vārds, uzvārds)

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

(datums)

 

Klients
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)                                                                  (personas kods (dzimšanas datums) / reģistrācijas Nr.)

Saistība ar Klientu

Informācija par Klientu, par kura saistībām tiek sniegts galvojums

Juridiskā/ Deklarētā adrese 

Galvinieka Patiesā labuma guvējs/-i

 

 

 

 

Citi dokumenti (norādīt)

Kreditoru apgrozījuma pārskats pie iesniegtās operatīvās bilances.

Debitoru apgrozījuma pārskats pie iesniegtās operatīvās bilances.

Bankas kontu apgrozījuma pārskats par pēdējiem 12 mēnešiem.

Galvinieka paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas pases vai personas apliecības kopija, dokumenta kopiju izgatavo Bankas darbinieks.
Gada pārskata (pilnā apjomā) par iepriekšējo periodu izdruka no EDS sistēmas**, gadījumos, ja nav pieejams publiski pieejamās datu bāzēs.

Operatīvā  bilance  un  peļņas  vai  zaudējumu  aprēķins  ar bilances posteņu atšifrējumiem (krājumi, pamatlīdzekļi), kas nav vecāks par 2
mēnešiem uz iesniegšanas  brīdi.

Pieteikumam pievienotie dokumenti*:

Galvinieka apliecinājumi

-
-
-

Parakstot šo Pieteikumu, Galvinieks apliecina, ka:
izsniegs galvojumu (garantiju) AS “LPB Bank” par Klienta saistību nodrošināšanu, kas izriet no  kredīta/ kredītlīnijas/ overdrafta/ faktoringa/ 

visas par Klientu/Galvinieku sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, Galvinieks apzinās sekas, kuras var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ, un uzņemas 
pilnu  atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem AS “LPB Bank”;
apņemas nekavējoties informēt AS “LPB Bank” par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz sniegto informāciju.

Kreditors                                                             
Procentu Aizņēmuma 

veids

Galvinieka statūti un to grozījumi (ja Galvinieks nav Bankas Klients).

*     Banka var pieprasīt papildus dokumentus, kas nepieciešami Pieteikuma izskatīšanai. Galviniekam jāiesniedz dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas.
**    Latvijas Republikas rezidentiem; Latvijas Republikas nerezidentiem - rezidences valsts attiecīgās iestādes.

garantiju līnijas/ līzinga līguma (turpmāk tekstā Aizdevuma līgums), kas tiks noslēgts starp Klientu un AS “LPB Bank”;
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stagru
Typewritten text
E-pasts



     

Paraksti

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Galvinieku

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

GALVINIEKS 

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

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts) (datums)    Z.v.

 

-

-

-

-

-

-

AS “LPB Bank” piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem.  Piekrītu  Nepiekrītu

Galvinieks piekrīt, ka AS “LPB Bank” izmanto šajā Pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pasta adresi un telefona numuru, lai informētu Galvinieku par 

Pieteikumu parakstījušās/-o personas/-u identitāte pārbaudīta.

Galvinieks apliecina, ka ir informēts, ka AS “LPB Bank” ir tiesības:
veikt sniegtās informācijas pārbaudi;   
nodot iegūto un/vai iesniegto informāciju par Galvinieku trešajām personām, ja tas nepieciešams Pieteikuma izvērtēšanai, līguma starp AS “LPB 
Bank” un Galvinieku noslēgšanai vai izpildei;
sniegt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistram un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra Kredītu reģistra likumā un Latvijas 
Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktā kārtībā un apjomā (Kredītu reģistra likums un Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami 
https://www.bank.lv );
sniegt informāciju Kredītinformācijas birojiem un saņemt informāciju no Kredītinformācijas birojiem Kredītinformācijas biroju likumā noteiktā kārtībā
 un apjomā (Kredītinformācijas biroju likums ir pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=269374, informācija par Kredītinformācijas birojiem ir 
pieejama http://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/ );
gadījumā, ja Galvinieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, vai Galvinieks nav godprātīgi pildījis ar Aizdevuma līgumu uzņemtās saistības, bez 
iepriekšējas brīdināšanas nodot parāda piedziņai trešajām personām, t.i., pilnvarot tās veikt parāda piedziņai nepieciešamās, likumos paredzētās 
darbības;
no jebkuras trešās personas saņemt informāciju par Galvinieku, kas ir iekļauta jebkurā datu bāzē, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikto prasību izpildi.
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stagru
Typewritten text
AS “LPB Bank” veic  personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu, iekļaušanu savā datu bāzē u.c.) atbilstoši AS „LPB Bank” Personas datu apstrādes politikai, kas pieejama šeit:http://www.lpb.lv/files/Documents/proceduras/Personas%20datu%20apstr%C4%81des%20politika_v%204_LV.pdf

http://www.lpb.lv/files/Documents/proceduras/Personas%20datu%20apstr%C4%81des%20politika_v%204_LV.pdf

	Untitled

	clients: 
	comb_13_dzimsanasdatums: 
	date_comb_10_regdatums: 
	valsts: 
	fakt_adrese: 
	dekl_adrese: 
	comb_13_tel: 
	Text20: 
	Text17: 
	Text18: 
	Locekli: 
	www: 
	Flag11: Off
	Flag12: Off
	Flag13: Off
	Amats: 
	date_comb_10_pilnvara: 
	Nodarbosana: 
	Text19: 
	email1: 
	bankas-nos: 
	Tvert2: 
	Kreditors: 
	Veids: 
	PLikme: 
	Termins: 
	Atlikums: 
	Nodrosinajums: 
	ikmapjom1: 
	Kreditors1: 
	Veids1: 
	PLikme1: 
	Termins1: 
	Atlikums1: 
	Nodrosinajums1: 
	ikmapjom2: 
	Kreditors2: 
	Veids2: 
	PLikme2: 
	Termins2: 
	Atlikums2: 
	Nodrosinajums2: 
	ikmapjom3: 
	pieteicejs: 
	comb_13_dzimsanasdatums-pieteic: 
	pieteicejs-adrese: 
	comb_13_tel10: 
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox8: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox3: Off
	Text16: 
	bank-paraksts: 
	bank-paraksts-vards: 
	date_comb_10_date2: 
	galv-paraksts: 
	date_comb_10_date1: 
	acceptanceFlag111: Off
	acceptanceFlag15: Off


