
 IESNIEGUMS BANKAS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI 
Baltic International Bank SE 

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU 
Klients

(vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums – privātpersonām/ nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskajām personām) 

Konta Nr. 

Adrese

Kontaktpersona 

Tālrunis e-pasts

Fakss Personīgais baņķieris 

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJAS SAŅĒMĒJU (BENEFICIĀRU) 
Garantijas 
saņēmējs

(vārds, uzvārds,– privātpersonām/ nosaukums – juridiskajām personām)
Juridiskā 
adrese 
Reģistrācijas 
dati    

(reģistrācijas Nr. vai datums, reģ. iestāde/ personas kods, dzimšanas datums, identificējošie dati) 

Garantijas 
saņēmējbanka 

(nosaukums) (SWIFT vai telekss) 

(adrese) 

GARANTIJAS NOTEIKUMI 
Garantijas summa 

(valūtas kods) (summa cipariem) (summa vārdiem) 

Beigu termiņš  

( DD  /  MM  /  GGGG ) 

Garantijas 
forma 

maksājuma garantija 
(payment guarantee) 

piedāvājuma 
garantija (bid bond) 

avansa maksājuma garantija 
(advance payment 
guarantee) 

izpildes garantija 
(performance bond) 

cita 

Garantijas veids
apstiprināta (indirect 
counter-guarantee) neapstiprināta (direct guarantee) 

Apstiprinātājbanka (nosaukums) (SWIFT vai telekss) 

(adrese) 
Garantijas 
valoda latviešu angļu krievu 

Garantija 
jāizsniedz 

nosūtot uz saņēmēja banku ar sistēmas SWIFT starpniecību 

nosūtot pa pastu 
uz adresi: 

(pasta adrese, kontaktpersona un adresāta tālrunis) 

cits 



INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMU 

Darījuma 
apraksts

 (preces, pakalpojuma, tendera priekšmeta apraksts)

(līguma, tendera nolikuma vai cita darījumu reglamentējošā dokumenta Nr. un datums) 

Papildu 
informācija 
Dokumenti 
pielikumā 

KOMISIJAS 

Baltic International Bank SE 
komisijas apmaksā 

Klients 
Starpniekbankas 
komisijas apmaksā 

Klients Saņēmēja bankas 
komisijas 
apmaksā 

Klients 

Garantijas 
saņēmējs 

Garantijas 
saņēmējs 

Garantijas 
saņēmējs 

GARANTIJAS SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS 
Finanšu ķīla - Klienta finanšu līdzekļi garantijas nodrošinājuma bezprocentu depozītā* 

(valūtas kods) (summa cipariem) 

(summa vārdiem) 

*Garantijas nodrošinājuma bezprocentu depozīta termiņš - Garantijas beigu termiņš + 3 darba dienas.

Hipotēka 

Komercķīla 

Cits nodrošinājums 

Lūdzu pieņemt lēmumu par garantijas izsniegšanu bez nodrošinājuma 

NODROŠINĀJUMA DEVĒJS 

Datums ( DD  /  MM  /  GGGG ) 

Nodrošinājuma devēja 
Vārds, uzvārds, paraksts 

Datums ( DD  /  MM  /  GGGG ) 

Klienta 
Vārds, uzvārds, paraksts 

Darījuma 
dokuments 

Ja par Garantijas nodrošinājumu tiek sniegta tikai finanšu ķīla uz Klienta vai trešās personas finanšu līdzekļiem, vai nodrošinājums netiek 
sniegts, tad parakstot šo iesniegumu Klients un persona, kas sniedz nodrošinājumu par Klienta saistībām, apliecina, ka ir iepazinies(-usies) ar 
spēkā esošajiem Baltic International Bank SE apstiprinātajiem Vispārējiem darījumu noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt.
Parakstot šo iesniegumu, Klients un persona, kas sniedz nodrošinājumu par Klienta saistībām (ja par Garantijas nodrošinājumu tiek sniegta 
finanšu ķīla uz Klienta vai trešās personas finanšu līdzekļiem), nodibina finanšu ķīlu par labu Bankai uz iesniegumā norādītiem finanšu 
līdzekļiem. Gadījumā, ja iestājas Garantijas izpildījuma notikums, Bankai ir tiesības brīvi rīkoties ar ķīlā nodotiem finanšu līdzekļiem, 
izmantojot tos Bankas ar Garantijas izpildi radušos prasījumu samazināšanai vai pilnīgai dzēšanai, piemērojot izslēdzošo ieskaitu.
Klients un persona, kas sniedz nodrošinājumu par Klienta saistībām, apstiprina, ka visas iesniegumā sniegtās ziņas atbilst patiesībai un 
apņemas nekavējoties rakstiski paziņot par izmaiņām sniegtajā informācijā. Parakstot iesniegumu Klients un persona, kas sniedz 
nodrošinājumu par Klienta saistībām, pilnvaro Bankas pārstāvjus pārbaudīt iesniegumā sniegtās ziņas un nepieciešamības gadījumā iegūt 
papildu informāciju.
Klients un persona, kas sniedz nodrošinājumu par Klienta saistībām, ir informēti, ka augstāk norādītos personas datus Banka ievāc un 
apstrādā ar mērķi izvērtēt to kredītspēju, lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma sniegšanu. Fiziskās personas datu apstrādes pārzinis ir 
Banka, un ar sīkāku informāciju par personas datu apstrādi ir iespējams iepazīties Bankā klātienē vai Bankas mājas lapā internētā 
www.bib.eu.
Klients un persona, kas sniedz nodrošinājumu par Klienta saistībām, ir informēti, ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju Latvijas Bankai un 
saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā www.bank.lv.
Par nepatiesas informācijas sniegšanu iesnieguma iesniedzējs var tikt saukts pie kriminālatbildības LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
Gadījumā, ja Banka ir pieņēmusi lēmumu atteikt sniegt pakalpojumu, Bankai nav pienākuma paskaidrot iesnieguma iesniedzējam atteikuma 
iemeslus.
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