
Šī Pieteikuma veidlapa tika izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, kā arī Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem. Klienta personiski identificējama informācija (personas dati) ir stingri konfidenciāla un var tikt izpausta tikai Kredītiestāžu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos.

PIETEIKUMS AKREDITĪVA NOTEIKUMU IZMAIŅĀM
Baltic International Bank SE

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

Konta Nr.

Adrese

Kontaktpersona

Tālrunis Personīgais baņķieris

E-pasts

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU1.

INFORMĀCIJA PAR AKREDITĪVU 2.

Akreditīva Nr.

Valūtas kods                                                            Summa cipariem

Summa vārdiem 

Izdošanas datums

Beneficiārs

Juridiskā adrese

AKREDITĪVA NOTEIKUMU IZMAIŅAS3.

     32B

Palielināt akreditīva summu par (summa vārdiem)

Valūtas kods                                                                                                                                   Summa cipariem

     33B

Samazināt akreditīva summu (summa vārdiem)

Valūtas kods                                             Summa cipariem

     34B

Jaunā akreditīva summa (jaunā kopsumma)

Valūtas kods                                             Summa cipariem

     31D  

Jaunais derīguma termiņš un vieta (DD / MM / GGGG)

     44C   

Jaunais nosūtīšanas termiņš (DD / MM / GGGG)

     44D

Nosūtīšanas periods (šajā ailē norāda laika periodu, ja tas ir mainīts, kurā preces iekrauj uz kuģa/nosūta/pārņem atbildībā, ja tas ir mainīts).

     45B

Preču un/vai pakalpojumu apraksts

Iespējas:         Pievienot         Dzēst        Aizstāt visu

Apraksts: 

     46B

Nepieciešamie dokumenti

Iespējas:         Pievienot         Dzēst        Aizstāt visu

Apraksts:

(nosaukums)

(SWIFT vai telekss) (adrese)

Beneficiāra banka

     Citas izmaiņas
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KOMISIJAS PAR IZMAIŅU VEIKŠANU4.

Baltic International Bank SE komisijas apmaksā

   Klients

   Beneficiārs

Saņēmēja bankas komisijas apmaksā

   Klients

   Beneficiārs 

Korespondentbankas (apstiprinātājbankas) komisijas

   Klients

   Beneficiārs 

AR NODROŠINĀJUMU SAISTĪTI GROZĪJUMI5.

 Lūdzu, samazināt finanšu nodrošinājumu (līdzekļus, kas kā bezprocentu depozīts iemaksāti akreditīva nodrošināšanai) par šādu summu:

(Valūtas kods) (Summa cipariem)

(Summa vārdiem)

 Lūdzu, palielināt finanšu nodrošinājumu (līdzekļus, kas kā bezprocentu depozīts iemaksāti akreditīva nodrošināšanai) par šādu summu:

(Valūtas kods) (Summa cipariem)

(Summa vārdiem)

   Lūdzu, samazināt/ palielināt šādu nodrošinājumu:

   Hipotēka

   Komercķīla

   Cits nodrošinājums

   Lūdzu, pieņemiet lēmumu grozīt Akreditīvu bez nodrošinājuma izmaiņām

Ja par Akreditīva nodrošinājumu tiek sniegta tikai finanšu ķīla uz Klienta vai trešās personas finanšu līdzekļiem, vai nodrošinājums netiek sniegts vispār, tad, parakstot 
šo iesniegumu, Klients un persona, kas sniedz nodrošinājumu par Klienta saistībām, apliecina, ka viņi ir iepazinušies 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 Akreditīva nodrošinājumu tiek sniegta finanšu ķīla uz Klienta vai 
trešās personas finanšu līdzekļiem), nodibina finanšu ķīlu par labu Bankai uz iesniegumā norādītiem finanšu līdzekļiem.
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 internetvietnē 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 internetvietnē www.bank.lv. 
Par nepatiesas informācijas sniegšanu iesnieguma iesniedzējs var tikt saukts pie kriminālatbildības LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Banka ir 
pieņēmusi lēmumu atteikt sniegt pakalpojumu, Bankai nav pienākuma paskaidrot iesnieguma iesniedzējam atteikuma iemeslus.

Datums ( DD / MM / GGGG )  

Klienta vārds, uzvārds un paraksts

Z.V.
NODROŠINĀJUMA DEVĒJS

Datums ( DD / MM / GGGG )  

Nodrošinājuma devēja vārds, uzvārds un paraksts

https://www.bib.eu/lv/dokumenti#A2
http://www.bib.eu
http://www.bank.lv
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