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PIETEIKUMS AKREDITĪVA ATVĒRŠANAI  

Rīgā 
20_____. g. ______. __________________ 

 
 

Šis pieteikums ir dokuments, kas akreditīva atvēršanas gadījumā tiks pievienots Klienta lietai. 
Nepatiesas informācijas sniegšana, atbildot uz šī pieteikuma jautājumiem, tiek uzskatīta par akreditīva atvēršanu krāpnieciskā ceļā, jo 
akreditīva atvēršana ir atkarīga no pieteikumā minētās informācijas, sakarā ar ko šī pieteikuma aizpildītājs uzņemas par to pilnu atbildību 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
Persona, kas paraksta šo pieteikumu, ar savu parakstu apliecina, ka ir Klienta pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām pārstāvēt Klientu šajā 
darījumā ar AS “PNB Banka” un rīkoties tā vārdā. 

 
 

Klients (Akreditīva pieprasītājs) 

Nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un valsts / Vārds, uzvārds, adrese, personas kods vai dzimšanas datums (ja nav pers.koda) 
 
 
 
Tālrunis, fakss, e-pasta adrese 

IBAN Nr. 

L V   L A T B              
 

lūdz atvērt neatsaucamo dokumentāro akreditīvu (atzīmējiet ar „X”, kur nepieciešams) 

 
                          apstiprinātu            pārvedamo                    rezerves                           ______________________                   
 
 
 
Akreditīva termiņš 
 

____._____._____________. 

Akreditīva summa (cipariem un vārdiem) un valūtas kods 

par labu beneficiāram (Akreditīva saņēmējs) 

Nosaukums / Vārds, uzvārds 

Adrese 
          
 

Norēķinu konts 

Banka 

Paziņotājbanka 

SWIFT 

Nosaukums 

Adrese 
 
 
 
 

Apstiprinātājbanka 

SWIFT 

Nosaukums 

Adrese 
 
 
 
 
Akreditīvs tiks apmaksāts caur banku (nominētā banka) 

 
 

Amats 
 
                                                                     
______________________________ 

 

Paraksts 
 

 
_____________________________  Z.V. 
 

 

Atšifrējums 
 
 
________________________________ 

 

Datums 
 
 
______/_______/_________________ 
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Akreditīvs tiks izpildīts (atzīmējiet ar „X”, kur nepieciešams) 

    veicot apmaksu: 
  tūlīt pēc dokumentu iesniegšanas     ____ dienas pēc dokumentu iesniegšanas      ____ dienas pēc preces iekraušanas         

 
 

  Cits apmaksas nosacījums ________________________________________ 
 
  

Preču apraksts un piegādes noteikumi 
Prece 
                                              
 

Piegāde (Incoterms 2010) 
 

   EXW         FCA           CPT        CIP         DAT        DAP       DDP      
 
   FAS           FOB          CFR        CIF       

Vieta 

Piegāde pa daļām 
 
                 atļauta                                  neatļauta 

Pārkraušana 
 
               atļauta                           neatļauta 

Transportēšana 

 
 
 

Preces nodošanas vieta Preces saņemšanas vieta 

Preces iekraušanas osta Preces izkraušanas osta 

Vēlākais iekraušanas datums 

 
Dokumenti ir iesniedzami _____________________ dienu laikā pēc iekraušanas, bet akreditīva spēkā esamības laikā 

Dokumenti 
                                              

   Komeciālais rēķins………. eksemplāros 
 

 Tīru  jūras borta  konosamentu  pilns komplekts ….…. 
eksemplāros 
 

 Gaisa pārvadājumu pavadzīmes dublikāt………. eksemplarās 
 

Dzelzceļu pārvadājumu pavadzīmes dublikāts……. eksemplarās 
 

 Iepakojuma veidlapa ……… eksemplaros 
 

  Apdrošināšanas polise/sertifikāts……. eksemplarās 
 

  Izcelsmes sertifikāts, kuru izdevis……. eksemplāros 
  

  Kvalitātes sertifikāts……. eksemplāros 
 

 

   Pārdevēja trata, kas derīga līdz________________________ 
 
          izstādīta uz________________________________________ 
 

   Citi dokumenti: 
 
_______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
  
 
 

Papildnoteikumi  

Banku komisijas sedz:                                                                        Klients                                 Beneficiārs 

 
       AS “PNB Banka” komisijas:                                                                                                            
 
       Paziņotājbankas komisijas:                                                                                                             
                                                                             
       Korespondentbankas komisijas:                                                                                                                                                   
 
       Apstiprinātājbankas komisijas:                                                                                                        

Akreditīva nodrošinājums 
 

  

      Naudas līdzekļu segums      

 

 

   Termiņnoguldījums  
AS “PNB Banka” 

 

 

 Klientam piešķirts kredīta limits,  

 

Aizdevuma līgums Nr.__________ 

 

 

    Cits nodrošinājums 

 

Lūdzam atvērt akreditīvu saskaņā ar šī pieteikuma noteikumiem. Akreditīvs ir pakļauts šī pieteikuma zemāk izklāstītajiem 
Akreditīvu noteikumiem un AS “PNB Banka” tarifiem, ar kuriem esam iepazinušies, piekrītam un ievērosim.   

 
 

 

Amats 
 
       
   

______________________________ 

 

Paraksts 
 
 

 
_____________________________   Z.V. 

 

 

Atšifrējums 
 
 
 
________________________________ 

 

Datums 
 
 
 
______/_______/_______________ 
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AKREDITĪVU NOTEIKUMI 

1. Noteikumos izmantotie termini 
1.1. Akreditīva seguma konts – speciāls Bankas Klientam vai trešajai personai – finanšu līdzekļu īpašniekam, atvērts konts, kurā tiek 

ieskaitīti un turēti Klienta vai trešās personas finanšu līdzekļi Akreditīva nodrošinājumam.    
1.2. Akreditīvs – Bankas neatsaucamas saistības pret Beneficiāru, ko Banka uzņemas pēc tās Klienta lūguma, samaksāt akreditīvā 

noteiktu naudas summu Beneficiāram pret akreditīvā noteiktiem dokumentiem, akreditīvā noteiktajā termiņā un saskaņā ar tā 
noteikumiem. 

1.3. Banka – AS “PNB Banka”, vienotais reģistrācijas numurs 40003072918 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 
juridiskā adrese: Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010. 

1.4. Beneficiārs – juridiska vai fiziska persona, kurai par labu Banka atver Akreditīvu. 
1.5. Klients – fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība, kas Pieteikumā norādīta kā Akreditīva pieprasītājs. 
1.6. Līdzēji – Banka un Klients. 
1.7. Nodrošinājums – Klienta vai trešās personas finanšu līdzekļi, kuri ir izvietoti Akreditīva seguma kontā vai depozīta kontā Bankā, vai 

Klientam piešķirtie kredīta līdzekļi Akreditīva atvēršanai un apmaksai, vai cits ar Banku saskaņots nodrošinājums. 
1.8. Noteikumi – šie Akreditīvu noteikumi. 
1.9. Pieteikums - Pieteikums akreditīva atvēršanai, ko parakstījis Klients kā Akreditīva pieprasītājs. 
1.10. Tarifi – spēkā esošais Bankas pakalpojumu cenrādis. 
1.11. VDN – Bankas Vispārējie darījumu noteikumi. 
 
2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Attiecības starp Banku un Klientu regulē šie Noteikumi, Pieteikums, Nodrošinājuma sniegšanas līgums un VDN. Akreditīvi ir pakļauti 

Starptautiskās Tirdzniecības Palātas (ICC) noteikumiem „Akreditīva vienotās paražas un prakse”, izdevums Nr.600, Parīze, 
2007.gads (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, No.600, Paris 2007 revision). 

2.2. Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti uz akreditīva operācijām attiecas tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 
Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem un starptautisko banku praksi. Citi līgumi, kas noslēgti starp Banku un Klientu 
konkrēta Akreditīva sakarā, tiek pakļauti spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

2.3. Preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana starp Klientu un Beneficiāru tiek regulēta ar viņu starpā noslēgtajiem līgumiem un 
Incoterms 2010. Banka neatbild par līguma starp Klientu un Beneficiāru izpildi un tas Bankai nav saistošs pat tad, ja Akreditīvā 
izdarīta uz to atsauce. Bankas atbildību nosaka tikai Akreditīvā ietvertie nosacījumi.  

2.4. Bankas pienākums ir iepazīstināt Klientu ar Noteikumiem un Tarifiem, bet Klientam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem, 
Tarifiem un citiem Bankas dokumentiem. Klienta paraksts uz Pieteikuma apliecina, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem un 
Tarifiem, piekrīt tiem, atzīst sev par saistošiem un apņemas tos ievērot.        

 
3. Akreditīva atvēršana un tā izpildījums 
3.1. Banka atver Akreditīvu, pamatojoties uz Klienta Pieteikumu. 
3.2. Bankai ir tiesības atteikties pieņemt Pieteikumu un / vai neatvērt Akreditīvu, ja: 
3.2.1. Klients Pieteikumā nav norādījis visu Bankas pieprasīto informāciju un / vai tā ir norādīta neprecīzi, kļūdaini, vai tā ir pretrunīga; 
3.2.2. Klienta pārstāvja paraksts, lietotais zīmogs neatbilst Bankas rīcībā esošajam paraugam, vai Klienta pārstāvim ir beidzies 

pilnvarojuma termiņš, vai tas neatbilst Bankā esošajam pilnvarojuma paraugam; 
3.2.3. Klients noteiktajā termiņā nav sniedzis Bankai Nodrošinājumu. 
3.3. Banka pieņem lēmumu par Akreditīva atvēršanu vai atteikumu to atvērt 3 (trīs) darba dienu laikā pēc aizpildīta un parakstīta 

Pieteikuma saņemšanas. 
3.4. Bankai ir tiesības atteikt Akreditīva atvēršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus. Šajā gadījumā, Klienta iesniegtie dokumenti 

Klientam netiek atdoti un paliek Bankā, izņemot īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu oriģinālus. 
3.5. Akreditīvs tiek atvērts elektroniski (testēta SWIFT ziņojuma veidā). 
3.6. Bankai ir tiesības nepiekrist Klienta izvēlētajai paziņotājbankai un apstiprinātājbankai un pēc sava ieskata izvēlēties 

korespondentbanku Akreditīva paziņošanai un/vai apstiprināšanai, bet Banka neatbild par šo korespondentbanku pieļautajām 
neprecizitātēm vai kļūdām, izpildot Bankas instrukcijas. 

3.7. Banka veic pieprasītās summas apmaksu vai attiecīgi pilnvaro korespondentbanku veikt maksājumu Akreditīvā norādītajā valūtā, ja 
Akreditīvā paredzētie nosacījumi ir izpildīti un tas ir spēkā. 

3.8. Banka pārbauda Beneficiāra iesniegto dokumentu atbilstību Akreditīva nosacījumiem. Banka neuzņemas nekādu atbildību un 
saistības par jebkuru tai iesniegto dokumentu formu, pietiekamību, precizitāti, īstumu, viltojumiem vai tiesiskumu, par šo dokumentu 
saturu, tajos izteiktajiem apgalvojumiem, preču un pakalpojumu (ja tādi norādīti iesniegtajos dokumentos) daudzumu, kvalitāti un 
esamību. Banka neuzņemas atbildību par kļūdām, kas radušās, tulkojot vai interpretējot terminus. Bankai ir tiesības nosūtīt 
Akreditīvu, netulkojot tādus terminus. Banka neatbild par neprecizitātēm, kļūdām, aizkavēšanos, kas radušās telekomunikāciju, 
elektronisko datu pārraides sistēmu, pasta vai kurjerpasta vainas dēļ. 

3.9. Kad Banka ir saņēmusi Akreditīvam atbilstošus dokumentus, Banka nosūta Klientam paziņojumu par saņemtajiem dokumentiem un 
pienākumu veikt Akreditīva summas apmaksu 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no paziņojuma dienas. Šajā punktā norādīto 
paziņojumu Banka nosūta Klientam elektroniski uz Klienta Pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis 
šajā punktā minēto paziņojumu e-pasta nosūtīšanas dienā.  

3.10. Klientam ir pienākums samaksāt Bankai Akreditīva summu un visas citas Bankas paziņotās summas saistībā ar Akreditīvu šo 
Noteikumu 3.9.punktā norādītajā termiņā.  

 
4. Nodrošinājums 
4.1. Banka atver Akreditīvu tikai, ja Bankai ir sniegts pietiekams Nodrošinājums. 
4.2. Ja Akreditīvs tiek nodrošināts ar Klienta vai trešās personas finanšu līdzekļiem, kas izvietoti Akreditīva seguma kontā vai depozīta 

kontā (kā termiņnoguldījums, pamatojoties uz noslēgtu termiņnoguldījuma (depozīta) līgumu) Bankā, finanšu līdzekļu nodrošinājums 
tiek noformēts kā finanšu ķīla (finanšu nodrošinājums), noslēdzot par to Finanšu ķīlas līgumu.  

4.3. Bankai rodas tiesības izmantot finanšu ķīlu vai realizēt citu sniegto Nodrošinājumu, ja Klients neizpilda Noteikumu 3.10.punktā 
noteikto un/vai citos gadījumos, kad saskaņā ar Akreditīvu un Noteikumiem Bankai rodas prasījums pret Klientu, saskaņā ar attiecīgā 
ar Banku noslēgtā Finanšu ķīlas līguma noteikumiem. 

4.4. Ja Bankai nav radies pienākums veikt Akreditīva summas apmaksu, Banka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akreditīva termiņa 
beigām atbrīvo Akreditīva seguma kontā nobloķētos finanšu līdzekļus un izmaksā tos Klientam vai trešajai personai – finanšu 
līdzekļu īpašniekam Bankā atvērtajā norēķinu kontā.  

 

Amats 
 
       
   

______________________________ 

 

Paraksts 
 
 

 
_____________________________ Z.V. 

 

 

Atšifrējums 
 
 
 
________________________________ 

 

Datums 
 
 
 
______/_______/________________ 
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5. Pārējie noteikumi 
5.1. Parakstot Pieteikumu, Klients apliecina, ka: 
5.1.1. visa informācija, ko Klients vai trešās personas viņa vārdā sniegušas Bankai, ir patiesa un precīza, un Klients apzinās sekas, kuras 

var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ un uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem 
zaudējumiem;  

5.1.2. pret Klientu nav uzsākts kriminālprocess, nav iestājusies Klienta faktiskā maksātnespēja, nav uzsākta tiesvedība pret Klientu 
mantiskā prasībā, Klients, kurš ir fiziska persona, nav atzīts par rīcībnespējīgu; 

5.1.3. neiebilst pret informācijas par Klientu un tā pilnvaroto pārstāvi, kurš parakstījis Pieteikumu, pārbaudi jebkurā datu bāzē, tajā skaitā, 
Iedzīvotāju reģistrā un citās personas datu apstrādes sistēmās, un iegūto datu apstrādi; 

5.1.4. piekrīt tam, ka Banka izmanto Pieteikumā par Klientu norādīto informāciju (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, 
juridiskā adrese u.c.), lai informētu Klientu par Bankas akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem; 

5.1.5. Banka ir informējusi viņu par kārtību, kādā tā sniedz Latvijas Bankai ziņas par Klientu, viņa saistībām un to izpildes gaitu, kādā 
saņem Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā par Klientu esošās ziņas, un kādā Klients var saņemt Latvijas Bankas uzturētajā 
Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas. 

5.2. Klients ir atbildīgs par jebkādiem Bankas zaudējumiem, kas rodas Pieteikumā norādītās informācijas un/vai pievienoto dokumentu 
viltojumu, neprecizitātes vai nepilnību rezultātā. 

5.3. Komisijas tiek aprēķinātas saskaņā ar Tarifiem (Tarifi ir pieejami Bankas telpās Bankas darba laikā un Bankas mājas lapā internetā 
www.pnbbanka.eu un iesaistīto pušu tarifiem, un tiek norakstītas bezakcepta kārtībā no Klienta norēķinu konta Bankā, saskaņā ar 
Pieteikumā norādīto komisiju segšanas kārtību. Bankai ir tiesības neizsniegt Klientam preču pavaddokumentus līdz komisiju pilnīgai 
apmaksai. 

5.4. Klientam ir pienākums segt jebkādas izmaksas, kas Bankai radušās sakarā ar Akreditīva izsniegšanu, tajā skaitā pasta izdevumus, 
telekomunikāciju, kurjeru pakalpojumu un citas izmaksas. Šajā punktā norādītās izmaksas Banka bezakcepta kārtībā noraksta no 
Klienta norēķinu konta Bankā. 

5.5. Bankai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt Klienta naudas līdzekļu konvertāciju pēc Bankas operācijas veikšanas dienā 
noteiktā valūtas maiņas kursa. 

5.6. Visi Klienta finanšu līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Klienta kontos Bankā, tiek ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla un nodrošina visus 
Bankas prasījumus pret Klientu saistībā ar atvērto Akreditīvu. Ja Klients savlaicīgi nav nodrošinājis  nepieciešamos līdzekļus 
noreķinu kontā, kā arī visos citos gadījumos, kad saistībā ar Akreditīvu Bankai rodas prasījums pret Klientu, Banka ir tiesīga 
apmierināt šādu prasījumu, realizējot finanšu ķīlu, tas ir, Banka ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma Klientam norakstīt (pārskaitīt) 
apmaksājamo summu no jebkura Klienta konta, kas atvērts Bankā, vai līdzekļiem, kuri Bankai pienākas kā citādi. 

5.7. Banka apstiprina, ka Pieteikumā Klienta norādītā informācija ir konfidenciālā, un Banka garantē tās neizpaušanu trešajām personām, 
bet gadījumā, ja persona, kas paraksta Pieteikumu, ir sniegusi nepatiesas ziņas par Klientu vai Klients nav godprātīgi pildījis 
uzņemtās saistības sakarā ar Akreditīvu, Banka ir tiesīga: 

 nebrīdinot par to Klientu, nodot Pieteikumā ietverto informāciju trešajām personām bez jebkādiem ierobežojumiem; 

 nodot parāda piedziņas uzdevumu trešajām personām, t.i. pilnvarot tās veikt parāda piedziņai nepieciešamās, likumos 
paredzētās darbības.  

 

6. Nobeiguma noteikumi 
6.1. Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir VDN un Tarifi. VDN un Tarifus Banka ir tiesīga grozīt VDN noteiktajā kārtībā. 
6.2. Visi strīdi starp Banku un Klientu Akreditīva sakarā tiek izskatīti VDN noteiktajā kārtībā. 

 

 
Klienta apliecinājums 

 
Klients, parakstot Pieteikumu akreditīva atvēršanai, apliecina, ka ir iepazinies ar Akreditīvu noteikumiem, Bankas pakalpojumu tarifiem un 
Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, atzīst to saistošo spēku sev (pārstāvamajam) un apņemas tos ievērot. 
 

 
 

Klienta paraksts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Klients 
 
 
 
 
 
 
 
 (paraksts, vārds, uzvārds, amats) 

http://www.pnbbanka.eu/

