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PIETEIKUMS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI  
 
 

 
 

20____. g. „_______” ______________________ 

 
I. Informācija par Klientu (juridiskā persona) 

Nosaukums  
 
 
 Reģistrācijas numurs  Elektroniskā pasta adrese 

Reģistrācijas datums, juridiskā adrese  
 
 
 
 

Tālruņa numurs 
 

Klienta pārstāvis, pārstāvības pamats 
 
 
 
 

Kontaktpersona 

Klienta konts  

L V 
  

L A T B 
             

 

Kredītsaistības citās kredītiestādēs:      Nē               Jā       (ja ir, tad norādīt, kādas): 
 

Kredītiestādes nosaukums Kredītsaistību veids 
 

Summa Valūta Atmaksas termiņš 

     

     

     

II. Informācija par garantiju 

Garantijas saņēmēja (beneficiāra) nosaukums  
 
 

Garantijas saņēmēja reģistrācijas numurs 

Garantijas saņēmēja juridiskā adrese Garantijas saņēmēja banka, tās rekvizīti 

Garantijas pieprasītājs (ja nav Klients) 

Garantijas summa un valūta Garantijas termiņš 
no ____._____.____________ līdz ____._____._______________  

Garantijas veids 
      konkursa             saistību  izpildes             maksājuma              avansa atmaksas          cits _________________________ 
 
Garantijas izsniegšanu pamatojošs dokuments (nosaukums, īss apraksts)                                                                                                                                                  
 

 
Garantijas izsniegšanas veids       

  vēstules formātā         elektroniski, caur saņēmēja banku       citas bankas garantija ar AS “PNB Banka” pretgarantiju                 
 

  Klienta pārstāvim _____________________________________________________________________________ (vārds, uzvārds) 
  sūtīt ar kurjerpastu beneficiāram                     
  sūtīt caur SWIFT sistēmu beneficiāra bankai 

 
Garantijas izsniegšanas valoda       
                              latviešu                 angļu                                krievu                              cita _____________________      
____________________________________                 
 
  
 
 

Garantijas teksts       
                             pēc AS “PNB Banka” standarta teksta                 atbilstoši Pieteikumam pievienotajam paraugam                               
________________________________                 
 
  
 
 

III. Informācija par nodrošinājumu 
Ķīlas devējs (ja nav Klients)  
 
 
 
Nodrošinājuma veids 
   termiņnoguldījums                                                                            naudas līdzekļu segums            
 
   ______.gada _____ _____________ Aizdevuma līgums Nr.____             cits nodrošinājums _______________________________  
 
Nodrošinājuma summa (cipariem un vārdiem) 

 
Klients  

                 
                  
 
__________________________________ 

(Amats) 
                      
                                                                      

 
 
 
_______________________________________ 

(Vārds, uzvārds) 
 

 
 
 
______________________________  Z.v. 

(Paraksts) 
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Cita nodrošinājuma apraksts 

 

Īpašie noteikumi  

 

Pieteikumam pievienotie dokumenti: 

Reģistrācijas apliecības kopija, Statūti  Audita vai revidenta slēdziens par pēdējo atskaites periodu  

Klienta pārstāvja personu apliecinošā dokumenta un 
pārstāvības tiesību apliecinošā dokumenta kopijas  

Nodrošinājuma dokumenti              
 

Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par nodokļu 
nomaksu (ne vecāka par 1 mēnesi)  

Vēlamais garantijas teksts 
  

Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātā bilance (ar 
atšifrējumiem) par pēdējo gadu  

Garantijas izsniegšanu pamatojošs dokuments  
  

Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins par tekošā gada 
pēdējo atskaites periodu  

Citi dokumenti 
 

 

Klienta apliecinājums: 
Klients apliecina, ka: 

 Pieteikumu ir parakstījis Klienta pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām pārstāvēt Klientu šajā darījumā ar AS “PNB Banka” un rīkoties tā 
vārdā; 

 visas sniegtās ziņas par Klientu ir patiesas, kā arī, Klients apzinās sekas, kas var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ, un uzņemas 
pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem; 

 ir informēts par to, ka nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par garantijas saņemšanu krāpnieciskā ceļā, jo garantijas 
izsniegšana ir atkarīga no Pieteikumā norādītās informācijas, sakarā ar ko Klients uzņemas par to pilnu atbildību saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanu; 

 šajā Pieteikumā norādīts Nodrošinājums, kas tiks ieķīlāts par labu AS “PNB Banka” Klienta saistību pret AS “PNB Banka” izpildes 
nodrošināšanai, nav atsavināts, ieķīlāts trešajām personām, par to nav strīdu, kā arī tas nav kriminālmeklēšanā un trešās personas 
prasījuma objekts, tam nav uzlikts arests un aizliegums un tas nav nekādā citādā veidā apgrūtināts; 

 neiebilst pret informācijas par Klientu pārbaudi jebkurā datu bāzē; 
 piekrīt tam, ka AS “PNB Banka” izmanto šajā Pieteikumā norādīto informāciju par Klientu (telefona numurs, elektroniskā pasta 

adrese, juridiskā adrese u.c.) AS “PNB Banka” Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, lai informētu Klientu par 
AS “PNB Banka” un/vai trešo personu akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem; 

 AS “PNB Banka” ir informējusi Klientu par kārtību, kādā AS “PNB Banka” sniedz Latvijas Bankas uzturētajam Kredītu reģistram ziņas 
par Klientu, Klienta saistībām un to izpildes gaitu,  saņem Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā par Klientu esošās ziņas, par 
kārtību, kādā Klients var saņemt Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas kā arī izsaka savu piekrišanu 
augstāk norādīto ziņu sniegšanai un saņemšanai; 

 Klients ir iepazinies ar AS “PNB Banka” tarifiem un AS “PNB Banka” Vispārējiem darījumu noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst sev par 
saistošiem, un Klients apņemas tos ievērot; 

 izsaka savu piekrišanu tam, ka AS “PNB Banka” meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu pakalpojumus, saņem AS “PNB Banka” 
rīcībā esošo informāciju par Klientu, viņa darījumiem un kontu atlikumiem, kā arī jebkuru citu informāciju par tiem (t.sk. 
neizpaužamās ziņas Kredītiestāžu likuma izpratnē), ar nosacījumu, ka attiecīgā AS “PNB Banka” meitas sabiedrība attiecībā uz 
saņemto informāciju ievēros tādus pašus konfidencialitātes noteikumus, kādi ir noteikti AS “PNB Banka”; 

 izsaka savu piekrišanu tam, ka AS “PNB Banka” saņem  un apstrādā Klienta pārstāvja personas datus, kā arī pilnvaro AS “PNB 
Banka” bez papildu apliecinājuma no viņa saņemt Iedzīvotāju reģistrā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un Latvijas Bankas 
uzturētajā Kredītu reģistrā iekļauto informāciju par viņu.  

Šajā Pieteikumā norādītā informācija ir konfidenciāla un AS “PNB Banka” garantē tās neizpaušanu trešajām personām, ja tiek pienācīgi 
pildītas Klienta saistības, bet gadījumā, ja Klients ir sniedzis nepatiesas ziņas par Klientu vai Klients nav godprātīgi pildījis uzņemtās 
saistības sakarā ar AS “PNB Banka” izsniegto garantiju, vai nav godprātīgi pildītas trešās personas, kura AS “PNB Banka” ir piedāvājusi 
augstāk minēto Klienta saistību izpildes nodrošinājumu, saistības, AS “PNB Banka” ir tiesīga: 

 nebrīdinot par to Klientu, nodot šajā 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.  

Klients   

                                
 
                         
__________________________________ 

(Amats) 
 

 
 
 
_______________________________________ 

(Vārds, uzvārds) 

 
 
 
____________________________  Z.v. 

(Paraksts) 
 

 
 

 

Aizpilda AS “PNB Banka“ 

Klienta pārstāvja identitāte pārbaudīta. Parakstīts manā klātbūtnē. 

AS “PNB Banka“ darbinieks (amats, paraksts, vārds, uzvārds)  

Datums: _____._____.__________ 

Papildu piezīmes 

 


