
IESNIEGUMS  
par pagaidu konta atvēršanu un apkalpošanu 

jaundibināmās sabiedrības (LR rezidentam)     
AS „Citadele banka”, Reģ. nr. 40103303559  pamatkapitāla iemaksai 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija       

 

Jaundibināmā sabiedrība (turpmāk tekstā Klients)  

Nosaukums .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Juridiskā adrese  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tālruņa numurs  ......................................................................................   E-pasts .............................................................................................................................................................................   

Komercdarbības veids  
(saimnieciskās darbības apraksts) ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Izvēlētā Bankas filiāle: ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Klienta dibinātājs (pārstāvis ) 

Vārds, uzvārds .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Personas kods / dzimšanas datums  ................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1. Lūdzu atvērt pagaidu kontu AS „Citadele banka” (iepriekš un turpmāk tekstā - Banka) Klienta pamatkapitāla ieskaitīšanai. 

2. Apņemos divu mēnešu laikā no pagaidu konta atvēršanas dienas iesniegt Bankai Klienta reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā/ Komercreģistrā reģistrācijas dokumentus un citus dokumentus, kas nepieciešami norēķinu konta uz Klienta vārda atvēršanai Bankā 

vai arī minētajā termiņā iesniegt Bankā Klienta dibinātāju (dalībnieku) nolēmumu Klientu nereģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā/ 

Komercreģistrā un lūgumu slēgt pagaidu kontu. 

3. Esmu informēts un piekrītu, ka: 

3.1. Banka izskata Klienta iesniegumu par pagaidu konta atvēršanu un apkalpošanu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā atver 

Klientam kā jaundibināmai sabiedrībai pamatkapitāla iemaksai monovalūtas pagaidu kontu euro valūtā;   

3.2. Bankai ir tiesības pieprasīt Klientam papildus informāciju un dokumentus,  kā arī Bankai ir tiesības nepieņemt Klienta iesniegumu pagaidu 

konta atvēršanai un/vai atteikt pagaidu konta atvēršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus;  

3.3. Iesniegumu pagaidu konta atvēršanai Klients var iesniegt Bankā, Klienta dibinātājam (pārstāvim) ierodoties personīgi, vai ar Klienta 

dibinātāja (pārstāvja) drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pagaidu konta atvēršanai nosūtot elektroniski uz Bankas e-pasta 

adresi info@citadele.lv. 

3.4. Līgums par pagaidu konta  atvēršanu un apkalpošanu uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Banka atver Klientam pagaidu kontu 

pamatkapitāla iemaksai;        

3.5. Banka ir tiesīga bez atsevišķa brīdinājuma nosūtīšanas slēgt pagaidu kontu, iestājoties šī iesnieguma 2.punktā minētajam termiņam, ja 

dokumenti Klienta norēķina konta atvēršanai divu mēnešu laikā no pagaidu konta atvēršanas dienas Bankā nav iesniegti. 

4. Parakstot iesniegumu par pagaidu konta atvēršanu, Klients apliecina, ka tas apzinās un piekrīt tam, ka: 

4.1. pagaidu kontam tiek piemērotas tās pašas komisijas maksas, kādas tiek piemērotas norēķinu kontam un ir norādītas Bankas pakalpojumu 

cenrādī, un ka šīs komisijas maksas Banka noraksta no Klienta pagaidu konta vienpusējā kārtā bez Klienta atsevišķa rīkojuma; 

4.2. pagaidu konts var tikt izmantots tikai jaundibināmās juridiskās personas pamatkapitāla iemaksai un Banka nesniedz Klientam nekādus 

Bankas pakalpojumus līdz šī iesnieguma 2.punktā noteikto dokumentu saņemšanai, Klienta izpētes, tostarp Klienta un tā pārstāvju 

identifikācijas veikšanai un akceptēšanai saskaņā ar Bankas iekšējiem tiesību aktiem; 

4.3. Bankai nav pienākuma akceptēt darījuma attiecību nodibināšanu ar Klientu/atvērt Klientam norēķinu kontu vai sniegt jebkādus citus 

Bankas pakalpojumus; 

4.4. saņemot Klienta dibinātāju (dalībnieku) nolēmumu Klientu nereģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā/ Komercreģistrā un 

lūgumu slēgt pagaidu kontu, pagaidu kontā esošos naudas līdzekļus Banka izmaksā personai, kura naudas līdzekļus pagaidu kontā ieskaitīja; 

4.5. strīdu gadījumos par pagaidu kontā esošo naudas summu vai citiem ar pagaidu konta atvēršanu un apkalpošanu saistītiem jautājumiem 

Bankai ir tiesības no pagaidu konta neizmaksāt naudu (bloķēt) līdz izlīguma panākšanai vai līdz brīdim, kad izpildāms spēkā stājies tiesas 

spriedums. 

5. Ja šis iesniegums pagaidu konta atvēršanai ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kopā ar parakstītu dibināšanas lēmumu/ līgumu ir 

nosūtīts uz Bankas e-pasta adresi info@citadele.lv,  tad  pagaidu konta numurs Klientam tiks nosūtīts elektroniskā veidā uz iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi.
 

Klienta dibinātāja (pārstāvja) paraksts 
Apstiprinu, ka ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu cenrādi esmu iepazinies un apņemos tos ievērot. Esmu 

informēts, ka minētie ar Bankas valdes lēmumu apstiprinātie noteikumi ir pieejami Bankas interneta mājas lapā un klientu apkalpošanas 

struktūrvienībās. 

Apstiprinu, ka man ir sniegta pamatinformācija par noguldījumu aizsardzību saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. 

 
Vārds, uzvārds, paraksts  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Bankas atzīmes (Bankā klātienē parakstītiem iesniegumiem) 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Pagaidu konta numurs  LV ............  PARX  ....................................................................  

Pagaidu konta atvēršanas datums   ........................................................................................ 

Z.V.  

Bankas pārstāvis ............................................................................................................................ 
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