
APLIECINĀJUMS - GALVOJUMS   
 

  
          Datums    .................................................. 

 

Banka                             AS “Citadele banka”, vienotais reģ. Nr. 40103303559, Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010 
 

Klients (nepilngadīga persona) 
Vārds, uzvārds   ............................................................................................................................................................................................................................................... 

Personas kods .........................................................................................................   

Deklarētā dzīvesvietas adrese ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Kartes veids   ........................................................................................................................................................................................................................................................   
 

Galvinieks  
Nepilngadīgās personas  
     vecāka                 aizbildņa  
Vārds, uzvārds   ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Personas kods .........................................................................................................   

Deklarētā dzīvesvietas adrese ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Faktiskā dzīves vietas adrese,  
ja tā atšķiras no deklarētās ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Parakstot šo apliecinājumu - galvojumu (turpmāk tekstā - Galvojums), Galvinieks apliecina, ka saprot, piekrīt, apņemas ievērot un pildīt šādus 
noteikumus: 
1. Ar šo es kā Galvinieks piekrītu, ka Klientam, kas ir nepilngadīga persona, 
mans dēls/ mana meita/ aizbilstamais: 
1.1. Bankā tiek atvērts norēķinu konts, kuram netiek un nevar tikt piešķirts 
kredītlimits; 
1.2. tiek izsniegta norēķinu kontam piesaistīta Bankas maksājumu karte, turpmāk 
tekstā - Karte, kuru izmantojot, Klientam būs iespējams norēķināties par 
pirkumiem un pakalpojumiem maksājumu karšu pieņemšanas vietās, interneta 
veikalos, kā arī izņemt skaidru naudu bankas automātos; 
1.3. pēc mana pieprasījuma norēķinu kontam tiek pieslēgta Citadele 
internetbanka; to var pieslēgt tikai ar “Īpašo nosacījumu” režīma tiesībām ar 
ierobežojumu “rīkoties tikai ar kontu, kuram piesaistīta Karte”, t.i., veikt tikai 
minētā konta debetēšanu. 
2. Apstiprinu, ka Klienta norēķinu kontā, kuram piesaistīta Karte, ieskaitītie 
naudas līdzekļi veido Klienta atsevišķo mantu, ar kuru viņš ir tiesīgs brīvi rīkoties 
pēc saviem ieskatiem saskaņā ar Kartes lietošanas noteikumiem un minētā sakarā 
man kā Galviniekam nav un nebūs pret Banku nekādu pretenziju. 
3. Apstiprinu, ka ar iesniegumu Kartes saņemšanai un konta atvēršanai, Kartes 
lietošanas un apkalpošanas noteikumiem, Norēķinu konta atvēršanas un 
apkalpošanas noteikumiem, Citadele internetbankas izmantošanas un 
apkalpošanas noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas 
pakalpojumu cenrādi esmu iepazinies, piekrītu un apņemos nodrošināt to 
ievērošanu no Klienta puses. Esmu informēts, ka minētie noteikumi ir pieejami 
Bankas interneta mājas lapā un klientu apkalpošanas struktūrvienībās. 
4. Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar šo Galvojumu es kā Galvinieks uzņemos 
saistību atbildēt Bankai kā pats parādnieks par Klienta saistībām (turpmāk tekstā – 
Parāds), kas izriet no līguma/ līgumiem par norēķinu konta atvēršanu un 
apkalpošanu, Kartes lietošanu un apkalpošanu, Citadele internetbankas 
izmantošanu un apkalpošanu noteikumiem un Bankas vispārējiem darījumu 
noteikumiem, t.sk. par visiem iespējamiem izdevumiem, kas saistīti ar parāda 
atgūšanu no Klienta atbilstoši ar Klientu noslēgto līgumu noteikumiem. Šī saistība 
ir spēkā arī gadījumos, ja starp Banku un Klientu nodibinātās līgumsaistības par 
Kartes, norēķinu konta lietošanu vai Citadele internetbankas lietošanu jebkādu 
iemeslu dēļ tiks atzītas par spēkā neesošām vai tiks izbeigtas. 
5. Šis Galvojums attiecas arī uz visiem iespējamiem līgumu grozījumiem un 
papildinājumiem, t.sk. arī uz līgumsaistību izpildes termiņa pagarinājumu (ja tāds 
būs). 
6. Galvinieks kopā ar citiem iespējamiem galviniekiem uzņemas solidāras 
saistības pret Banku atbildēt par Klienta Parāda samaksu. 

7. Bankai ir tiesības pieprasīt no Galvinieka Parāda samaksu pilnā vai daļējā 
apmērā, norakstīt no Galvinieka kontiem Bankā naudas līdzekļus Parāda 
samaksai, ja Klients kavē kāda maksājuma samaksu ilgāk kā 5 (piecas) dienas, un 
vērst piedziņu uz Galvinieka mantu, ja Klients neievēro vai nepilda savas līgumā 
par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, Kartes lietošanu un apkalpošanu, 
Citadele internetbankas izmantošanu un apkalpošanu noteiktās saistības. 
8. Ja Klients kavē līgumā par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, Kartes 
lietošanu un apkalpošanu, Citadele internetbankas izmantošanu un apkalpošanu 
noteikta maksājuma samaksu vai nav veicis to pilnā apmērā, Bankai ir tiesības, bet 
tai nav pienākuma bez atsevišķa brīdinājuma, saskaņošanas ar Galvinieku un bez 
atsevišķa Galvinieka maksājuma uzdevuma vai rīkojuma norakstīt no Galvinieka 
jebkura konta Bankā naudas līdzekļus, nepieciešamības gadījumā konvertējot 
citās valūtās Galvinieka kontos esošos naudas līdzekļus pēc AS “Citadele banka” 
noteiktā bezskaidras naudas darījumu valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī, 
Klienta Parāda pret Banku samaksai. 
9. Galvinieks apliecina, ka ir tiesīgs izdot Galvojumu un ka nepastāv nekādi 
apstākļi, kuru dēļ Galvojums varētu tikt atzīts par spēkā neesošu. 
10. Galvojums stājas spēkā brīdī, kad Galvinieks to ir parakstījis, un tas viņam ir 
saistošs līdz brīdim, kad pilnībā ir dzēsta visa Parāda summa pret Banku. 
11. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Galvojuma, kas skar to vai 
tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts Latvijas Republikas 
tiesā pēc piekritības. 
12. Banka ir tiesīga sniegt informāciju par Klientu, Galvinieku, Klienta un 
Galvinieka saistībām un to izpildes gaitu Latvijas Bankai un pieprasīt no tās 
informāciju par Klientu un Galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu saskaņā 
ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem Kredītu reģistra noteikumiem. Klients un 
Galvinieks ir tiesīgi pieprasīt un saņemt par sevi, savām saistībām un to izpildes 
gaitu informāciju no Kredītu reģistra saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem 
Kredītu reģistra noteikumiem, kuru teksts Klientam un Galviniekam ir pieejams AS 
“Citadele banka” vai Latvijas Bankas mājas lapā internetā www.bank.lv. 
13. Banka ir tiesīga veikt Klienta un Galvinieka personas datu apstrādi, t.sk. 
pieprasīt un saņemt Klienta un Galvinieka personas datus no jebkurām trešajām 
personām un tiesību aktos noteiktā kārtībā izveidotām datu bāzēm, ja tas pēc 
Bankas ieskatiem nepieciešams Klienta un Galvinieka un Bankas tiesisko attiecību 
nodibināšanai vai saistību izpildes nodrošināšanai. 
14. Galvojumam ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti. 
15. Galvinieks labprātīgi, no brīvas gribas, bez maldības un spaidiem paraksta šo 
Galvojumu. 

 

Galvinieka paraksts  
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

    Vārds, uzvārds   Paraksts  
 

Bankas atzīmes 
 
 
 

        Z.V. 
Bankas pārstāvis   ...................................................................................................... 

 
APGA/AL-S-F-LV-1213.01-LV 

AS „Citadele banka”, Reģ. nr. 40103303559 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija 
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