
 
 

PIETEIKUMS DAR ĪJUMA KONTA L ĪGUMA NOFORMĒŠANAI  

(BEZ KREDITĒŠANAS) 

Rīgā,                                                                                                                  Sagatavošanas datums: 202_ . gada ___ ._________ 

1. PIRCĒJS  
(ja Pircējs ir fiziskā persona) 
Vārds, uzvārds__________________________________________________________________________________________ 
Personas kods (LR rezidentam) vai dzimšanas datums (LR nerezidentam)  __________________________________________ 

Personu apliecinoša dokumenta veids, sērija un numurs (LR nerezidentam)__________________________________________ 
Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, derīguma termiņš  un izdevējiestāde (LR nerezidentam)________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dzīvesvietas adrese______________________________________________________________________________________ 

Pircēja  tālrunis _____________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktpersona (ja tāda ir)_______________________________Tālrunis _______________________________________ 
Pilnvarotā persona (ja tāda ir)  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds__________________________________________________________________________ 

Personas kods (LR rezidentam) vai dzimšanas datums (LR nerezidentam)  __________________________________________ 

Pārstāvības pamats______________________________________________________________________________________ 

Pilnvarotās personas tālrunis__________________________________________________________________________ 
 
(ja Pircējs ir juridiskā persona) 
Nosaukums____________________________________________________________________________________________ 
Reģistrācijas Nr._________________________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese_________________________________________________________________________________________ 

Pārstāvis 

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds______________________________ ______________________________________________ 

Pārstāvības pamats______________________________________________________________________________________ 

Pircēja tālrunis______________________________________________________________________________________ 
 
Kontaktpersona _____________________________________Tālrunis__________________________________________ 
 
Pirc ēja konta numurs un bankas rekviz īti 

Nosaukums, SWIFT kods Konta Nr. 

  

2. PĀRDEVĒJS 
(ja Pārdevējs ir fiziskā persona) 
Vārds, uzvārds__________________________________________________________________________________________ 
Personas kods (LR rezidentam) vai dzimšanas datums (LR nerezidentam)  __________________________________________ 

Personu apliecinoša dokumenta veids, sērija un numurs (LR nerezidentam)__________________________________________ 
Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, derīguma termiņš  un izdevējiestāde (LR nerezidentam)________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dzīvesvietas adrese______________________________________________________________________________________ 

Pārdevēja  tālrunis___________________________________________________________________________________ 
Kontaktpersona (ja tāda ir)_______________________________Tālrunis_______________________________________ 
Pilnvarotā persona (ja tāda ir) 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds__________________________________________________________________________ 

Personas kods (LR rezidentam) vai dzimšanas datums (LR nerezidentam)  __________________________________________ 

Pārstāvības pamats______________________________________________________________________________________ 

Pilnvarotās personas tālrunis__________________________________________________________________________ 
(ja Pārdevējs ir juridiskā persona) 
Nosaukums____________________________________________________________________________________________ 
Reģistrācijas Nr._________________________________________________________________________________________ 



 
 

Juridiskā adrese_________________________________________________________________________________________ 

Pārstāvis 

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds____________________________________________________________________________ 

Pārstāvības pamats______________________________________________________________________________________ 

Pārdevēja tālrunis____________________________________________________________________________________ 
Kontaktpersona _____________________________________Tālrunis/fakss__________________________________________ 

Pārdev ēja konta numurs un bankas rekviz īti 

Nosaukums, SWIFT kods Konta Nr. 

  

3. DARĪJUMS 
Darījuma priekšmets un dar ījuma apraksts  (nekustamam īpašumam lūdzam norādīt īpašuma sastāvu, adresi, kadastra numuru  
vai nodalījuma numuru) 

 

 

Darījuma summa, val ūta 

Darījuma summas iemaksas termi ņš dar ījuma kont ā Darījumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas termi ņš 
 
 

Darījuma izpildi apstiprin ās 
  Bankā iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti 
  Pircēja un Pārdevēja parakstīts darījuma izpildes apstiprinājums 
Bank ā iesniedzamie/uzr ādāmie dar ījuma apliecinošie dokumenti (lūdzam norādīt precīzus dokumentu nosaukumus) 

 

 

Dokumentu Bank ā iesniedz/uzr āda 
 Pircējs 
 Pārdevējs 

Darījuma priekšmets 

 ir ieķīlāts 
 nav ieķīlāts 

Ja Darījuma priekšmets ir ieķīlāts, norādīt kreditoru…………………………………………………………………………………………….. 

Komisij as maksu par Darījuma konta apkalpošanu sedz  
 Pircējs  

 Pārdevējs  

 Pircējs un Pārdevējs kopā vienādās daļās  

 Īpašie nosa cījumi  
  

Pievienotie dokumenti: 
 

PIETEIKUMU iesniedz: 
 Pircējs  

 Pārdevējs               

AS "Citadele banka" nodrošina fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Bankas Privātuma aizsardzības noteikumiem, kas pieejami Bankas mājas 

lapā www.citadele.lv.                                     



 
 

Pircēja/Pārdevēja/Pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts 
 

 
Z.V. 

Saņemts Bank ā  20___.____.___________________ 

Bankas darbinieka amats, vārds, uzvārds, paraksts 

    

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKST ĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA Z ĪMOGU. 
ŠIS DOKUMENTS GLAB ĀJAS KĀ ELEKTRONISKS DOKUMENTS PIE PIETEIKUMA IESNIEDZ ĒJA UN BANKAS.  

 
 


