
 

AS „CBL Atklātais pensiju fonds”  Iesniegums fonda maiņa_052018 

Iesniegums par pensiju fonda maiņu 
Aizpildot formu, kur nepieciešams, savu izvēli atzīmējiet ar  

 
Dalībnieka vārds, uzvārds:  Personas kods   

Dzimšanas datums _________________ Aizpilda nerezidents ________________________________________________________  
   (ja nav Latvijas personas koda)         (personu apliecinoša dokumenta - numurs, izdošanas datums, izdevēja valsts un institūcija) 

Norādiet, ja mainījusies Jūsu kontaktinformācija: 

Dzīvesvietas adrese:   

Tālrunis:   E-pasts:   

Lūdzu manu uzkrāto papildpensijas kapitālu 

Pensiju plāna nosaukums:  □ CBL Sabalansētais □ CBL Aktīvais □ CBL Aktīvais USD 

Individuālās dalības līguma nr.:   
 (vai uzņēmuma nosaukums, ja klients ir kolektīvā līguma dalībnieks) 

pārskaitīt uz 

Izvēlētā jaunā pensiju plāna nosaukums:   

Pensiju fonda nosaukums:   Līguma nr.:   

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: 

 □ Personu apliecinoša dokumenta kopija □ Ar citu pensiju fondu noslēgtā dalības līguma kopija 

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu 

personu cieši saistīta persona? 

 Nē 

 Jā, esmu politiski nozīmīga persona, lūdzu, norādiet valsti ___________________________, kurā Jūs ieņemat/āt politiski 

nozīmīgu amatu un amata nosaukums  . 

 lūdzu skatīt Politiski nozīmīgas personas definīciju un tajā minētos amata piemērus 

 Jā, esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar to cieši saistīta persona. 

Lūdzu, norādiet politiski nozīmīgās personas vārdu, uzvārdu:   

un valsti  , kurā persona ieņem/ēma politiski nozīmīgu amatu un amata 

nosaukumu   . 

 lūdzu skatīt Politiski nozīmīgas personas definīciju un tajā minētos amata piemērus 
Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem nozīmīgiem publiskiem amatiem: valsts vadītājs, 

valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta 

līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas 

vadības struktūras (valdes) loceklis, augstākās tiesas tiesnesis vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūciju loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai 

valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes 

vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu. 

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis - politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu 

uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa 

laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa. 

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziska persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir akcionārs 

vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma, kas izveidots politiski nozīmīgas 

personas labā, īpašnieks. 

Esmu informēts, ka uzkrātā papildpensijas kapitāla pārskaitīšana uz citu pensiju fondu tiek veikta ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no 

iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas AS CBL Atklātais pensiju fonds. Ieguldījumu atdeve tiek aprēķināta par pilnu to 

kalendāro mēnesi, kuram sekojošā mēnesī tiks veikts pārskaitījums. 

Akciju sabiedrība “CBL Atklātais pensiju fonds” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003397312, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, 

Latvija, LV-1010, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: gdpr@citadele.lv) kā personas datu pārzinis nolūkā sniegt 

pakalpojumus līguma ietvaros, veic personas datu apstrādi. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi pieejama Pensiju fonda 

Privātuma aizsardzības noteikumos, ar kuriem varat iepazīties www.cbl.lv.  

 

Klients:         
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

 

Pensiju fonda pārstāvis:       
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

Aizpilda Pensiju fonda darbinieks: 

Pieteikuma nr.:   Reģistrēšanas datums   
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