
Klients
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Pases / ID dokumenta / Reģistrācijas Nr.

Adrese

Norēķinu konts AS „Rietumu Banka” Nr.

Naudas ķīlas konts Akreditīva nodrošināšanai AS  Nr.„Rietumu Banka”

(AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS)

Šī Rīkojuma 1. daļa ir jāaizpilda angļu valodā. Pretējā gadījumā Banka neatbild par tulkojuma pareizību.  

1. Lūdzu izsniegt Akreditīvu par Klienta līdzekļiem saskaņā ar šādiem noteikumiem:

1.1. Type of Letter of Credit:

       Akreditīva veids:   

irrevocable

neatsaucams

transferable

pārvedams

conrmed

apstiprināts

standby

rezerves

+/-
(in gures / cipariem)

1.2. Amount

       Summa 

Currency

Valūta  

Amount tolerance allowed

Atļautā summas pielaide %

Amount and currency

Summa un valūta    
(in words / vārdiem)

1.3. In favour of Beneciary

Par labu Beneciāram     
(name, surname / vārds, uzvārds / full name / pilns nosaukums)

Passport / Identity document / Registration No. 

Pases / ID dokumenta / Reģistrācijas  Nr.  

Date of birth (day/month/year)  

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) / /

Dzimšanas datums
(dd/mm/gggg) 

/ /

Address

Adrese

1.4. Beneciary’s bank 

Beneciāra banka     
(full name / pilns nosaukums) (SWIFT)    

1.5. Letter of Credit is available with the bank: 

Аkreditīvs izpildāms bankā:  

JSC „Rietumu Banka”
(full name / pilns nosaukums, SWIFT)    

by payment at sight 

iesniedzot dokumentus

by deferred payment for 

ar atlikto maksājumu uz 

days from the date of

dienām no dienas
(indicate an event or document  / norādiet notikumu vai dokumentu)    

by acceptance

ar akceptu

by negotiation

izpērkot dokumentus 

RĪKOJUMS AKREDITĪVA IZSNIEGŠANAI
ORDER FOR LETTER OF CREDIT

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 12.04.2019. sēdē, protokols Nr. 13

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.lv

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

/ / 20Datums

other bank

cita banka
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1.6.  Description of goods / services, unit price, quantity  

Preču / pakalpojumu apraksts, vienas vienības cena, daudzums

1.7.  Delivery terms, Incoterms 2010    

Piegādes noteikumi, Incoterms 2010  

Place    

Vieta 

1.8.  Place of taking in charge / Place of receipt 

Kravas pieņemšanas vieta / Nosūtīšanas vieta 

1.9.  Port of loading / Airport of departure  

Iekraušanas osta / Nosūtīšanas lidosta 

1.10.  Port of discharge / Airport of destination  

Izkraušanas osta / Nogādāšanas lidosta 

1.11.  Place of nal destination / Place of delivery  

Galamērķa vieta / Nogādāšanas vieta  

1.12.  Latest date of shipment 

Nosūtīšana ne vēlāk kā / / 20

1.13.  Partial shipments: 

Piegāde pa daļām: 

allowed

atļauta   

prohibited

nav atļauta  

1.14.  Transhipment: 

Preces pārkraušana: 

allowed

atļauta   

prohibited

nav atļauta  

1.15.  Documents required: 

Pieprasītie dokumenti: 

signed commercial invoice:

parakstīts komercrēķins:

originals

oriģināli

copies

kopijas

transport document: 

transporta dokuments:    
(type of transport document, quantity, requirements for drawing up of document / transporta dokumenta veids, daudzums, dokumenta noformēšanas prasības)

consigned to 
kravas saņēmējs 

notifying party  
informējamā puse 

Other documents:   
Citi dokumenti:  
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1.16. Additional conditions:    

         Papildu nosacījumi:  

1.17.  Period for documents presentation  

Dokumentu iesniegšanas termiņš   

days after shipment date, but no later than the expiry date of the Letter of Credit 

dienu laikā no nosūtīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz Akreditīva termiņa notecēšanai 

1.18.  Date of expiry 

Termiņa beigu datums / / 20

Place of expiry 

Termiņa notecēšanas vieta 

1.19.  Commissions: 

Komisijas maksas: 

JSC “Rietumu Banka” commissions to be paid by: 

AS „Rietumu Banka” komisijas apmaksā:  

Client

Klients 

Beneciary

Beneciārs

Correspondent bank commissions to be paid by:   

Korespondentbankas komisijas apmaksā:  

Client

Klients 

Beneciary

Beneciārs

Beneciary’s bank commissions to be paid by:  

Beneciāra bankas komisijas apmaksā:  

Client

Klients 

Beneciary

Beneciārs

2. Akreditīva izsniegšanas priekšnoteikumi
2.1. Akreditīva summas ieskaitīšana naudas ķīlas kontā.
2.2. Komisijas maksas samaksa.

3. Bankas tiesības
3.1. Bezakcepta kārtībā un bez jebkādu papildu dokumentu noformēšanas, pamatojoties uz šo Rīkojumu, pārskaitīt naudas līdzekļus Akreditīva 

summas apmērā, kas kalpos par Akreditīva nodrošinājumu, no Klienta norēķinu konta Bankā uz naudas ķīlas kontu. Attiecīgā naudas summa, kas 

saskaņā ar šī punkta noteikumiem ieskaitīta naudas ķīlas kontā, tiek glabāta kontā:
1) līdz 7 (septiņām) dienām pēc Akreditīva darbības termiņa beigām, ja Akreditīvs ir izpildāms Bankā; vai 
2) līdz brīdim, kad Banka izmaksā to Beneciāram; vai
3) līdz saņemts apstiprinājums par to, ka Banka ir atbrīvota no saistībām, ja Akreditīvs izpildāms citā bankā, bet ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecas) 

dienas pēc Akreditīva darbības termiņa beigām.
3.2. Bezakcepta kārtībā un bez jebkādu papildu dokumentu noformēšanas, pamatojoties uz šo Rīkojumu, norakstīt no Klienta norēķinu konta 

Bankā komisijas maksas par Akreditīva izskatīšanu, noformēšanu un izsniegšanu, kā arī visas citas iespējamās komisijas maksas saskaņā ar Bankas 

tariem, un citu banku komisijas maksas un izdevumus, ja Beneciārs atsakās tos maksāt.

4. Finanšu nodrošinājums
4.1. Klients Bankai kā nanšu nodrošinājumu ieķīlā Klientam piederošos un nākamos nanšu instrumentus un nanšu līdzekļus (nauda, izņemot 

banknotes un monētas) Akreditīva summas apmērā jebkurā valūtā, kas atrodas naudas ķīlas kontā, kā arī civiltiesiskos augļus un pieaugumus.
4.2. Finanšu nodrošinājuma ķīla nodrošina prasības (Nodrošinātās nanšu saistības), kas var rasties Beneciāram pret Banku saskaņā ar Akreditīvu.
4.3. Finanšu nodrošinājums nodrošina jebkuru un visu no Akreditīva izrietošo prasību samaksu.
4.4. Klients atbild ar nanšu nodrošinājumu par nepieciešamajiem izdevumiem, kas Bankai radušies saistībā ar Akreditīvu. 
4.5. Banka bloķē nodrošinājumu, un Klients nav tiesīgs rīkoties ar nanšu nodrošinājumu līdz brīdim, kamēr Banka nav atbrīvota no saistībām 

saskaņā ar izsniegto Akreditīvu. 
4.6. Ja nanšu nodrošinājums nesedz visas Nodrošinātās nanšu saistības, izdevumus un/vai zaudējumus, kas radušies Bankai saistībā ar 

Akreditīvu, Banka ir tiesīga vērst piedziņu uz visu pārējo Klientam piederošo īpašumu tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai segtu Nodrošinātās 

nanšu saistības, Bankas izdevumus un zaudējumus.
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5. Akreditīva summas izlietošana
5.1. Ja Banka saņem 1.15. punktā norādītos dokumentus saskaņā ar 1. daļas noteikumiem un Klients ir izpildījis 2. daļas noteikumus, Banka 

bezakcepta kārtībā bez jebkādu papildu procedūru/darbību veikšanas un bez jebkādu papildu dokumentu noformēšanas, pamatojoties uz šo 

Rīkojumu, noraksta no naudas ķīlas konta Akreditīva summu (summas daļu) nepieciešamajā apmērā un apmaksā prasību saskaņā ar izsniegto 

Akreditīvu.
5.2. Ja naudas ķīlas kontā nepietiek naudas līdzekļu, lai samaksātu augstākminētos Bankas izdevumus (un visas saistītās komisijas maksas), Banka ir 

tiesīga vērst piedziņu uz pārējo Klienta īpašumu atbilstoši 4.6.punktam.

6. Klienta garantijas un apliecinājumi
6.1. Klients ir vienīgais un likumīgais nanšu nodrošinājuma īpašnieks, un viņam ir tiesības brīvi rīkoties ar to.
6.2. Klients apliecina, ka nanšu nodrošinājums ne kā lietu kopība, ne arī atsevišķa nanšu nodrošinājuma daļa kā lietu kopības daļa nav ieķīlāta, 

atsavināta trešajām personām, tai nav uzlikts liegums vai arests, nepastāv apgrūtinājumi, ierobežojumi un nav strīds par nanšu nodrošinājumu, kā 

arī šī Rīkojuma darbības laikā netiks veiktas iepriekš minētās darbības bez Bankas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

7. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Akreditīva noteikumu izpilde pakļauta Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem „Akreditīvu vienotās paražas un prakse”, 600. izdevums, 

2007. gads.
7.2. Visus pārējos jatājumus, saistības un attiecības, kurus neregulē 7.1. punktā norādītie noteikumi, regulē Latvijas Republikas .tiesību normas
7.3. Strīds starp Klientu (Latvijas Republikas nerezidentu) un Banku tiek izskatīts pēc prasītāja izvēles Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 

vai Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā Rīgā. Strīds starp Klientu (Latvijas Republikas rezidentu) un Banku tiek izskatīts pēc prasītāja izvēles atbilstošā 

kompetentā Latvijas Republikas valsts tiesu instancē vai Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā Rīgā.
7.4. Ja strīds tiek nodots izskatīšanai Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā Rīgā, tas tiek izskatīts saskaņā ar Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas 

reglamentu. Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas reglamenta noteikumi ir ietverti šajā Rīkojumā. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un 

Pusēm ir obligāts. Šķīrējtiesnešu skaits − 1 (viens). Šķīrējtiesnesis tiek iecelts Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas reglamenta noteiktajā kārtībā. 

Baltijas Starptautiskās šķīrējtiesas izskatīšanai iesniegtais strīds tiek izskatīts latviešu valodā.
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Banka apstrādā zisko personu personas datus (turpmāk – dati) atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu 

prasībām.

Pilna informācija par Bankas veikto datu apstrādi, apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, datu saņēmējiem, datu nosūtīšanu un nodošanu, 

datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī cita informācija par datu apstrādi ir ietverta Klienta personas datu apstrādes deklarācijā, 

kuras aktuālā redakcija ir izvietota www.rietumu.lv. Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar norādīto dokumentu, ir informēts par tā 

nosacījumiem, kā arī apzinās, ka Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas Klienta personas datu apstrādes deklarācijā.

Ja Klients vai jebkuri viņa pārstāvji nodod Bankai zisko personu datus un/vai datus saturošus dokumentus, Klients un viņa pārstāvji 

apliecina un garantē, ka:
- viņi ir tiesīgi nodot Bankai šo personu datus un ievēro datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- personas, kuru dati tika nodoti Bankai, ir informētas par Bankas veikto datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas savu datu 

apstrādi. Klients un viņa pārstāvji ir iepazīstinājuši šīs personas ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma Klients un viņa pārstāvji nekavējoties iesniegs Bankai dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas doto 

piekrišanu vai cita veida atļauju personas datu nodošanai un apstrādei Bankā, vai dokumentu, kas apliecina citu pamatu datu nodošanai 

un apstrādei Bankā.

Klients un viņa pārstāvji ir atbildīgi par jebkurām zisko personu pretenzijām, prasībām pret Banku saistībā ar Bankas veikto personas 

datu apstrādi, kā arī par ar to saistītiem zaudējumiem, kā arī par kompetentu iestāžu uzliktām sankcijām, ja tādas ir.

Banka nav atbildīga par jebkādām trešo personu darbībām, kurām saistībā ar Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas likumīgo 

pienākumu izpildi vai Bankas leģitīmo interešu īstenošanu tika nodoti un/vai izpausti Klienta, vai ar viņu saistīto zisko personu dati, tajā 

skaitā par turpmāku datu atklāšanu, izmantošanu, glabāšanu vai nodošanu. Informācija par Klientu var tikt izpausta pārējām darījuma 

pusēm un citām personām atbilstoši Klienta personas datu apstrādes deklarācijai.

Klients un viņa pārstāvji piekrīt, ka saziņai un datu apmaiņai ar viņiem vai citām darījuma izskatīšanā un nodrošināšanā iesaistītām 

personām Bankai ir tiesības izmantot publiskus sakaru kanālus, tajā skaitā elektronisko pastu, tālruni, pastu un citus saziņas līdzekļus. 

Klients un viņa pārstāvji uzņemas visus riskus, kas saistīti ar datu nodošanas tehniku un drošību. Banka nav atbildīga par zaudējumiem 

saistībā ar nelikumīgu piekļuvi nodotajai informācijai.

Lai pārbaudītu vai saņemtu papildu informāciju, Banka ir tiesīga izmantot privātos vai publiskos reģistrus, tajā skaitā pieprasīt informāciju 

par Klientu no kredītinformācijas biroja.
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Bankas saistības:
Banka piekrīt šajā Rīkojumā izklāstītajam un atzīst to par sev saistošu Klienta un Bankas vienošanos.
Banka saskaņā ar šo Rīkojumu, kas atzīstams par vienošanos, izsniedz Klientam 

Akreditīvu Nr. 

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem un Bankas tarifiem un piekrītu tiem.

(vārds, uzvārds) (paraksts)
Datums / /20

Klients personā

Testa atslēgaRietumu ID

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogs
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