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Baltic International Bank SE noguldītāju garantētās atlīdzības izmaksas kārtība

Vai klients ir pilngadīga persona?

Vai kontam citā noguldījumu piesaistītājā
ir līdzīgi nosacījumi?

Vai klientam ir piekļuve Baltic International Bank SE
internetbanka?

Internetbankā, ielogojoties
ar savu lietotāja numuru un
paroli, jāiesniedz pieteikums

Jāsagatavo un ar drošu elektronisko
parakstu jāparaksta pieteikums, kas

jānosūta uz e-pasta adresi info@bib.eu

Jāierodas
Baltic International Bank SE,

Grēcinieku ielā 6, Rīgā

Jāsagatavo  notariāli apliecināts pieteikums, kuru
jānosūta Baltic International Bank SE pa pastu.

Adrese: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050

Nepilngadīgā noguldītāja likumiskiem pārstāvjiem
vai noguldījumu mantiniekiem jāiesniedz
pieteikums Latvijas Bankas klientu kasēs:

• līdz 30.12.2022. (ieskaitot) Kr. Valdemārā ielā 1B, Rīgā
• no 02.01.2023. Bezdelīgu iela 3, Rīgā

Nepieciešams
Bāriņtiesas

lēmums

Vai klients vēlas
iesniegt pieteikumu

elektroniski?

Vai klients vēlas
iesniegt pieteikumu

klātienē?
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Garantētās atlīdzības saņemšanai par 
nepilngadīgo noguldītāju: 

• Pase vienam no vecākiem (t.sk. pases 
atvērums, kur ierakstīts nepilngadīgais), vai 
dzimšanas apliecība, kur redzams, ka šī persona, 
kas iesniedz pieteikumu, ir nepilngadīgā vecāks;

• Ja nepilngadīgās personas likumiskais 
pārstāvis vai persona, kas atvērusi nepilngadīga-
jam kontu Baltic International Bank SE, atver 
tāda paša veida kontu ar tādiem pašiem 
nosacījumiem uz nepilngadīgās personas vārda 
citā kredītiestādē un lūdz pārskaitīt nepilngadīgā 
noguldījumu tur, šajā gadījumā jāiesniedz 
nepilngadīgā jauna konta atvēršanas līgums citā 
kredītiestādē;

• Ja pieteikumā lūgts pārskaitīt garantēto 
atlīdzību uz kontu, kas nav ar tādiem pašiem 
nosacījumiem uz nepilngadīgās personas vārda 
citā kredītiestādē, tad nepieciešama Bāriņtiesas 
izziņa vai lēmums rīkoties ar nepilngadīgā mantu;

• Pieteikuma iesniedzēja personu apliecinošs 
dokuments (pase vai eID karte).

Mantiniekiem: 
• Mantojuma apliecība;
• Mantinieka personu apliecinošs dokuments 

(pase vai eID karte).

Fiziskai personai – iekšzemes klientam: personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).
Fiziskai personai – ārvalstu klientam: personu apliecinošs dokuments (pase, kas piemērota 
ieceļošanai Latvijā, vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota personas apliecība).
Fizisko personu pārstāvim: 

• Notariāli apliecināta pilnvara (pilnvara, kas noformēta notariālā akta veidā, vai pilnvara, uz kuras 
notārs ir apliecinājis pilnvaras devēja paraksta īstumu un identitāti);

• Fiziskās personas pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).
Juridiskai personai – iekšzemes klientam:

• Juridiskas personas pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
• Izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par kapitālsabiedrības paraksttiesīgajām 

personām, ja Lursoft datu bāzē nav pieejama šāda informācija vai
• Reģistrācijas apliecība, statūti (aktuālā redakcija) un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt 

juridisku personu (piemēram, lēmums par direktora iecelšanu un/ vai notariāli apstiprināta pilnvara).
Juridiskai personai – ārvalstu klientam:

• Pase, kas piemērota ieceļošanai Latvijā, vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota 
personas apliecība, vai piemērota ieceļošanai Latvijā personas apliecība personai, kurai ir tiesības 
pārstāvēt uzņēmumu;

• Reģistrācijas apliecība, statūti (aktuālā redakcija) un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt 
juridisku personu (piemēram, lēmums par direktora iecelšanu un/ vai notariāli apstiprināta pilnvara);

• Dokuments, kas apliecina juridiskas personas aktīvo statusu.

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Baltic International Bank SE noguldītāji, fiziskas 
un juridiskas personas, var saņemt valsts 
garantēto atlīdzību, iesniedzot pieteikumu.

Garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz pieteikumā norādīto 
uz noguldītāja vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē 
vai finanšu iestādē, kas darbojas SEPA zonā. Plašāk šeit.

https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

