ANKETA PAR
РOLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8000 1515, www.privatbank.lv

(Aizpilda Klienta Pārstāvis no PLG vārda)

Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem ar tinti. Tur, kur nepieciešams, atzīmēt ar “X”.

PLG1:

Vārds, uzvārds

Personas kods/Dzimšanas datums

Vai PLG ieņem vai ir ieņēmusi kādu no zemāk uzrādītajiem nozīmīgajiem publiskajiem amatiem Latvijas Republikā vai citā valstī?
Jā:
Valsts varas augstākā amatpersona (valsts Prezidents)
Valsts varas augstākās amatpersonas vietnieks
Pašvaldības/domes priekšsēdētājs, mērs
Pašvaldības/domes priekšsēdētāja, mēra vietnieks
Federatīvā valstī - federatīva līmeņa likumdošanas struktūras loceklis
Valdības vadītājs (Ministru Kabineta vadītājs, Premjerministrs)
Vice-premjers
Ministrs (tai skaitā ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks)
Īpašu uzdevumu ministrs
Valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā (pašvaldībā)
Parlamenta deputāts (Saeima deputāts)
Politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis
Konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis)
Augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis
Centrālās bankas padomes vai valdes loceklis
Vēstnieks
Pilnvarotais lietvedis (chargé d'affaires)
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.
*Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija, Starptautiskā Jūrniecības organizācija, Eiropas Padome, Eiropas Savienības iestādes, Eiropas Drošības un
sadarbības organizācija, Amerikas Valstu organizācija, Ziemeļatlantijas līguma organizācija u.c.
(norādiet valsts, kurā ieņēmāt iepriekš norādīto amatu)
Nē.
Vai PLG ir kādai Politiski Nozīmīgai Personai (turpmāk – PNP), kas ieņem vai ir ieņēmusi vienu no augstāk minētajiem nozīmīgajiem
publiskajiem amatiem:
Jā, ir:
Laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona**
Bērns vai PNP laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns
PNP bērna laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona
Vecāks, vecvecāks vai mazbērns
Brālis vai māsa
** Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu
(norādiet PNP vārdu, uzvārdu, amatu un valsts)
Nē, nav.
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Vai PLG ir ciešas attiecības ar PNP?
Jā, ir:
PLG ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar PNP (norādiet):
PLG ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar PNP
PLG ir juridiska veidojuma īpašnieks un tas izveidots PNP labā
PLG ir citas ciešas attiecības (norādiet kādas)***
*** Citas ciešas attiecības – tās ir attiecības, kuras neietilpst PNP ģimenes locekļa definīcijā un neatbilst darījumu attiecībām, šo personu starpā pastāv
uzticības attiecības, proti, personas ārpus ģimenes loka (piemēram, draugi, draudzenes u.c.), ar PNP vienā politiskajā partijā, sabiedriskajā organizācijā,
arodbiedrībā esoši prominenti locekļi (piemēram, sabiedrībā plaši pazīstamas personības), PNP faktiskās kopdzīves partneris, kas netiek pielīdzināts
laulātajam un tas formāli neiekļaujas ģimenes locekļa definīcijā, jo attiecīgās valsts likumi tam nenosaka šādu statusu.
(norādiet PNP vārdu, uzvārdu, amatu un valsts)

(norādiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsts)
Nē, nav.
Ar savu parakstu apliecinu:
1) ka esmu pilnvarots Klienta PLG vārdā parakstīt šo Anketu, visa informācija ir sniegta ar PLG piekrišanu un ir pilna un patiesa.
2) apņēmos trīs dienu laikā informēt Banku par visām izmaņām informācijā, kas ir noradīta šajā Anketā.
Vārds, uzvārds
Personas kods/Dzimšanas datums

Paraksts

Datums un parakstīšanas vieta
(valsts, pilsēta)
Banku darbinieka, kas pieņēma Anketu, atzīme, datums,
paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs
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