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1. Reģistrētās komercķīlas numurs

Pieteikums ar komercķīlu nodrošināto prasījumu cesijas reģistrēšanai

1 8 0 5 0 1 0 3



1 8 0 5 0 2 0 2

lapa

2.1. reģistrācijas numurs

2.2. nosaukums

2. Ja cesionārs ir juridiska persona



3.1 Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

3.2 Vārds

3.4  Personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda tikai tad, ja nav personas koda)

3.3 Uzvārds

3.4.3. izdošanas datums

D D M M G G G G

3.4.4. valsts 

3.4.1. izdevējiestāde

3.4.2. numurs
 

3. Ja cesionārs ir fiziska persona

lapa

1 8 0 5 0 3 0 1



4. Fiziskajām personām – adrese, kurā persona ir sasniedzama, ārvalsts juridiskajām personām – juridiskā adrese

4.1. valsts
 

4.2. republikas pilsēta/
novads, novada pilsēta/
pagasts (novada pilsētas 
lauku teritorija), ciems 

4.3. ielas vai māju
nosaukums, numurs,
korpuss, dzīvokļa 
numurs

4.4. pasta indekss 

lapa

1 8 0 5 0 4 0 0



5.1 Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

5.2 Vārds

5.4  Personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda tikai tad, ja nav personas koda)

5.3 Uzvārds

5.4.3. izdošanas datums

D D M M G G G G

5.4.4. valsts 

5.4.1. izdevējiestāde

5.4.2. numurs
 

5. Informācija par personu, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā

lapa

1 8 0 5 0 5 0 9



lapa

6. Cita informācija

1 8 0 5 0 6 0 8



lapa

7. informācija par maksātāju
7.1. juridiska persona

7.1.1. nosaukums

7.1.2. reģistrācijas numurs

7.2. fiziska persona

7.2.1. vārds

7.2.2. uzvārds

7.2.3. personas kods (ja nav 
personas koda, norāda dzimšanas 
datumu)

7.3. informācija par maksājuma dokumentu

7.3.1. maksājuma datums

D D M M G G G G

7.3.2. maksājuma dokumenta numurs

7.3.3. apmaksātā summa un valūta 

7.3.4. maksājuma references numurs

7.3.5. maksājumu pakalpojuma 
sniedzēja nosaukums (piemēram, 
banka)

1 8 0 5 0 7 0 7



8. Lēmuma paziņošanas veids

Norādīt e-pasta adresi 

Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

nosūtot pa pastu uz juridisko adresi vai fiziskās personas adresi, kurā tā ir sasniedzama

nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu)

e-pasta adrese 

tālruņa numurs 

9. Kontaktinformācija saziņai

10. Paraksts

Komercķīlas ņēmējs

Piezīme. Elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Dokumenta 
rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda.

lapa

1 8 0 5 0 8 0 6
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