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PIETEIKUMS  
PAR MAKSĀJUMU KARTES AIZVIETOŠANU / SLĒGŠANU UN LĪGUMA IZBEIGŠANU 

datums*

Valsts kase Klienta nosaukums

 Juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 

Reģistrācijas Nr.      90000597275 

Tālrunis                 67094222 

kuras vārdā un vietā saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu 
Nr.VKI/22/522 (Pamatīgums) rīkojas Valsts kases klients  

Nosaukums 

Reģistrācijas Nr. 
Iela, māja, pilsēta, pasta indekss 

e-pasts 

Personas kods 

Valsts kases klients  

Adrese 

Tālrunis 

Pilnvarnieka vārds un uzvārds 

Identifikācijas dokumenta veids
Identifikācijas 
dokumenta Nr. 

Informācija par maksājumu kartes lietotāju un maksājumu karti 

Personas kods 

Identifikācijas 
dokumenta Nr. 

Vārds un uzvārds 

Identifikācijas dokumenta veids 

Mobilā tālruņa numurs Kartes numurs 

  Pieteikums maksājumu kartes aizvietošanai 

Kartes aizvietošanas iemesls Nozaudēts PIN kods  
Derīguma termiņa beigas
Karte iznīcināta

Karte nozaudēta
Karte nosūtīta pa pastu, nav saņemta
Aizdomas par krāpniecību

Karte nozagta
Vārda un / vai uzvārda maiņa
Karte atstāta bankomātā    
Karte bojāta

   Karte paliek lietošanā līdz jaunās kartes saņemšanai

Jaunās maksājumu kartes saņemšanas vieta:

  Pieteikums maksājumu kartes un Maksājumu kartes līguma izbeigšanu 

Ar šo paziņojam par pieteikumā norādītajam maksājumu kartes lietotājām izsniegtās maksājumu kartes lietošanas izbeigšanu. Lūdzu slēgt maksājumu karti un veikt 
galīgo norēķinu. 

Valsts kases klients ir atbildīgs par darījumiem, kas veikti ar maksājumu karti, 40 (četrdesmit) kalendārās dienas pēc maksājumu kartes slēgšanas. 

Pušu paraksti

Pilnvarnieks Bankas pārstāvis  
(vārds, uzvārds un paraksts*) (vārds, uzvārds un paraksts*) 

Pa pastu uz Iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi Filiālē “Citadele”, Republikas laukumā 2a, Rīgā
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