Iesniegums
par bojātu naudas zīmju iesniegšanu
apmaiņai

Iesaiņojuma Nr.:

par naudas zīmju ar viltojuma pazīmēm
iesniegšanu identifikācijai
Datums:

.

1. Persona, kas iesniedz naudas zīmes (iesniedzējs)

Vārds, uzvārds/Juridiskās personas nosaukums:

______________
Personas
kods/
Juridiskās personas reģ. Nr.:

Personu
apliecinoša
dokumenta Nr.:

Deklarētā dzīvesvietas /juridiskā adrese:
Juridiskās personas pārstāvja vārds, uzvārds un pārstāvniecības pamats:

Tālr.:

Pasta indekss:
e-pasts:
2. Iesniegtās naudas zīmes:
EUR
LVL
Nominālvērtība:

cita
Skaits:

Kopā (kopējā nominālvērtība):

Iesniegto naudas zīmju kopējā nominālvērtība (summa):
3. Naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm iegūšanas apstākļi; naudas zīmes bojājuma iemesls
(nepieciešamības gadījumā var pievienot uz atsevišķas lapas) un pierādījumi (ja tādi ir)

Datums:

. Plkst.:

Vieta:

Lūgums sniegt detalizētu aprakstu par naudas zīmju izcelsmi un bojājumu rašanās apstākļiem.
Ja tiek iesniegta:
1) banknote, kura atbilst 50% vai ir mazāka par 50% no veselas banknotes, iesniedzami
pierādījumi, kas apliecina banknotes daļas iznīcināšanu, ja tādi ir;
2) naudas zīme, kura ir bojāta ar tinti, krāsu, aizsargierīci vai citu ķīmisku vielu, iesniedzami
rakstiski paskaidrojumi un pierādījumi par neitralizācijas iemeslu un raksturu vai krāsojuma,
traipa un piesūcinājuma veidu un iemeslu, ja tādi ir.

Latvijas Bankas lēmumu un informāciju vēlos saņemt:
pa pastu uz 1.
punktā norādīto adresi

ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko
parakstu uz 1. punktā norādīto e-pasta adresi

Apmainītās naudas zīmes nominālvērtības atlīdzību vēlos saņemt:
Latvijas Bankas
kasē

Kredītiestādes
nosaukums:

ar pārskaitījumu
uz iesniedzēja kontu

Konta nr.:
Apliecinu, ka iesniegtās naudas zīmes manā klātbūtnē ievietotas slēgtā iesaiņojumā ar plombas
numuru atbilstoši reģistrācijas numuram. Esmu informēts, ka naudas zīmju identifikācijas
rezultātā konstatēto naudas zīmju kopējā summa var atšķirties no šajā iesniegumā norādītās
summas un, ja euro naudas zīmes tiks atzītas par apmaiņai nederīgām, tās atpakaļ netiks
izsniegtas.
Iesniedzēja paraksts:

Datums:

Iesniegumu pieņēma Latvijas Bankas darbinieks:
_____________________________________________
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu Nr. 1210/2010 un Eiropas Centrālās bankas lēmumu
Nr. ECB/2013/10 Latvijas Banka neatlīdzina euro banknošu un monētu nominālvērtību, ja tās ir bojātas tīši vai tāda procesa
rezultātā, kuram, saprātīgi pieņemot, ir sagaidāma šāda ietekme, un iesniegtās naudas zīmes atpakaļ neizsniedz. Viltotas naudas
zīmes atpakaļ netiek izsniegtas, un netiek atlīdzināta to nominālvērtība.

Iesniegums
par bojātas numismātikas monētas vai
komplekta iesniegšanu apmaiņai

Iesaiņojuma Nr.:
Datums:

.

1. Persona, kas iesniedz numismātikas monētas vai komplektu (iesniedzējs)
Vārds, uzvārds/Juridiskās personas nosaukums:

Personas kods/
Juridiskās personas reģ. Nr.:

Personu
apliecinoša
dokumenta Nr.:

Deklarētā dzīvesvietas /juridiskā adrese:
Juridiskās personas pārstāvja vārds, uzvārds un pārstāvības pamats:

Tālr.:

Pasta indekss:
e-pasts:
2. Iesniegtā numismātikas monēta vai komplekts:
EUR

LVL

Numismātikas monēta vai komplekts
nosaukums:

Skaits:

3. Numismātikas monētas vai komplekta bojājuma iemesls (nepieciešamības gadījumā var
pievienot uz atsevišķas lapas). Iesniedzams dokuments, kas apliecina numismātikas monētas vai
komplekta iegādi Latvijas Bankā (ja tāds ir)

4. Latvijas Bankas lēmumu un informāciju vēlos saņemt:
pa pastu uz 1. punktā
norādīto adresi

ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko
parakstu uz 1. punktā norādīto e-pasta adresi

Apliecinu, ka numismātikas monēta vai komplekts manā klātbūtnē ievietots slēgtā iesaiņojumā
ar plombas numuru atbilstoši reģistrācijas numuram.
Esmu informēts, ka, ja numismātikas monētai vai komplektam tiks konstatēts ražošanas
defekts, tas tiks apmainīts pret tādu pašu numismātikas monētu vai komplektu bez defekta vai,
ja attiecīgā numismātikas monētas vai komplekta tirdzniecība Latvijas Bankas kasēs ir izbeigta,
tiks atlīdzināta tā pirkuma summa euro saskaņā ar Latvijas Bankas izsniegto pirkumu
apliecinošo dokumentu, bet, ja tādu neesmu iesniedzis, – atbilstoši pēdējai Latvijas Bankas
noteiktajai mazumtirdzniecības cenai. Ja numismātikas monētai vai komplektam tiks konstatēti
citi defekti (nevis ražošanas defekti), to atdos man atpakaļ. Pēc mana pieprasījuma šādu
numismātikas monētu vai komplektu var apmainīt pret euro, atlīdzinot tā nominālvērtību.

Iesniedzēja paraksts:

Datums:

Iesniegumu pieņēma Latvijas Bankas darbinieks:
_____________________________________________

