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KLIENTA ANKETA 
Ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai  

darījumiem ar finanšu instrumentiem 
                          

Datums 

I DAĻA 
 

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR KLIENTU 

Klients    

Vārds, Uzvārds / Nosaukums:       
Personas kods / 

Reģ. numurs: 
      

Pases numurs (nerezidentiem):       

Juridiskā vai deklarētā adrese:       

Norēķinu konts 

AS ”Meridian Trade Bank”: 
      

    
Klienta pārstāvis / pilnvarota persona 

Vārds, Uzvārds:       Personas kods:       

Pases numurs (nerezidentiem):       

Pārstāvības pamats 

(statūti, pilnvara, cits)*: 
      

    
*ja klienta pārstāvis darbojas uz atsevišķi izsniegtās pilnvaras pamata, anketai lūdzam pievienot pilnvaru. 

 

2. KLIENTA TIESĪBAS NESNIEGT INFORMĀCIJU 
Klientam ir tiesības atteikties sniegt zemāk pieprasīto informāciju.  

AS ”Meridian Trade Bank” (turpmāk - Banka) brīdina Klientu un Klients apzinās un piekrīt, ka gadījumā, ja Klients nesniedz anketā pieprasīto informāciju, 

Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt vai precīzi izvērtēt, vai Klientam ir pietiekamas zināšanas  un pieredze, lai saprastu ar finanšu instrumentiem 

saistīto darījumu būtību, riskus un sekas, un nevar brīdināt Klientu, ka  pieteiktais darījums (produkts, pakalpojums) ir Klientam nepiemērots, kā arī nevar 

izvērtēt attiecīgā darījuma (produkta, pakalpojuma) atbilstību Klienta ieguldījuma mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko 

varētu radīt šāds darījums (produkts, pakalpojums), un Banka nav atbildīga par sekām (jebkuriem zaudējumiem), kuras var rasties minētās Klienta 

darbības dēļ. Klients apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Banku saistībā ar minēto. 

 

Apliecinu, ka es atsakos sniegt anketā zemāk pieprasīto informāciju (II DAĻA) un piekrītu tam, ka Banka nenes atbildību par sekām, 
kuras var rasties mana atteikuma rezultātā**: 
 

   

Vārds, Uzvārds  Paraksts  

 

**Nav jāparaksta, ja Klients izvēlas aizpildīt anketas II daļu un sniegt anketā pieprasīto nepieciešamo informāciju. 
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II DAĻA  
 

3. KLIENTA ZINĀŠANAS UN PIEREDZE DARĪJUMOS AR FINANŠU INSTRUMENTIEM 
3.1. Klienta izglītība 

  Augstākā ekonomiskā vai finanšu  Cita augstākā:  

  

 Cita: 

  

 

 

3.2. Klienta profesija 

Profesija ir saistīta ar ekonomiku vai finansēm:  Jā  Nē 

Pašreizējā darba vieta un amats:  

Iepriekšēja profesija ir saistīta ar ekonomiku vai finansēm:  Jā  Nē 

  

3.3. Vai Jums ir pieredze finanšu sektorā, amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, ko 
plānojat veikt? 

  Jā. Ja jā, lūdzu, norādiet cik ilgi Jūs esat šajā amatā strādājis:  Mazāk par vienu gadu 

 Vairāk par vienu gadu 

  Nē  

 

3.4. Zināšanas par finanšu instrumentiem 

Kā Jūs vērtējat savas zināšanas un pieredzi saistībā ar zemāk 

norādītajiem finanšu instrumentiem (turpmāk – FI)? 

Nav 

zināšanu/Sliktas 

zināšanas 

Pietiekamas 

zināšanas 
Labas 

Atzīmējiet, ja 

plānojat veikt 

darījumus ar 

minētiem 

instrumentiem  

Forex darījumi (maržinālie)     

Forex nākotnes un mijmaiņas līgumi (Forwards, SWAPs)     

Forex mijmaiņas darījumi (SWAPs)     

Iespējas līgumi (Opcijas)     

CFD akcijas     

CFD preces,  indeksi un citi aktīvi     

Nākotnes līgumi (Futures)     

Akcijas, ieguldījumu fondu daļas (ETF) kas tiek tirgoti regulētā tirgū     

Akcijas, depozitārie sertifikāti, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, 

alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (AIF) 
    

Obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri, izņemot tās, kas ietver 

atvasināto(-os) instrumentu(-us) 
    

Strukturētie vērtspapīri, kas ietver atvasināto(-os) instrumentu(-us)     

Hedžfondu daļas, kas tiek tirgotas regulētajā tirgū     

Naudas tirgus instrumenti     

Darījumi ar daļējo segumu (maržinālā tirdzniecība),  ja darījumi 

paredz papildu finansējuma piesaisti pret Klienta īpašumā  esošo 

finanšu instrumentu ķīlu. 

    

Repo darījumi     

Citi _______________________________________     
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3.5. Veikto darījumu skaits ar FI 

FI nosaukums 

Vidējais darījumu skaits ceturksnī  

iepriekšējo četru ceturkšņu laikā 
Vidējais darījuma apjoms naudas 

izteiksmē (EUR) Neviens 

darījums 4 

ceturkšņos 

no 1 līdz 9 > 9 

Forex darījumi (maržinālie)     

Forex nākotnes un mijmaiņas līgumi (Forwards, SWAPs)     

Forex mijmaiņas darījumi (SWAPs)     

Iespēju līgumi (Opcijas)     

CFD akcijas     

CFD preces,  indeksi un citi aktīvi     

Nākotnes līgumi (Futures)     

Akcijas, ieguldījumu fondu daļas (ETF) kas tiek tirgoti regulētā tirgū     

Akcijas, depozitārie sertifikāti, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, 

alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (AIF) 
   

 

Obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri )izņemot tās, kas ietver 

atvasināto(-os) instrumentu(-us) 
   

 

Strukturētie vērtspapīri, kas ietver atvasināto(-os) instrumentu(-us)     

Hedžfondu daļas, kas tiek tirgotasregulētajā tirgū     

Naudas tirgus instrumenti     

Darījumi ar daļējo segumu (maržinālā tirdzniecība) ja darījumi 

paredz papildu finansējuma piesaisti pret Klienta īpašuma esošo 

finanšu instrumentu ķīlu. 

   

 

Repo darījumi     

Citi: _______________________________________     

 

3.6. Esošā FI portfeļa vērtība 

  < 10 000 EUR  10 000 – 100 000 EUR  100 000 – 500 000 EUR  >500 000 EUR 

 

3.7. Kādus mērķus Jūs vēlaties sasniegt, pieņemot investīciju lēmumus un veicot darījumus ar FI? 

  Vienreizējs darījums 

  Spekulatīvie darījumi finanšu instrumentu tirgū 

  Ilgtermiņa ieguldījumi finanšu instrumentos ar mērķi sasniegt stabilu kapitāla pieaugumu 

  Investīciju portfeļa diversifikācija 

  Hedžēšana 

  Cits:  

 

3.8. Operāciju ar finanšu instrumentiem plānotais apjoms gadā? 

  2 000 – 5 000 EUR  5 000 – 100 000 EUR  >100 000 EUR 

 

3.9. Kādu portfeļa vērtības samazinājuma līmeni Jūs būtu gatavs uzņemties? 

  Neesmu gatavs uzņemties nekādu portfeļa vērtības samazinājumu 

  Ne vairāk par 10% 

  Ne vairāk par 30% 

  Ne vairāk par 50% 

  50% un vairāk, ar iespēju segt zaudējumus lielākus par atlikumu Investīciju kontā 
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3.10. Vai Jūs apzināties risku, kas saistīts ar maržinālo tirdzniecību* un nepieciešamības gadījumā esat spējīgs segt negatīvo atlikumu 
Investīciju kontā? 

  Jā  Nē 

*Maržinālā tirdzniecība ir liela riska darījumi (Forex darījumi (maržinālie), nākotnes līgumi (Forwards, Futures), iespējas līgumi Options (īsās pozīcijas), CFD, un citi atvasināti 

finanšu instrumenti, kuru cena ir atkarīga no bāzes Aktīva cenas izmaiņas)un kuri var radīt investoram zaudējumus lielākus par atlikumu Investīciju kontā, kā arī pie 

noteiktiem nosacījumiem (Nepietiekama nodrošinājuma situācija, jeb Margin Call) dod Bankai tiesības slēgt visas Klienta pozīcijas bez iepriekšēja brīdinājuma (Stop Out). 

 

3.11. Kā Jūs raksturotu Jūsu attieksmi pret risku? 

  Cenšos izvairīties no riska 

operācijām 

 Esmu gatavs minimālam riska 

līmenim 

 Dažreiz veicu investīcijas riska 

instrumentos   

Esmu gatavs uzņemties 

augstu riska līmeni 

 

3.12. Vai Jūsu angļu valodas zināšanas ir pietiekošas darbam ar ārvalstīs emitētiem un tirgotiem FI un Jūs pilnībā saprotat pakalpojuma 
sniegšanas dokumentus? 

  Jā  Nē 

 

4. INFORMĀCIJA, KAS RAKSTURO KLIENTA DARBĪBAS VEIDU 
4.1. Vai Jūs esat Profesionāls Klients attiecībā uz kādu finanšu instrumentu vai pakalpojumu? 

  Jā  Nē  nav informācijas par savu statusu 

Piezīme: Ja uz iepriekšējo jautājumu Jūs atbildējāt pozitīvi, lūdzam norādīt valsti un iestādi, kas piešķīrusi Profesionālā klienta statusu, finanšu 

instrumentu vai pakalpojumu un statusa piešķiršanas datumu: 

 

 

4.2. Klienta finanšu stāvoklis 
Fiziska persona (gada ieņēmumi): 

  < 5 000 EUR  5 000-10 000 EUR  10 000-20 000 EUR  > 20 000 EUR 

 

Juridiska persona (pēdējā gada dati): 

 Pašu kapitāls (EUR):  

 Bilances vērtība (EUR):  

 Neto apgrozījums (EUR):  

 

4.3. Lūdzam izvēlēties vienu no variantiem, kurš raksturo Jūsu darbību (juridiskām personām): 

  Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencēta un uzraudzīta iestāde: 

   kredītiestāde 

   ieguldījumu brokeru sabiedrība 

   cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde 

   ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 

   apdrošinātājs 

   pensiju fonds 

   preču dīleris 

   sabiedrība, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva 

tirgos veic darījumus uz pašu rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic 

darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par 

šādas sabiedrības noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū 

   cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros 

  Valsts un pašvaldība, valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais   Valūtas fonds, Eiropas 

Centrālā banka vai cita starptautiska finanšu institūcija. 

  Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros. 

  Neviens kritērijs 

 Piezīme: Ja atzīmēts viens no šajā punktā norādītajiem kritērijiem, lūdzam, norādīt arī licenci izsniegušo iestādi un valsti, licences izsniegšanas 

datumu un numuru: 
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OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA 

 
III DAĻA 
 

5. PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR KLIENTU 
5.1. Informācija par finanšu instrumentu kontu (lūdzam izvēlēties vienu variantu) 

  Apliecinu, ka būšu visu finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks 

  Apliecinu, ka finanšu instrumenti nepiederēs man un es būšu to turētājs. Finanšu instrumentu konts būs nomināls Latvijas Republikas likuma 

„Finanšu instrumentu tirgus likums” izpratnē. 

 
5.2. Vai Klients (pilnvarnieks) ir iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju* sarakstā, kura finanšu instrumenti atrodas 

publiskajā apgrozībā regulētajos tirgos? 

  Jā  Nē 

Piezīme: ja Klients tiks iekļauts kāda no finanšu instrumentu, kuri atrodas publiskā apgrozībā regulējamos tirgos, emitentu iekšējas informācijas turētāju 

sarakstā pēc finanšu instrumentu konta atvēršanas, Klientam par to nekavējoties rakstiski ir jāpaziņo Bankai. 

  

*Iekšējās informācijas turētāju pazīmes: 

Nr. Klienta saistība ar emitentu  Ja „jā”, tad kurš emitents Piezīmes 

1 Klients ir emitenta valdes vai padomes loceklis vai emitenta 

revidents 

 Jā 

 Nē 

  

2 Klients strādā pie emitenta un, pildot dienesta pienākumus, 

viņam ir pieeja iekšējai informācijai 

 Jā 

 Nē 

  

3 Klients ir cits vadošais darbinieks, kas nav minēts 1.punktā, bet 

kam ir piekļuve emitenta tiešai vai netiešai iekšējai informācijai 

un viņa lēmumi var ietekmēt emitenta darbu un attīstību 

 Jā 

 Nē 

  

4 Klients ir cieši saistīts ar 1. un 3.punktā minētajām personām.**  Jā 

 Nē 

  

** Par cieši saistītām personām uzskatāmi: 

• laulātie, bērni, citi radinieki, kuriem bija kopīga saimniecība ne mazāk kā vienu gadu pirms darījumu slēgšanas ar emitenta akcijām vai ar šīm 

akcijām saistītiem FI, atvasinātiem FI, ja darījumi tika slēgti savā vārdā, ja darījuma apjoms pārsniedza 5 000 EUR ekvivalentu, vai darījumu 

apjoms gada laikā pārsniedza 5 000 EUR ekvivalentu. Kopējais darījumu apjoms tiek aprēķināts kā visu saistīto personu darījumu kopsumma, 

izņemot emitenta darbiniekus, kuriem ir pieeja iekšējai informācijai dienesta pienākumu rezultātā.  

• jebkura juridiska persona, ja to vada vai kontrolē tieši vai netieši persona, kura ir minēta šīs tabulas 1. un 3. punktā vai šīs personas laulātais, bērni 

vai citi augstāk minēti radinieki.  

Klients sniedz anketā paredzēto informāciju, lai Banka, sniedzot Klientam ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, varētu izvērtēt 

darījumu ar finanšu instrumentiem piemērotību Klientam.  

 

Ar parakstu apliecinu, ka šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un precīza un apņemos nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām 

sniegtajā informācijā. Banka brīdina Klientu un Klients apzinās un piekrīt, ka ja anketā sniegtā informācija ir nepilnīga, neprecīza, nepatiesa, kā arī ja 

Klients nekavējoties neinformē Banku par jebkurām izmaiņām sniegtajā informācijā,  Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt vai precīzi izvērtēt, vai 

Klientam ir pietiekamas zināšanās un pieredze, lai saprastu ar finanšu instrumentiem saistīto darījumu būtību, riskus un sekas, un nevar brīdināt Klientu, 

vai pieteiktais darījums (produkts, pakalpojums) ir Klientam nepiemērots, kā arī nevar izvērtēt attiecīgā darījuma (produkta, pakalpojuma) atbilstību 

Klienta ieguldījuma mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šāds darījums (produkts, pakalpojums), un Banka 

nav atbildīga par sekām (jebkuriem zaudējumiem), kuras var rasties minētās Klienta darbības dēļ. Klients apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret 

Banku saistībā ar minēto. 

 

IV DAĻA  
 

6. BANKAS BRĪDINĀJUMS KLIENTAM 
Banka brīdina Klientu par to, ka Klienta zināšanas un pieredze var būt nepietiekamas, lai izprastu ar dažiem darījumiem ar finanšu instrumentiem saistītos 

riskus, un tāpēc šie darījumi var būt nepiemēroti Klientam. Klientam ir tiesības veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, kuri pēc Bankas profesionālā 

viedokļa nav Klientam piemēroti.  

Banka brīdina Klientu, ka pēc Bankas profesionālā viedokļa: 

• Klientam nav piemēroti darījumi ar finanšu instrumentiem, kurus Klients nepārzina vai nesaprot ar tiem saistītos riskus vai Klientam nav pieredzes 

darījumos ar minētajiem finanšu instrumentiem; 
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• Klientam nav piemēroti darījumi  ar daļējo segumu (maržinālā tirdzniecība), ja darījumi paredz papildu finansējuma piesaisti pret Klienta īpašumā 

esošo finanšu instrumentu ķīlu, jebkuriem atvasinātajiem instrumentiem, kā arī darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ja laika posms, 

kurā Klients ir veicis darījumus ar finanšu instrumentiem ir īsāks par gadu, vai finanšu instrumentu darījumu skaits gadā nepārsniedz desmit, vai 

Klients agrāk nav veicis spekulatīvus darījumus ar finanšu instrumentiem. 

• Klientam nav piemēroti darījumi  ar daļējo segumu (maržinālā tirdzniecība), ja darījumi paredz papildu finansējuma piesaisti pret Klienta īpašuma 

esošo finanšu instrumentu ķīlu, jebkuriem atvasinātajiem instrumentiem, ja Klients nav gatavs uzņemties augstu riska līmeni  t.i. portfeļa vai 

ieguldījuma summas vērtības samazinājuma  50% un vairāk, ar iespēju segt zaudējumus lielākus par atlikumu Investīciju kontā. 

Ja Klients, neņemot vērā Bankas brīdinājumu, noslēdz darījumu (iesniedz Rīkojumu darījuma veikšanai), ko Banka uzskata par Klientam nepiemērotu, 

Klientam ir jāapzinās, ka viņš pakļauj sevi riskiem, kuru pienācīgai izvērtēšanai, kontrolei un samazināšanai viņam nav pietiekamu zināšanu un pieredzes 

un Banka šajā gadījumā nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt norādītās Klienta darbības. 

 

V DAĻA 
 

7. KLIENTA APLIECINĀJUMS 
 
Parakstot šo anketu, Klients apliecina un piekrīt, ka: 

1. ir iepazinies ar Brīdinājumu Klientam  (šīs anketas IV Daļa), kurā Banka ir informējusi un brīdinājusi Klientu, ka atbilstoši Bankas profesionālajam 

viedoklim, daži darījumi ar finanšu instrumentu (-tiem) Klientam nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, ņemot vērā Klienta zināšanu un 

pieredzes līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem, gatavību uzņemties risku. Klients saprot un piekrīt, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras 

var izraisīt Klienta veiktie darījumi ar finanšu instrumentu (-iem), kuri Klientam nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, tajā skaitā par jebkuriem 

iespējamiem Klienta finansiālajiem zaudējumiem. 

2. pirms šīs anketas aizpildīšanas Klients ir iepazinies ar šādiem Bankas dokumentiem, saprot tos, piekrīt tiem, atzīst tajos norādītos noteikumus par 

sev piemērotiem un izdevīgiem: 

o Līgums par brokeru pakalpojumiem; 

o Finanšu instrumentu darījumu rīkojumu izpildes politika; 

o Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai; 

o Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju; 

o Finanšu instrumentu darījumu izpildes vietu saraksts; 

o Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts; 

o Klienta statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai; 

o Vispārējie darījumu noteikumi. 

3. Klients apliecina, ka Banka ir informējusi Klientu  par kārtību, kādā ar augstākminētā pakalpojuma sniegšanu saistītās sūdzības un strīdi tiek 

izskatīti ārpustiesas ceļā. 

4. Klients apliecina, ka ir pievērsis īpašu uzmanību visiem Bankas izteiktajiem brīdinājumiem, Klienta un Bankas atbildības apmēram, noteikumiem 

par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu starpnieksabiedrībās un izmantošanu. 

 

Klients: 
 

   

Vārds, Uzvārds  Paraksts  

 

Aizpilda АS “Meridian Trade Bank” darbinieks: 
 
Pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, Klientam piešķirts statuss: 

 privāts klients   profesionāls klients  tiesīgs darījumu partneris  atteikts piešķirt statusu 

 

Pārbaudīts: 

     
Vārds, Uzvārds. Amats  Datums  Paraksts 

 


