
Eiro priekšpiegādes līguma parakstīšana 
Swedbank internetbankā uzņēmumiem
Pēc eiro ieviešanas no 2014. gada 1.  janvāra jūsu uzņēmumam vajadzēs apkalpot iedzīvotājus uzreiz divās valūtās, 
tāpēc iesakām jau laikus pasūtīt skaidru naudu eirovalūtā, lai tā jūsu uzņēmuma kasēs būtu pieejama uzreiz no 1.  janvāra. 
Šo procesu sauc par eiro priekšpiegādi.

Eiro priekšpiegāde notiks no 10.12.2013. līdz 31.12.2013.. Swedbank nodrošinās jūsu uzņēmumam līgumā norādīto eiro 
valūtas apjomu uz norādīto adresi un nodos personai, kuru deleģēsiet līgumā. Lai jums būtu ērtāk izvēlēties atbilstošus 
eiro nominālus, esam izveidojuši trīs īpašus komplektus (mazo, vidējo un lielo). Uz vienu adresi varat pasūtīt ne vairāk kā 
10  komplektus kopā un 5  komplektus no katra veida.

Parakstot eiro priekšpiegādes līgumu savlaicīgi, jūs nodrošināt, ka jūsu norādītais naudas apjoms tiks nogādāts iespējami 
tuvāk gada beigām pirms gadumijas un eiro jums būs jāglabā īsāku laiku.

Lai noteiktu, cik daudz eiro jāpasūta, aprēķiniet summu, kādu jūsu uzņēmums varētu izdot atlikumā 
pirmo septiņu dienu laikā pēc gadumijas.

Swedbank internetbankā uzņēmumiem jūs varat parakstīt līgumu, ja jūsu uzņēmumā ir pilnvarota A  paraksttiesīgā persona 
(tiesības pārstāvēt vienpersoniski) bankā, un kurai ir aktīva internetbanka pilnajā režīmā.

Ja līguma noslēgšanai nepieciešamie nosacījumi atbilst, pierakstieties internetbankā, ievadot nepieciešamos 
identifikācijas datus.

1. Pēc pierakstīšanās izvēlieties 
sadaļu Citi pakalpojumi 

2. Noklikšķiniet uz EUR skaidras 
naudas priekšpiegāde

3. Varat noslēgt jaunu līgumu, 
izvēloties apakšsadaļu 
Jauns pasūtījums

Paraksttiesīgās personas 
tālruņa numurs un e-pasta 
adrese. Uz norādīto e-pasta 
adresi inkasācijas firma nosūtīs 
e-pasta ziņojumu (piecas dienas 
pirms priekšpiegādes komplekta 
piegādes) par piegādes datumu

Saņēmēja/pilnvarotās 
personas kontaktinformācija

Saņemšanas adrese – adrese, 
uz kuru tiks nogādāti šajā līgumā 
norādītie priekšpiegādes EUR

Konta nr. – konts, kurā bankai ir 
tiesības veikt rezervējumu par 
EUR priekšpiegādi, rezervējot 
pasūtījumam ekvivalentu summu 
LVL valūtā un komisijas maksu par 
pakalpojumu.

Izvēloties sadaļu Jauns pasūtījums, tiek atvērta forma, kurā jānorāda šādi dati:



Kad norādīsiet sev nepieciešamo 
komplektu skaitu, tiks parādīta 
izvēlēto komplektu kopsumma EUR 
un LVL. EUR ekvivalents LVL tiek 
aprēķināts summu eiro reizinot ar 
0,702804 un rezultātu apaļojot 
saskaņā ar likumā aprakstītajiem 
noapaļošanas principiem

EUR priekšpiegādes komplektu 
skaits.

Izvēloties EUR priekšpiegādes 
komplektus, sadaļā Papildu 
informācija varat apskatīt, kas 
ietilpst katrā komplektā.

Līgumā ir jāizpilda visi lauki, 
jo citādi līgumu nevarēsiet 
saglabāt. Kad visi lauki ir aizpildīti, 
noklikšķiniet uz Saglabāt līgumu.

Ja jūsu uzņēmumam ir vairākas 
tirdzniecības vietas vienā pilsētā, 
sistēma automātiski parādīs 
paziņojumu, lai pārliecinātos, 
ka kļūdas pēc neformējat divus 
līgumus uz vienu adresi.



Pirms līguma parakstīšanas 
obligāti izlasiet noteikumus un 
aplieciniet, ka tas ir izdarīts. 

Ievadiet prasīto kodu no bankas 
identifikatora (kodu kartes vai 
kalkulatora) un noklikšķiniet uz 
Apstiprināt. 

Turklāt esošajā līgumā varat veikt 
izmaiņas saņēmēja/pilnvarotās 
personas informācijā, kā arī labot 
līguma statusu uz slēgts.

Šo līgumu varat apskatīt sadaļā 
Citi pakalpojumi    EUR 
skaidras naudas priekšpiegāde. 
Šajā sadaļā ir visi noslēgtie līgumi, 
kā arī ir norādīta visu līgumu 
kopējā summa EUR un LVL valūtā.

Noklikšķinot uz pogas 
Apstiprināt, līgums tiek 
parakstīts, un to varat izdrukāt 
PDF formātā.


