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/ /Reģistrācijas datums

Reģistrācijas Nr.

Valsts kods

Juridiskā adrese:
(iela, māja, birojs)

Reģistrācijas valsts

Pasta indekssPilsēta Valsts

Darījuma priekšmets:
(nosaukums, adrese, kadastra numurs, cits)

Darījuma dalībnieks lūdz noslēgt Darījuma konta apkalpošanas līgumu ar šādiem nosacījumiem:

Darījuma summa norēķinos ar Darījuma dalībnieku:

(vārdiem)

Valūta
(cipariem)

Darījuma dalībniekam paredzētie īpašie darījuma noteikumi:

Darījuma dalībnieks
(pilns nosaukums)

DARĪJUMA DALĪBNIEKA IESNIEGUMS
DARĪJUMA KONTA ATVĒRŠANAI
JURIDISKĀM PERSONĀM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 31.05.2019. sēdē, protokols Nr. 20

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.lv

/ / 20Datums

E-pasts 1

E-pasts 2

Kontakttālrunis 1

Kontakttālrunis 2

+

+

(valsts kods)

(valsts kods)

+

+

Līguma darbības termiņš līdz / / 20 g.

kurš darījumā piedalās kā (jānorāda, kas šī puse ir darījumā):

kurš darījumā piedalās, pamatojoties uz (jānorāda detalizēti):



Banka apstrādā zisko personu personas datus (turpmāk – dati) atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu 

prasībām.

Pilna informācija par Bankas veikto datu apstrādi, apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, datu saņēmējiem, datu nosūtīšanu un nodošanu, 

datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī cita informācija par datu apstrādi ir ietverta Klienta personas datu apstrādes deklarācijā, 

kuras aktuālā redakcija ir izvietota www.rietumu.lv. Darījuma dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar norādīto dokumentu, ir informēts 

par tā nosacījumiem, kā arī apzinās, ka Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas Klienta personas datu apstrādes deklarācijā.

Ja Darījuma dalībnieks vai jebkuri viņa pārstāvji nodod Bankai zisko personu datus un/vai datus saturošus dokumentus, Darījuma 

dalībnieks un viņa pārstāvji apliecina un garantē, ka:
- viņi ir tiesīgi nodot Bankai šo personu datus un ievēro datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- personas, kuru dati tika nodoti Bankai, ir informētas par Bankas veikto datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas savu datu 

apstrādi. Darījuma dalībnieks un viņa pārstāvji ir iepazīstinājuši šīs personas ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma Darījuma dalībnieks un viņa pārstāvji nekavējoties iesniegs Bankai dokumentus, kas apliecina attiecīgās 

personas doto piekrišanu vai cita veida atļauju personas datu nodošanai un apstrādei Bankā, vai dokumentu, kas apliecina citu pamatu 

datu nodošanai un apstrādei Bankā.

Darījuma dalībnieks un viņa pārstāvji ir atbildīgi par jebkurām zisko personu pretenzijām, prasībām pret Banku saistībā ar Bankas veikto 

personas datu apstrādi, kā arī par ar to saistītiem zaudējumiem, kā arī par kompetentu iestāžu uzliktām sankcijām, ja tādas ir.

Banka nav atbildīga par jebkādām trešo personu darbībām, kurām saistībā ar Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas likumīgo 

pienākumu izpildi vai Bankas leģitīmo interešu īstenošanu tika nodoti un/vai izpausti Darījuma dalībnieka vai ar viņu saistīto zisko 

personu dati, tajā skaitā par turpmāku datu atklāšanu, izmantošanu, glabāšanu vai nodošanu. Informācija par Darījuma dalībnieku var tikt 

izpausta pārējām darījuma pusēm un citām personām atbilstoši Klienta personas datu apstrādes deklarācijai.

Darījuma dalībnieks un viņa pārstāvji piekrīt, ka saziņai un datu apmaiņai ar viņiem vai citām darījuma izskatīšanā un nodrošināšanā 

iesaistītām personām Bankai ir tiesības izmantot publiskus sakaru kanālus, tajā skaitā elektronisko pastu, tālruni, pastu un citus saziņas 

līdzekļus. Darījuma dalībnieks un viņa pārstāvji uzņemas visus riskus, kas saistīti ar datu nodošanas tehniku un drošību. Banka nav 

atbildīga par zaudējumiem saistībā ar nelikumīgu piekļuvi nodotajai informācijai.

Lai pārbaudītu vai saņemtu papildu informāciju, Banka ir tiesīga izmantot privātos vai publiskos reģistrus, tajā skaitā pieprasīt informāciju 

par Darījuma dalībnieku no kredītinformācijas biroja.

(vārds, uzvārds)
Darījuma dalībnieks personā

Kurš rīkojas: pamatojoties uz statūtiem

cits

1uz pilnvaras pamata

(lūdzu, norādiet)

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu. 
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem un Bankas tarifiem un piekrītu tiem.

Zīmogs

1 lūdzu, pievienojiet pilnvaru Iesniegumam

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu a pilnvarotās personas identitāti un parakstuDarījuma dalībniek

Pases / ID dokumenta Nr.

Testa atslēga

/ /20Datums
(paraksts)

(vārds, uzvārds) (paraksts)
Datums / /20
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Rietumu ID



Darījuma dalībnieka iesniegumam darījuma konta atvēršanai juridiskām personām pievienojamo dokumentu saraksts:

1.

2.

3.

4.

5.

(pilnvarotās personas paraksts)
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