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(AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM)
Apstiprināta 31.03.2015. AS „Rietumu Banka” Valdes sēdē, protokols Nr. 21

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga,
LV-1013, Latvijas Republika, ko saskaņā ar pilnvaru pārstāv
(turpmāk – Banka), no vienas puses un
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Pases / ID dokumenta / reģistrācijas Nr.
Pases / ID dokumenta izdošanas datums (dd/mm/gggg)

/

(tikai fiziskām personām)

/

Pases / ID dokumenta izdevējvalsts un iestāde
(tikai fiziskām personām)

Dzimšanas / reģistrācijas datums (dd/mm/gggg)

/

/

Personas kods

(tikai Latvijas Republikas rezidentiem)

Faktiskās dzīves vietas / Juridiskā adrese
Iela, māja, dzīvoklis
Pilsēta

Valsts

Pasta indekss
personā,
(vārds, uzvārds)

kurš (-a) rīkojas saskaņā ar
(turpmāk – Klients), no otras puses, Banka un Klients (turpmāk – Puses) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets ir Pušu privāttiesisku attiecību nodibināšana Bankas pakalpojumu sniegšanai Klientam par atlīdzību.
2. „AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka Pušu tiesības un pienākumus un Bankas
pakalpojumu sniegšanas kārtību Klientam. Bankas konkrēta pakalpojuma izmantošanai Klients Bankai iesniedz attiecīgu Rīkojumu.
Noteikumi ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa.
3. Klients apstiprina, ka viņam ir piekļuve Interneta tīklam, un piekrīt tam, ka Banka ir tiesīga sniegt Klientam informāciju, kura nav
konfidenciāla un/vai nav adresēta Klientam personiski, publicējot to Bankas mājas lapā www.rietumu.lv.
4. Klients Bankā esošo Klienta īpašumu saskaņā ar Noteikumiem nodod Bankai kā Finanšu ķīlu (Latvijas Republikas „Finanšu
nodrošinājuma likuma” izpratnē) Klienta saistību izpildes garantijai un nodrošinājumam.
5. Klients saprot un apstiprina, ka, ja Klientam Ieguldījumu kontu apkalpošanas ietvaros rodas saistības pret Banku, Banka ir tiesīga
izmantot Aktīvus, kas kalpo par Finanšu ķīlu darījumos, ko Banka veic uz pašas, kā arī citu Bankas Klientu rēķina, tajā skaitā, bet
neaprobežojoties – ieķīlāt, atkārtoti ieķīlāt, pārdot, pirkt vai aizdot tos trešajām personām.
6. Banka garantē un nodrošina Klienta datu un darījumu konfidencialitāti un informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot
Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Noteikumos paredzētajos gadījumos. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. Informācija var tikt izmantota mārketinga un komerciāliem mērķiem, kā
arī nodota personām Bankas uzņēmumu grupas ietvaros.
7. No Līguma izrietošās Bankas un Klienta tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas materiālās tiesības.
8. Puses risina ar Līgumu saistītos strīdus saskaņā ar Noteikumiem.
9. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses, un tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
10. Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu saskaņā ar Noteikumiem.
11. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.
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