
Slēdzot AS „Rietumu Banka” un Klienta līgumu, lūdzu:

atvērt norēķinu kontu

izskatīt potenciālā klienta dokumentu komplektu steidzamā kārtībā, piekrītu samaksāt papildu komisijas maksu atbilstoši Bankas 
tarifiem

(Klienta paraksts)

nosūtīt apstiprinājumu par norēķinu konta atvēršanu uz e-pastu

izsniegt maksājumu karti

Banka atver Klientam vienu kartes kontu un izsniedz Klientam vai Klienta pārstāvim starptautisko maksājumu karti VISA atbilstoši šim 
Pieteikumam.

VISA Gold VISA Business
tiek izsniegta tikai juridiskai personai

VISA Platinum VISA Platinum Jurmala

skaidras naudas izņemšanai
bankas automātos

Jā NēApdrošināšana:
tikai VISA Business

Vārds un uzvārds
uz kartes

Uzņēmuma
nosaukums uz kartes

Balss parole
(vismaz 5 rakstzīmes latīņu burtiem bez atstarpēm un domuzīmēm)

Kartes konta valūta Jā NēLūdzu izgatavot karti steidzami:

(vārds un uzvārds / uzņēmuma nosaukums uz kartes nedrīkst pārsniegt 21 rakstzīmi, ieskaitot atstarpes; uz kartes tiek drukāti tikai latīņu alfabēta burti; juridiskas personas norāda kartes 
lietotāja vārdu un uzvārdu)

(uzņēmuma nosaukums jāraksta ar latīņu burtiem, tajā nevar būt domuzīmes, iekavas un citi simboli)

Ja Jūs vēlaties noteikt mazāku kartes dienas maksājuma limitu par Bankas noteikto, lūdzu, norādiet to:

(summa vārdiem)(summa cipariem)

(summa cipariem) (summa vārdiem)
citiem maksājumiem

par summu līdz summai (ņemot vērā rezervētās summas)

(summa cipariem) (summa vārdiem)

reizi mēnesī mēneša pirmajā dienā papildināt kartes kontu no Klienta norēķinu konta:

Kartes saņemšanas vieta:
(adrese kartes saņemšanai ar kurjerpastu un saņēmēja kontakttālrunis / Bankas pārstāvniecībā vai Bankas centrālajā birojā Rīgā)
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(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 21.10.2019. sēdē, protokols Nr. 36

Klients

PIETEIKUMS BANKAS PAMATPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

uzstādīt paziņojumus (M-Bank)

konts

jauns ziņojums Internetbankā aizdomīgas karšu operācijas

līdzekļu kustība

(lūgums norādīt mobilā tālruņa numuru / e-pastu / mobilā tālruņa numuru un e-pastu)

(kartes konts / norēķinu konts / visi) (visas operācijas / ienākošie līdzekļi / izejošie līdzekļi)

Klients apzinās un piekrīt, ka ziņojums M-Bank sistēmā tiks nosūtīts, izmantojot publiskos sakaru kanālus un norādīto 
kontaktinformāciju, un ziņojumu teksts būs pieejams telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un/vai sakaru operatoriem dažādās 
valstīs, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas saistīti ar trešo personu nelikumīgu piekļuvi 
un/vai šādas informācijas izmantošanu pretēji Klienta interesēm.

/ / 20Datums

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

(Klienta paraksts)
Apstiprinu



Ar šo apstiprinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot AS „Rietumu Banka” par 
jebkādām izmaiņām šajā Pieteikumā.
Klients apzinās un piekrīt, ka Banka neatgriezīs maksu par potenciālā klienta dokumentu komplekta pārbaudi, kā arī nepieņems un 
neizskatīs pretenzijas kontu atvēršanas un sadarbības ar potenciālo klientu atteikuma gadījumā.
Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem, Bankas tariem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju 
(pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tiem.

Norēķinu konts Nr.

Kartes konts Nr.

Rietumu ID

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.
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komisijas maksas samaksa ar maksājumu karti – Mobile DigiPass aktivizācijas brīdī

izsūtīt šādu skaitu Mobile DigiPass (lūdzu, norādiet):

uz Bankas verificēto e-pasta adresi

(vārdiem)(cipariem)

Apstiprinu, ka esmu saņēmis(-usi) nebojātā veidā

izsniegt DigiPass

! Ja esmu citu Klientu pārstāvis Bankā, piekrītu tam, ka visus saņemtos Identikācijas un autorizācijas līdzekļus izmantošu Klientu visu
kontu pārvaldībai Bankā savu pilnvaru ietvaros.

(saņemtās ierīces sērijas numurs)

Klients
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogs

personā

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

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

(Klienta pārstāvja paraksts)
Apstiprinu

(Klienta pārstāvja paraksts)
Apstiprinu
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