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Jauns kredīta limits

Kredīta limita līguma / rīkojuma Nr.

Klients
(pilns nosaukums)

Norēķinu konts Nr.

/ / 20Datums Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 20.07.2018. sēdē, protokols Nr. 37

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

RĪKOJUMS Nr.
PAR KREDĪTA LIMITA PIEŠĶIRŠANU UN APKALPOŠANU
JURIDISKAI PERSONAI 

grozījumi

Informācija par kredīta limitu un nodrošinājumu

Klients lūdz piešķirt kartes kontam Nr.

Vēlamais kredīta limita apjoms:

kredīta limitu 

(summa cipariem, valūta)(kredīta limita valūtai jāsakrīt ar kartes 
konta valūtu)

(summa, valūta vārdiem)

Kredīta limita termiņš: beztermiņa līdz / /

Nodrošinājuma veids:

bez nodrošinājuma

nodrošinājuma noguldījums kartes konta valūtā:
(summa cipariem) (summa vārdiem)

Nodrošinājuma noguldījuma summa tiek ieturēta no Klienta konta Nr.

termiņnoguldījums :AS „Rietumu Banka”

/ /Termiņš

(summa cipariem) (summa vārdiem) (valūta)

Termiņnoguldījuma darījuma Nr.

finanšu instrumenti un naudas līdzekļi, kuri atrodas ieguldījumu kontos :AS „Rietumu Banka”

Naudas līdzekļu konts Nr. 

Finanšu instrumentu konts Nr.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. Klients apņemas nekavējoties paziņot AS „Rietumu Banka” par visām izmaiņām šajā 
Rīkojumā. 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. 

(vārds, uzvārds)
Klients

(paraksts)

personā

Testa atslēgaRietumu ID

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKI

Apliecinu Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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

Kartes konts Nr.

Piešķirtais kredīta limits Kredīta limita termiņš 
(summa cipariem, valūta)

Kredīta limita procentu likme

Gada procentu likme                               % Nodrošinājums

Nodrošinājuma noguldījuma konts Nr.  

% gadā

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

Bankas darbinieks

Kartes lietotājs
(vārds, uzvārds)

RĪKOJUMS PAR KREDĪTA LIMITA PIEŠĶIRŠANU 
UN APKALPOŠANU JURIDISKAI PERSONAI 

CD298JVL 20.07.2018

Klienta zīmogs
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