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RĪKOJUMS IEGULDĪJUMU KONTU ATVĒRŠANAI

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 25.01.2023. sēdē, protokols Nr. 6

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.com

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

/ / 20Datums

EUR USD GBP RUB

(lūdzu, atzīmējiet vienu variantu)

Bāzes valūta, kurā Banka ieturēs no Klienta komisijas par Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī citus maksājumus Noteikumu ietvaros būs:

Klients

Testa atslēgaRietumu ID

 (paraksts)

(vārds, uzvārds)
personā

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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

Banka atvēra Klientam šādus kontus:

Finanšu instrumentu konta Nr.

 (paraksts, zīmogs)(vārds, uzvārds)
Bankas darbinieks
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Klienta zīmogs

Ar šo Klients apstiprina, ka:
· Klientam/Klienta pārstāvim ir nepieciešamās pilnvaras, lai parakstītu šo Rīkojumu;
· Klients ir iepazinies un piekrīt zemāk minētajiem dokumentiem un informācijai, kas ir pieejami Bankas mājaslapā www.rietumu.com:

- AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumi (turpmāk − Noteikumi);
- Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība, kas iekļauta Noteikumos, kā arī ierosinājumu un sūdzību iesniegšanas kārtība internetā
(www.rietumu.com/lv/about-bank/about-rietumu/bank-feedback);
- Bankas tari;
- Klienta personas datu apstrādes deklarācija;
- Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu nanšu instrumentu tirgū;
- Informācijas atklāšana ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros;
- Interešu konikta situāciju vadības politikas izvilkums;
- Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilkums;

· Banka nanšu pakalpojumu sniegšanas ietvaros veic sarunu un rīkojumu darījumu veikšanai, kas saņemti pa tālruni, audioierakstus saskaņā ar
Noteikumiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Klients lūdz atvērt Naudas kontu un Finanšu instrumentu kontu un veikt darbības operāciju ar nanšu 
instrumentiem veikšanai saskaņā ar Noteikumiem.
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