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RĪKOJUMS DARĪJUMU VEIKŠANAI

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Pases / ID dokumenta Nr.

Klients

(paraksts)

Testa atslēgaRietumu ID Klienta zīmogs

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

(paraksts)

Rīkojuma veids:

Finanšu instruments / Metāls
(nosaukums, sērija, Nr., ISIN kods utt.)

Valūta

Citi darījuma nosacījumi
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(summa cipariem) (summa vārdiem)
apmērā

Saņēmējs, AS Rietumu Banka’’ Klients„
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Saņēmēja konta numurs AS Rietumu Banka’’„

Ar šo Klients apstiprina, ka patstāvīgi ir iepazinies ar Finanšu instrumenta, kuru iegādājas, emisijas prospektu. Prospekta teksts un tā būtība ir 
skaidra, tāpat kā citi ar šo Finanšu instrumentu saistītie nosacījumi, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar: cenas veidošanās kārtība un Finanšu 
instrumenta pirkšanas/pārdošanas nosacījumi.

Klients ir iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un piekrīt tiem, tajā skaitā, Informācijai par 
Finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu, kas ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa.

Klients ir iepazinies ar Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilkumu, Interešu konflikta situāciju vadības 

politikas izvilkumu, Bankas tarifiem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrīt tiem. 

Klients apzinās, ka šo rīkojumu AS „Rietumu Banka’’ izpildīs tuvākajā iespējamā termiņā, kas noteikts augstāk norādītajam aktīva veidam, 
izņemot gadījumus, kad šāds rīkojums nevar tikt izpildīts no AS „Rietumu Banka’’ neatkarīgu iemeslu dēļ. Klients atsakās no jebkādām 
pretenzijām pret  AS „Rietumu Banka’’, kas saistītas ar augstāk norādītā aktīva veida glabāšanu un pirkšanas un/vai pārdošanas nosacījumiem.

Cena

Cena un valūta

Daudzums

Darījuma summa un valūta

cits

(cipariem)

(vārdiem)

(cipariem un vārdiem)

ValūtaDarījuma summa
(cipariem)

(vārdiem)

Naudas līdzekļi

Valūta
(valūta vārdiem)

personā
(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)
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