
Klienta pārstāvis (vecāks / aizbildnis)

Jā

(vārds, uzvārds) (paraksts)
Klienta pārstāvis

(lūgums norādīt e-pasta adresi)

Bankas piezīmes

Lūdzu noformēt uzkrājuma Noguldījumu bērnam ar termiņu līdz / /
(diena, kad Klients sasniedz 18 gadu vecumu)

ar šādiem noteikumiem:

Noguldījuma valūta – EUR, USD;

minimālais atlikums procentu aprēķināšanai – 5 000 EUR, 5 000 USD; 

minimālā papildinājuma summa – 500 EUR, 500 USD;

uzkrāto procentu izmaksa – termiņa beigās.

Procentu likme gadā Noguldījumam ir:

Lūdzu nosūtīt apstiprinājumu par uzkrājuma Noguldījuma bērnam atvēršanu uz e-pastu:

Nē

      

Lūdzu augstāk minētā Klienta konta(-u) pārvaldīšanai izmantot Klienta pārstāvim izsniegtos un šajā Rīkojumā norādītos identifikācijas un 
autorizācijas līdzekļus un Rietumu ID identifikatoru Nr. 
Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu darbība aprobežosies ar informācijas saņemšanu par augstāk minētā Klienta kontiem, maksājumu 
operāciju veikšana nebūs iespējama.

.

, kura intereses pārstāv

Šajā Rīkojumā norādītā procentu likme gadā ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no Rīkojuma iesniegšanas brīža. Ja norādītajā termiņā Noguldījums 
netiek fiziski izvietots, Banka ir tiesīga Rīkojumā norādīto procentu likmi gadā pārskatīt.

Papildinot Noguldījumu, tiek piemērota procentu likme gadā, kuru Banka tāda veida Noguldījumiem nosaka papildināšanas brīdī, ņemot vērā 
faktisko Klienta vecumu.
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(procenti vārdiem)

(                                                                                                   %);

(                                                                                                   %).USD %
(procenti cipariem)
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RĪKOJUMS PAR UZKRĀJUMA NOGULDĪJUMA
BĒRNAM „OKSFORD” ATVĒRŠANU UN APKALPOŠANU

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka Rīkojumā norādītos identifikācijas un autorizācijas līdzekļus esmu saņēmis neatvērtā un nesabojātā veidā.
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.

Uzkrājuma Noguldījuma bērnam „OKSFORD” konta Nr.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta pārstāvja personību un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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

RĪKOJUMS PAR UZKRĀJUMA NOGULDĪJUMA
BĒRNAM „OKSFORD” ATVĒRŠANU UN APKALPOŠANU

/ / 20Datums

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
VR Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.lv

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 17.08.2018. sēdē, protokols Nr. 42
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