
PILNVARA KONTU PĀRVALDĪŠANAI
ATTĀLINĀTĀS VADĪBAS SISTĒMĀS

(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Vārds

Konta Nr. 

Konta Nr. 

Konta Nr. 

Konta Nr. 

Konta Nr. 

Uzvārds

ar šo pilnvaroju zemāk norādīto Pārstāvi pārlūkot informāciju un nodot jebkurus rīkojumus saistībā ar norādīto(-ajiem) kontu(-iem) 
Klienta vārdā, izmantojot attālinātās vadības sistēmas un sakaru kanālus.

Klients uzņemas visas saistības par rīkojumiem, kuri saņemti Bankā un kurus parakstījis augstāk norādītais Klienta pārstāvis. Klients 
apzinās un uzņemas visus riskus, kā arī iespējamos zaudējumus, kas saistīti ar augstāk norādītā Klienta pārstāvja pilnvarošanu pārvaldīt 
Klienta kontu(-s).
Klients piekrīt, ka kontu(-a) pārvaldīšana, kā arī Klienta pārstāvja identikācija tiek veikta, ievērojot AS „Rietumu Banka” un Klienta 
līguma noteikumus.

Pilnvara ir derīga līdz Klienta pārstāvja, kurš izdeva šo pilnvaru, pilnvarojuma anulēšanas brīdim vai pilnvaras atsaukšanai.

Pilnvara tiek izsniegta bez pārpilnvarojuma tiesībām.

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. 

Esmu iepazinies ar šo pilnvaru un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tiem.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

AIZPILDA KLIENTA PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja vai Klienta pilnvarotā Pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. Pases / ID dokumenta Nr. 

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 31.10.2018. sēdē, protokols Nr. 52

Klients

/ / 20Datums / / 20Datums

(vārds, uzvārds) (paraksts) (vārds, uzvārds) (paraksts)

(paraksts)
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Konts AS „Rietumu Banka” Nr. 

Klients personā
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogsTesta atslēgaRietumu ID

Rietumu ID

Testa atslēgaRietumu ID

1

2

3

4

5

/ / 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
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