
Lūdzu izsūtīt ar kurjerpastu uz šādu adresi:

Lūdzu izsūtīt šādu skaitu Mobile DigiPass (lūdzu, norādiet):

uz Bankas verificēto e-pasta adresi

ar maksājumu karti – Mobile DigiPass aktivizācijas brīdī
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un ieturēt komisijas maksu par Mobile DigiPass izsniegšanu atbilstoši Bankas tarifiem (lūdzu, norādiet apmaksas veidu):

(iela, māja, dzīvoklis)

no konta Nr.

(Klienta pārstāvja paraksts)
Apstiprinu

(vārdiem)(cipariem)

Lūdzu nobloķēt:

DigiPass

! Ja esmu cita(-u) Klienta(-u) pārstāvis Bankā, piekrītu tam, ka visus saņemtos Identikācijas un autorizācijas līdzekļus izmantošu visu 
Klienta(-u) kontu pārvaldībai Bankā savu pilnvaru ietvaros.

Esmu iepazinies ar Elektroniskā paraksta līguma noteikumiem un nosacījumiem un/vai AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma 
noteikumiem, Bankas tariem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrītu tiem.

Rietumu ID un visus šim Rietumu ID iepriekš pieslēgtos Identifikācijas un autorizācijas līdzekļus

visus Mobile DigiPass

pēc tam, kad Banka saņems šo Rīkojumu jauna identifikācijas un autorizācijas līdzekļa aktivizācijas procesā

DigiPassDigiPass OTP Ciparsertifikāts

visus Mobile DigiPass, izņemot
(lūdzu, norādiet Mobile DigiPass sērijas numurus)

šādā kārtībā:

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Rietumu ID

Testa atslēga

1

2

3

Rietumu ID

un ieturēt no norādītā konta komisijas maksu par ierīces izsniegšanu un nosūtīšanu ar kurjerpastu atbilstoši Bankas tarifiem

Konts Nr.
(Klienta pārstāvja paraksts)

Apstiprinu

Pasta indekssPilsēta Valsts

RĪKOJUMS IDENTIFIKĀCIJAS UN AUTORIZĀCIJAS
LĪDZEKĻU IZSNIEGŠANAI / BLOĶĒŠANAI

/ / 20Datums Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 08.05.2020. sēdē, protokols Nr. 21

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.com

Vārds Uzvārds 

Kontakttālrunis +
(valsts kods)

+

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Lietotāja identitāti un parakstu Apliecinu Klienta pārstāvja pilnvaras

Pases / ID dokumenta Nr.

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

Klienta pārstāvja CREF

/ / 20Datums/ / 20Datums
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