Pieteikums Konta atvēršanai,
Kartes un attālinātās Konta
pārvaldīšanas līdzekļu saņemšanai
fiziskām personām

AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Tālr.: +371 8000 1515, www.privatbank.lv
Aizpildiet ar drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), kur nepieciešams

Rezervētā konta numurs
Kartes pamata norēķinu valūta:
Pamata Karte

USD

EUR

Papildus Karte

KLIENTS
Uzvārds, Vārds
Personas kods*/ identifikācijas kods**/dzimšanas datums**
Identifikācijas dokuments:
Sērija

Pase

Numurs

LR rezidents

LR nerezidents

Сits identifikācijas dokuments (nosaukums)
Izsniegts

Izdošanas valsts

Derīgs līdz

Izdevējiestāde

Dzīves vietas adrese
Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

Parole Klienta identifikācijai pa tālruni

MAKSĀJUMU KARTE
VISA Electron

VISA Virtual

VISA Classic

VISA Gold

VISA Platinum

KARTES LIETOTĀJS (aizpildiet, ja Lietotājs nav Klients)
Uzvārds, Vārds
Personas kods*/ identifikācijas kods**/dzimšanas datums**

LR rezidents

LR nerezidents

Dzīves vietas adrese
Tālrunis

Fakss

E-pasta adrese

KARTES LIETOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS UZ KARTES AR LATIŅU BURTIEM
(ne vairāk kā 24 zīmes)

KARTES UN PIN–KODA SAŅEMŠANA
Bankā (norādīt norēķinu grupu/filiāli)
Pa pastu uz adresi

ATTĀLINĀTĀS KONTA PĀRVALDĪŠANAS UN AUTORIZĀCIJAS LĪDZEKĻI***
Privat24 parametri aploksnē Nr.
DigiPass ierīce ar Nr.
Kodu karte Nr.
Īsziņa ar paroli

Uz tālruni Nr.

***- jāievērot autorizācijas līdzekļu izmantošanas limiti

KONTA IZRAKSTA SAŅEMŠANA (reizi mēnesī)
Nevēlos saņemt

Vēlos saņemt pa pastu uz adresi

Lūdzu atvērt Kontu, izsniegt Karti un attālinātos Konta pārvaldīšanas līdzekļus, kā arī veikt to apkalpošanu saskaņā ar šī Pieteikuma un AS "PrivatBank" Vispārējo darījumu
noteikumu nosacījumiem. Ar savu parakstu apliecinu, ka: 1) esmu iepazīstināts, pilnībā apzinos un apņemos ievērot AS "PrivatBank" Vispārējos darījumu noteikumus un AS "PrivatBank"
pakalpojumu tarifus; 2) visa Bankai sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un nav maldinoša; 3) esmu ir Kontā esošo naudas līdzekļu īpašnieks un veikšu Darījumus tikai savās interesēs, ja netika
norādīts citādi; 4) es neveicu terorisma finansēšanu, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kā arī neizmantošu Kontu un Bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem, tai skaitā Noziedzīgi
iegūtu naudas līdzekļu legalizācijai, terorisma finansēšanai; 5) esmu saņēmis norādītos attālinātās Konta pārvaldīšanas/autorizācijas līdzekļus un līdzekļu iepakojums saņemšanas brīdī nav bojāts.
Esmu informēts, apzinos un piekrītu, ka: 1) Banka pieņem un izskata šo pieteikumu Konta atvēršanai, Kartes un attālinātās Konta pārvaldīšanas līdzekļu saņemšanai un iesniegtos (nodotos)
dokumentus 5 (piecu) Bankas darba dienu laikā un šajā termiņā pieņem lēmumu par līguma par Konta atvēršanu un apkalpošanu noslēgšanu (rezervētā Konta atvēršanu) vai par atteikumu noslēgt
līgumu par Konta atvēršanu un apkalpošanu (rezervētā Konta anulēšanu); 2) Bankai ir tiesības atteikt noslēgt līgumu par Konta atvēršanu un apkalpošanu un anulēt rezervēto Kontu, pamatojoties uz
tās rīcībā esošo informāciju, nepaskaidrojot sava atteikuma iemeslu; 3) no brīža, kad Banka ir atvērusi Kontu, tiek uzskatīts, ka starp Banku un Klientu ir noslēgts un stājas spēkā līgums par Konta
atvēršanu un apkalpošanu (kas sastāv no šī Pieteikuma un AS "PrivatBank" Vispārējiem darījumu noteikumiem) un Klientam ir tiesības veikt Kontā Darījumus.
Es uzņemos pilnu atbildību par jebkurām ar Kontu veiktajām darbībām ar attālinātās Konta pārvaldīšanas/autorizācijas līdzekļu starpniecību un par šo darbību sekām. Uzņemos pilnu atbildību par trešo
personu nesankcionēto piekļūšanu man izsniegtajiem attālinātās Konta pārvaldīšanas/autorizācijas līdzekļiem. Lūdzu uzskatīt dokumentus, kas parakstīti izmantojot attalinātās Konta pārvaldīšanas un
autorizācijas līdzekļus, par dokumentiem, kuri parakstīti ar manu pašrocīgo parakstu.
Bankai ir tiesības apstrādāt un nodot tās rīcībā esošos manus personas datus, ziņas par Klientu (pārstāvjiem), tā kontiem, kā arī par darījumiem trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus,
pārstāv Bankas intereses un/vai ar kurām Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā, pakalpojumu sniegšanā un funkciju izpildē.

Bankai ir tiesības nodot tās rīcībā esošos klienta personas datus, ziņas par tā kontiem un darījumiem trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus, pārstāv
Bankas intereses un/vai ar kurām Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā, pakalpojumu sniegšanā un funkciju izpildē.

ta vārds, uzvārds un paraksts

Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs

Šo parakstu lūdzu uzskatīt par mana paraksta paraugu, kas nepieciešamības Ar savu parakstu apliecinu, ka Klients parakstījās manā klātbūtnē un pieteikumā
gadījumā kalpos mana paraksta autentiskuma pārbaudei
izpildītais paraksts ir īsts

Parakstīšanas datums un vieta
* - LR rezidentiem

** - LR nerezidentiem

