Juridiskās personas pieteikums
komplekso bankas pakalpojumu saņemšanai, parakstu
un zīmoga nospieduma paraugu kartīte
Lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), kur nepieciešams
Klienta numurs (aizpilda banka):
KONTA ATVĒRŠANA
Bankas Klienta nosaukums
juridiskās personas pilns un precīzs nosaukums
Saīsinātais nosaukums
Vienotais reģ. numurs

Reģistrācijas datums

Juridiskā adrese
Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās)
Tālrunis

E-pasts

Mājaslapa

Parole Klienta identifikācijai pa tālruni vai čatā
Lūdzam

atvērt

Vēlos pieslēgt:

mainīt Norēķinu kontu:
Internetbanku

SMS banku, tālruņa numurs:

PARAKSTU PARAUGI UN KLIENTA PĀRSTĀVJA / PĀRSTĀVJU KONTAKTINFORMĀCIJA
Nr.1

Nr. 2

Nr. 3

Nr.4

Vārds, uzvārds
Personas kods (rezidentiem)
vai dzimšanas datums,
personu apliecinoša
dokumenta dati (sērija,
numurs, izsniegšanas
datums, derīguma termiņš)
(nerezidentiem)
Amata nosaukums
Pilnvaru termiņš ("beztermiņa" vai
"līdz dd.mm.gg."), pilnvaru
pagarināšana
Mobilā tālruņa numurs
Paraksta paraugs (pilnvaroto /
uzticības personu)1

PARAKSTA
TIESĪBAS

Iepriekšminētie №
Iepriekšminētie №

Internetbankas izmantošana Klienta
pārstāvim Nr. 1:1. informatīvā;
2. ierobežotā; 3. pilnā.

1.

un
2.

katrs atsevišķi

Visi iepriekšminētie kopā

kopā

Iepriekšminētie №

3.

un

kopā

ZĪMOGA2 NOSPIEDUMS

Aploksnes ar Internetbankas
piekļuves parametriem
numurs
Autorizācijas līdzekļi:
1) PrivatSecure
2) DigiPass
3) SMS parole
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AKTS PAR KONTA ATTALINĀTĀS PĀRVALDĪŠANAS AUTORIZĀCIJAS LĪDZEKĻU SAŅEMŠANU
Klienta pārstāvis Nr.1 apstiprina, ka ir saņēmis šādus Attālinātās Konta pārvaldīšanas autorizācijas līdzekļus (līdzekļu iepakojums
saņemšanas brīdī nav bojāts):
Aploksne ar Internetbankas piekļuves parametriem

Aploksne ar PrivatSecure piekļuves parametriem

Digipass

⚠ Klienta pārstāvis Nr.1 uzņemas pilnu atbildību par jebkādām darbībām ar Kontu, izmantojot autorizācijas līdzekļus, un trešo personu
nesankcionētu piekļuvi izsniegtajiem attālinātās konta pārvaldīšanas autorizācijas līdzekļiem.

PIEKRIŠANAS, APLIECINĀJUMI UN PARAKSTA ZONA
Piekrītu saņemt Bankas informāciju ar īsziņām (SMS) uz šī pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai ar ziņām Internetbankā (ja šis pakalpojums ir
pieslēgts).
Parakstot šo pieteikumu, lūdzu Banku uz Klienta vārda atvērt (mainīt) Norēķinu kontu (tālāk – Konts), sniegt Bankas pakalpojumus saskaņā ar
šo pieteikumu un veikt to apkalpošanu saskaņā ar AS “PrivatBank” (šī pieteikuma tekstā – Banka) Cenrādi un Vispārējiem darījumu
noteikumiem, kas kopā veido līgumu (turpmāk teksta Līgums).
Ar savu parakstu apliecinu, ka: 1) Klients ir iepazīstināts, pilnībā apzinās un apņemas ievērot Bankas Vispārējos darījumu noteikumus, laicīgi
iepazīties ar izmaiņām Bankas Vispārējo darījumu noteikumos un pakalpojumu Cenrādī, kas ir pieejami Bankas mājas lapā www.privatbank.lv;
2) visa Bankai sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un nav maldinoša; 3) Klients ir Kontā esošo naudas līdzekļu īpašnieks un veiks darījumus
tikai savās interesēs, ja nav norādīts citādi; 4) Klients neveic noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas
finansēšanu, kā arī neizmantos Kontu un Bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem, t. sk. noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu
legalizācijai, terorisma un proliferācijas finansēšanai.
Esmu informēts(-a), apzinos un piekrītu, ka: 1) Banka pieņem un izskata šo pieteikumu un iesniegtos dokumentus 10 (desmit) Bankas darba
dienu laikā un šajā termiņā pieņem lēmumu par Līguma noslēgšanu vai par atteikumu noslēgt Līgumu par konta atvēršanu un apkalpošanu; 2)
Banka ir tiesīga atteikt noslēgt Līgumu konta atvēršanu un apkalpošanu, 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 stājās spēkā Līgums par
konta atvēršanu un apkalpošanu .
Noslēdzot Līgumu uzņemos pilnu atbildību par jebkuru rīcību/darījumiem ar kontu, Izmantojot Attālināto Kontu pārvaldīšanas autorizācijas
līdzekļus, ka arī par šo rīcību/darījumu sekām. Uzņemos pilnu atbildību par trešo personu nesankcionēto pieeju Attālināta Konta pārvaldīšanas
autorizācijas līdzekļiem. Lūdzu Banku, Darījuma dokumentus/Paziņojumus, ja tie Bankas noteiktajā kārtībā par Attālinātās konta pārvaldīšanas
pakalpojumu izmantošanu, ir apstiprināti ar Attālināta konta pārvaldīšanas Autorizācijas līdzekļiem, uzskatīt, ka tie ir patiesi un saistoši Klientam
un Bankai un ir pielīdzināmi rakstiskā (papīra) formā noformētiem un parakstītiem dokumentiem Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē ar
pilnu juridisku spēku un no tā izrietošajām juridiskajām sekām.
Esmu informēts (-a), apzinos un piekrītu, ka 1) Banka ir tiesīga veikt Klienta pārstāvja personas datu apstrādi, kā arī Klienta patiesā labuma
guvēja personas datu apstrādi, tai skaitā, pieprasīt, saņemt un apstrādāt Klienta pārstavja personas datus, kā arī Klienta patiesā labuma guvēja
personas datus, no trešām personām un normatīvos aktos noteiktajā kārtībā izveidotām datubāzēm, ja pēc Bankas ieskatiem tas ir
nepieciešams Klienta un Bankas tiesisko attiecību nodibināšanai vai saistību starp Klientu un Banku izpildes nodrošināšanai; 2) Bankai ir
tiesības nodot tās rīcībā esošos Klienta pārstavja personas datus, kā arī Klienta patiesā labuma guvēja personas datus, ziņas par tā kontiem un
darījumiem trešām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus, pārstāv Bankas intereses un/vai ar kurām Banka citādi sadarbojas tās
darbības nodrošināšanā, pakalpojumu sniegšanā un funkciju izpildē, Bankas meitas uzņēmumiem, kā arī cesionāriem, ja tiek noslēgts cesijas
līgums; 3) Bankai ir tiesības sniegt Latvijas Bankai ziņas par Klientu, tā saistībām un to izpildes gaitu Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā
kārtībā un apjomā. Bankai ir tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un citos avotos esošās ziņas par
Klientu. Ar Kredītu reģistra noteikumiem var iepazīties Latvijas Bankas mājas lapā www.bank.lv

Nosaukums, vienotais reģ. Nr.

Nosaukums, vienotais reģ. Nr. AS "PrivatBank", 50003086271

Pārstāvis vārds, uzvārds

Pārstāvis vārds, uzvārds
vārds, uzvārds
amats

amats

Konta atvēršanas un parakstu paraugu pieņemšanas datums
BANKA

KLIENTS

Pieteikuma parakstīšanas datums

Z.v. un paraksts

Z.v. un paraksts

Ar savu parakstu Klients apliecina arī pieteikuma otrā eksemplāra
saņemšanu.

1
2

* Ar šo apliecinu, ka pilnvarotās(-o) personas(-u) un uzticības
personas(-u) paraksts(-i), kas ir izdarīts(-i) manā klātbūtnē,
pamatojoties uz tās(to) personas dokumentu(-iem), ir īsts(-i).
Ar parakstu tiek apliecināts, ka atbildīgā persona ir veikusi arī
kontroli par pareizā Konta numura piešķiršanu un ir pilnvarota
parakstīt šo pieteikumu.

Norādīto(-os) paraksta(-u) paraugu(-us) lūdzu uzskatīt par obligātu(-iem), veicot konta transakcijas.
Bankai nav pienākums ņemt vērā zīmoga nospieduma krāsu.
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