
Klients

Finanšu instrumentu konts Nr.

Klients lūdz (izvēlieties vienu variantu):

Klients lūdz

pārdot Klientam piederošos finanšu instrumentus

pārskaitīt līdzekļus no Klienta naudas konta uz zemāk norādīto Klienta kontu:

pārdot visus finanšu instrumentus, kas atrodas Klienta finanšu instrumentu portfelī individuālajā pārvaldībā

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

RĪKOJUMS PAR ĪPAŠUMA
IZŅEMŠANU NO PĀRVALDĪŠANAS 

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Naudas konts Nr. AS „Rietumu Bankā”

AS „Rietumu Bankā”

Naudas konts Nr.

Norēķinu konts Nr.

AS „Rietumu Bankā”

AS „Rietumu Bankā”

Par šādu summu valūta
(cipariem)

(vārdiem)

Summa

Summa un valūta

valūta
(cipariem)

(vārdiem)
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Klients apzinās, ka priekšlaicīga Klienta finanšu instrumentu portfelī individuālajā pārvaldībā esošo finanšu instrumentu pārdošana var 
negatīvi ietekmēt Klienta ienākumus.

Klients apstiprina, ka finanšu instrumenti, kas tiks pārdoti, netiek izmantoti kā ķīla un Klienta īpašuma tiesības uz tiem neierobežo nekādas 
saistības.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apstiprinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar , Klientu investīciju Klienta nanšu instrumentu individuālā portfeļa pārvaldīšanas līguma nosacījumiem
deklarāciju un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrītu tiem.

Klients

Testa atslēgaRietumu ID

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogs

personā

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

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
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