
Pase / ID dokuments / Reģistrācijas Nr. , ar šo apliecina, apstiprina un piekrīt 

tam, ka sadarbības ietvaros ar AS „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) apņemas: 

1) ievērot Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvos aktus (tajā skaitā likumus, noteikumus,
lēmumus, rezolūcijas), kas sevī iekļauj un/vai ir saistīti ar sankciju piemērošanu un citiem ierobežojumiem attiecībā uz virkni personu,
jurisdikciju un teritoriju;

2) ievērot ASV normatīvos aktus, kuri ietver un/vai ir saistīti ar sankciju piemērošanu un citiem ierobežojumiem, it īpaši, bet neaprobežojoties ar,
nosūtot un saņemot naudas pārskaitījumus valūtā – ASV dolāri un/vai iesaistot ASV nanšu sistēmu, Klientam veicot operācijas un darījumus ar
ASV dolāros izteiktiem nanšu instrumentiem un vērtspapīriem, un/vai tos izlaiduši emitenti, kuri atrodas ASV, un/vai tie tiek tirgoti fondu biržās,
kuras atrodas ASV, un/vai kuru glabāšanas un uzskaites vieta ir depozitārijs ASV, un/vai ja tādi nanšu instrumenti kādā citā veidā ASV normatīvo
aktu izpratnē ir saistīti ar ASV un/vai veicot citus darījumus ASV dolāros; kā arī darījumos/operācijās/transakcijās ir iesaistītas personas, kas
uzskatāmas par amerikāņiem ASV sankciju likumu ietvaros;

3) neveikt kā tīši, tā arī netīši, kā tieši, tā arī netieši darbības, kas pārkāpj vai kuru rezultātā var tikt pārkāptas šī dokumenta 1. un 2. punktā
norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumi;

4) savas darbības ietvaros kā tīši, tā arī netīši, kā tieši, tā arī netieši neizmantot un neļaut trešajām personām izmantot jebkuru Klienta kontu
Bankā, kā rezultātā Banka jebkādā veidā var tikt izmantota vai iesaistīta šī dokumenta 1. un 2. punktā norādīto tiesisko normu, sankciju un
ierobežojumu pārkāpšanā;

5) neiesaistīties, nekavējoties izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj šī dokumenta 1. un 2. punktā norādītās
tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus vai kuras var būt iesaistītas to pārkāpšanā;

6) pēc pirmā Bankas pieprasījuma nekavējoties Bankas norādītajā formātā sniegt ar Klienta saimniecisko un profesionālo darbību saistīto
informāciju un dokumentus, tajā skaitā dokumentus attiecībā uz trešajām personām, kas tieši vai netieši piedalās Klienta darījumos.
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Parakstot šo apliecinājumu, Klients apzinās un apstiprina, ka, pārkāpjot augstāk norādītos apliecinājuma punktus: 

Bankai ir tiesības nepildīt un/vai bloķēt jebkuras Klienta operācijas un kontus Bankā, kā arī nekavējoties, vienpusējā bezakcepta kārtībā izbeigt 
visas tiesiskās attiecības ar Klientu, kā arī veikt citas starp Banku un Klientu attiecīgajos normatīvajos aktos un pastāvošajās līgumattiecībās 
paredzētās darbības;

Klients ir pilnībā juridiski atbildīgs Bankas un trešo personu priekšā un apņemas segt Bankai visus Klienta vainas dēļ šādu pārkāpumu rezultātā 
radušos Bankas zaudējumus;

šajā apliecinājumā norādītās Bankas tiesības papildina citas Bankas tiesības, kas noteiktas AS „Rietumu Banka” un Klienta līgumā un AS „Rietumu 
Banka” un Klienta līguma noteikumos un citās starp Banku un Klientu pastāvošās līgumattiecībās, un nav atkarīgas no citiem šādu dokumentu 
nosacījumiem. Ja Banka neizmanto savas tiesības, kas paredzētas šajā apliecinājumā, tas nenozīmē, ka Banka atsakās no šīm tiesībām.
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