
PAZIŅOJUMS

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

ar šo paziņo AS „Rietumu Banka”, ka Klienta vārdā iesniegt Bankā maksājuma dokumentus, proti: Maksājuma rīkojumu, Bezskaidras 
naudas līdzekļu konvertācijas rīkojumu un AS „Rietumu Banka” čekus, kā arī saņemt informāciju par konta(-u) stāvokli un tā izrakstus ir 
pilnvarotas šādas personas:

Lai identicētu šajā Paziņojumā norādītās personas, Bankai tiek iesniegtas dokumentu kopijas (pase / ID dokuments). Augstāk minētajām 
personām netiek piešķirtas paraksta tiesības vai tiesības Klienta vārdā veikt tādas darbības, kas nav atrunātas šajā Paziņojumā. Šis Paziņojums ir 
neatņemama AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma sastāvdaļa, ja citādāk nav atrunāts viņu parakstītajos dokumentos. 

Ar šo apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa. Klients apņemas nekavējoties informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām 
šajā Paziņojumā.
Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem, Bankas tariem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju 
(pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tiem.

Klients personā

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

(vārds, uzvārds)               

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 31.10.2018. sēdē, protokols Nr. 52

Uzvārds

+
(valsts kods)

Tālrunis Pilnvaru termiņš līdz: atsaukumam

/ /

Aizpilda Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis:

Personas kods

Aizpilda citu valstu pilsoņi:

Pases / ID dokumenta Nr.

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)  

Pases / ID dokumenta izdošanas datums (dd/mm/gggg)  / /

Pases / ID dokumenta izdevējvalsts un izdevējiestāde

Uzvārds

+
(valsts kods)

Tālrunis Pilnvaru termiņš līdz: atsaukumam

/ /

Aizpilda Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis:

Personas kods

Aizpilda citu valstu pilsoņi:

Pases / ID dokumenta Nr.

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)  

Pases / ID dokumenta izdošanas datums (dd/mm/gggg)  / /

Pases / ID dokumenta izdevējvalsts un izdevējiestāde 

Klients

(paraksts)

PAZIŅOJUMS 1 / 1

Klienta zīmogs

Vārds1

Vārds2

/ / 20

/ / 20

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Pases / ID dokumenta / Reģistrācijas Nr.

/ / 20Datums

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
VR Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.lv

Datums / / 20
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