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/ /

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

Faktiskās dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese:  
(iela, māja, dzīvoklis)

Klients
(vārds, uzvārds)

personā

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika 

(turpmāk – Banka), ko pārstāv 

no vienas puses, un 
(juridiska persona: pilns nosaukums / ziska persona: vārds, uzvārds)

Aizpilda juridiska persona:

Reģistrācijas Nr.

(amats)
ko saskaņā ar 

no otras puses, Banka un Klients (turpmāk – Puses) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets ir Pušu privāttiesisku attiecību nodibināšana Bankas pakalpojumu sniegšanai Klientam par Atlīdzību.
2. „AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka Pušu tiesības un pienākumus un Bankas pakalpojumu 
sniegšanas kārtību Klientam. Bankas konkrēta pakalpojuma izmantošanai Klients Bankai iesniedz attiecīgu Rīkojumu. Noteikumi ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. Parakstot Līgumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem. Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Bankas 
mājaslapā www.rietumu.lv.
3. Klients apstiprina, ka viņam ir piekļuve interneta tīklam, un piekrīt tam, ka Banka ir tiesīga sniegt Klientam informāciju, kura nav kondenciāla 
un/vai nav adresēta Klientam personiski, publicējot to Bankas mājaslapā www.rietumu.lv.
4. Klients Bankā esošo Klienta īpašumu saskaņā ar Noteikumiem nodod Bankai kā Finanšu ķīlu (Latvijas Republikas „Finanšu nodrošinājuma 
likuma” izpratnē) Klienta saistību izpildes garantijai un nodrošinājumam. 
5. Klients saprot un apstiprina, ka, ja Klientam Ieguldījumu kontu apkalpošanas ietvaros rodas saistības pret Banku, Banka ir tiesīga izmantot par 
Finanšu ķīlu kalpojošos Aktīvus darījumos, ko Banka veic uz sava, kā arī citu Bankas Klientu rēķina, tajā skaitā, bet ne tikai – ieķīlāt, atkārtoti 
ieķīlāt, pārdot, pirkt vai aizdot tos trešajām personām.
6. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. Informācija var tikt 
izmantota mārketinga un komerciāliem mērķiem, kā arī nodota personām Bankas uzņēmumu grupas ietvaros vai citām personām atbilstoši 
Noteikumiem.
7. No Līguma izrietošās Bankas un Klienta tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas materiālās tiesības.
8. Puses risina ar Līgumu saistītos strīdus saskaņā ar Noteikumiem.
9. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses, un tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līguma un/vai Noteikumu grozīšanas kārtība ir 
atrunāta Noteikumos.
10. Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu saskaņā ar Noteikumiem.
11. Visā Līguma darbības laikā Klients apņemas nodrošināt, ka visas ziskās personas, kas pārstāv Klientu attiecībās ar Banku, tajā skaitā pats 
Klients (ja Klients ir ziska persona), noslēdz ar Banku „Elektroniskā paraksta līgumu” Bankas apstiprinātajā redakcijā un pilda no tā izrietošās 
saistības, kā arī neizbeidz to šī Līguma darbības laikā.
12. Puses paraksta Līgumu pašrocīgi un/vai izmantojot elektronisko parakstu. Līguma parakstīšanas veids neietekmē Līguma juridisko spēku un 
Pušu uzņemtās saistības, kas izriet no Līguma.

Banka
(vārds, uzvārds)

personā

(paraksts)

(zīmogs)

,

(turpmāk – Klients)

Pilsēta Valsts Pasta indekss

pārstāv

(vārds, uzvārds)
,

(paraksts)

(zīmogs)

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

Faktiskās dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese:  
(iela, māja, dzīvoklis)

Klients
(vārds, uzvārds)

personā

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika 

(turpmāk – Banka), ko pārstāv 

no vienas puses, un 
(juridiska persona: pilns nosaukums / ziska persona: vārds, uzvārds)

Aizpilda juridiska persona:

Reģistrācijas Nr.

(amats)
ko saskaņā ar 

no otras puses, Banka un Klients (turpmāk – Puses) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets ir Pušu privāttiesisku attiecību nodibināšana Bankas pakalpojumu sniegšanai Klientam par Atlīdzību.
2. „AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka Pušu tiesības un pienākumus un Bankas pakalpojumu 
sniegšanas kārtību Klientam. Bankas konkrēta pakalpojuma izmantošanai Klients Bankai iesniedz attiecīgu Rīkojumu. Noteikumi ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. Parakstot Līgumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem. Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Bankas 
mājaslapā www.rietumu.lv.
3. Klients apstiprina, ka viņam ir piekļuve interneta tīklam, un piekrīt tam, ka Banka ir tiesīga sniegt Klientam informāciju, kura nav kondenciāla 
un/vai nav adresēta Klientam personiski, publicējot to Bankas mājaslapā www.rietumu.lv.
4. Klients Bankā esošo Klienta īpašumu saskaņā ar Noteikumiem nodod Bankai kā Finanšu ķīlu (Latvijas Republikas „Finanšu nodrošinājuma 
likuma” izpratnē) Klienta saistību izpildes garantijai un nodrošinājumam. 
5. Klients saprot un apstiprina, ka, ja Klientam Ieguldījumu kontu apkalpošanas ietvaros rodas saistības pret Banku, Banka ir tiesīga izmantot par 
Finanšu ķīlu kalpojošos Aktīvus darījumos, ko Banka veic uz sava, kā arī citu Bankas Klientu rēķina, tajā skaitā, bet ne tikai – ieķīlāt, atkārtoti 
ieķīlāt, pārdot, pirkt vai aizdot tos trešajām personām.
6. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. Informācija var tikt 
izmantota mārketinga un komerciāliem mērķiem, kā arī nodota personām Bankas uzņēmumu grupas ietvaros vai citām personām atbilstoši 
Noteikumiem.
7. No Līguma izrietošās Bankas un Klienta tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas materiālās tiesības.
8. Puses risina ar Līgumu saistītos strīdus saskaņā ar Noteikumiem.
9. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses, un tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līguma un/vai Noteikumu grozīšanas kārtība ir 
atrunāta Noteikumos.
10. Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu saskaņā ar Noteikumiem.
11. Visā Līguma darbības laikā Klients apņemas nodrošināt, ka visas ziskās personas, kas pārstāv Klientu attiecībās ar Banku, tajā skaitā pats 
Klients (ja Klients ir ziska persona), noslēdz ar Banku „Elektroniskā paraksta līgumu” Bankas apstiprinātajā redakcijā un pilda no tā izrietošās 
saistības, kā arī neizbeidz to šī Līguma darbības laikā.
12. Puses paraksta Līgumu pašrocīgi un/vai izmantojot elektronisko parakstu. Līguma parakstīšanas veids neietekmē Līguma juridisko spēku un 
Pušu uzņemtās saistības, kas izriet no Līguma.

Banka
(vārds, uzvārds)

personā

(paraksts)

(zīmogs)

,

(turpmāk – Klients)

Pilsēta Valsts Pasta indekss

pārstāv

(vārds, uzvārds)
,

(paraksts)

(zīmogs)

,
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Norādiet naudas līdzekļu izcelsmes avotus:

darba alga / honorāri / atlīdzība procenti un dividendes

cits
(lūdzu, norādiet)

ienākumi, kas gūti no: rentes

kapitāla daļu (akciju) pārdošanas

personīgā īpašuma pārdošanas

mantojuma / dāvinājumiem

Deklarācija saskaņā ar U.S. FATCA

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
FIZISKA PERSONA

Vārds Uzvārds

Pases / ID dokumenta Nr.

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 21.10.2019. sēdē, protokols Nr. 36

E-pasts

Faktiskās dzīvesvietas adrese:
(iela, māja, dzīvoklis)

Valsts Pasta indekssPilsēta

Korespondences saņemšanas adrese:
(iela, māja, dzīvoklis)

Valsts Pasta indekssPilsēta

Dzimšanas vieta: Valsts

Province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta

Klienta sociālais statuss / nodarbinātība:

uzņēmējs / uzņēmuma īpašnieks students

algots darbinieks

komerciāla valsts sabiedriska

pensionārs

Norādiet:

organizācijas nosaukums

organizācijas veids:

reģistrācijas valsts

organizācijas darbības nozare

daļu piederība % (uzņēmējam/uzņēmuma īpašniekam)

pašnodarbināta persona / individuālais uzņēmējs mājsaimniece

augstākā līmeņa vadītājs / top menedžeris bezdarbnieks

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
FIZISKA PERSONA 1 / 3

Kontakttālrunis +
(valsts kods)

+

(Klienta paraksts)

1 2Vai Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi ir/bija politiski nozīmīgas personas  vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi  vai ar politiski 
3nozīmīgu personu cieši saistītas personas ?

Nē

Jā (lūdzu, aizpildiet Politiski nozīmīgas personas konstatēšanas karti)

Ar šo apstirpinu, ka: neesmu esmu

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents

/ / 20Datums

AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv
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Operāciju valūtas Vidējais mēneša operāciju apmērs (EUR)

Operāciju skaits mēnesī Operāciju maksimālais mēneša apmērs (EUR)

Maksājumu apmērs mēnesī: ziskām personām                      % juridiskām personām                         %

Vidējais mēneša skaidras naudas operāciju apmērs (%), kā arī vidējais mēneša skaidras naudas saņemšanas apmērs bankas automātos % 

no vidējā mēneša operāciju apmēra

Paskaidrot skaidras naudas operāciju nepieciešamību:

personīgās vajadzības cits
(lūdzu, norādiet)

Plānoto transakciju apraksts, izmantojot norēķinu kontu:

Maksājumu veidi: alga / honorāri / atlīdzība

komunālie maksājumi

investīcijas procenti un dividendes 

cits

maksa par precēm un pakalpojumiem aizņēmumi / kredīti

(lūdzu, norādiet)

Norēķinu konta atvēršanas iemesli AS „Rietumu Banka” (Rīga, Latvijas Republika). Lūdzu, paskaidrojiet:

Plānotais vidējais mēneša atlikums norēķinu kontā (EUR)

1 Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstī, vai trešajā 

valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) 

vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita 

augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras 

loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu 

institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, 

pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas 

vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

2 Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. 

Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski 

nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks 

vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

3 Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – ziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski 

nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī ziskā persona, 

kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina Klienta 
reģistrācijas kartē norādītās ziņas.

Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Ar šo apstiprinu, ka esmu visos manos kontos esošo līdzekļu un manis veikto darījumu Patiesais labuma guvējs.

(Klienta paraksts)

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
FIZISKA PERSONA 2  / 3



Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu. 

Ar šo apstiprinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu.

Esmu iepazinies ar Klientu personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tai.

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
FIZISKA PERSONA 3  / 3

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

Dokumentus pārbaudīja

Bankas piezīmes

Klienta CREF

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

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

Klients personā

Testa atslēgaRietumu ID

(vārds, uzvārds)

(paraksts)



Ar šo Klients apstiprina sniegtās informācijas patiesumu, kā arī to, ka ir norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās Klients ir nodokļu 
rezidents. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā. 
Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu. Esmu 
iepazinies ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrītu tai.

AS „Rietumu Banka” jāsavāc un katru gadu jāziņo Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam informācija un dati par saviem Klientiem 
Standarta par finanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā izpildes ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina augstāk norādīto
informāciju.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Klients
(vārds, uzvārds)

Pases / ID dokumenta Nr. 

Norādīt valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Klients ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas Klientam ir 
piešķirts kā nodokļu rezidentam: 

(nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

(nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

(nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta)

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA
FIZISKA PERSONA

Klients personā
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Rietumu ID Testa atslēga

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

/ / 20Datums

KLIENTA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA. FIZISKA PERSONA 1 / 1

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 4.11.2022. sēdē, protokols Nr. 77/ / 20Datums
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1Vai Klients ir PVN  maksātājs? Jā Nē

2Ja Klients ir PVN maksātājs, norādiet Klienta PVN maksātāja numuru :
(PVN maksātāja numurs)

Aizpildīt, ja Klients ir saimnieciskās darbības veicējs:

1 PVN – jeb pievienotās vērtības nodoklis ir patēriņa nodoklis, ko faktiski maksā gala patērētājs, iegādājoties preces vai saņemot pakalpojumus.
Nodokļu maksātāju iedalījums ir minēts Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.pantā.

2 PVN maksātāja numurs – PVN vai tam līdzvērtīgs numurs, ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļu maksātājs veic saimniecisko darbību un kas
PVN piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļu maksātāju.



Slēdzot AS „Rietumu Banka” un Klienta līgumu, lūdzu:

atvērt norēķinu kontu

izskatīt potenciālā klienta dokumentu komplektu steidzamā kārtībā, piekrītu samaksāt papildu komisijas maksu atbilstoši Bankas 
tarifiem

(Klienta paraksts)

nosūtīt apstiprinājumu par norēķinu konta atvēršanu uz e-pastu

izsniegt maksājumu karti

Banka atver Klientam vienu kartes kontu un izsniedz Klientam vai Klienta pārstāvim starptautisko maksājumu karti VISA atbilstoši šim 
Pieteikumam.

VISA Gold VISA Business
tiek izsniegta tikai juridiskai personai

VISA Platinum VISA Platinum Jurmala

skaidras naudas izņemšanai
bankas automātos

Jā NēApdrošināšana:
tikai VISA Business

Vārds un uzvārds
uz kartes

Uzņēmuma
nosaukums uz kartes

Balss parole
(vismaz 5 rakstzīmes latīņu burtiem bez atstarpēm un domuzīmēm)

Kartes konta valūta Jā NēLūdzu izgatavot karti steidzami:

(vārds un uzvārds / uzņēmuma nosaukums uz kartes nedrīkst pārsniegt 21 rakstzīmi, ieskaitot atstarpes; uz kartes tiek drukāti tikai latīņu alfabēta burti; juridiskas personas norāda kartes 
lietotāja vārdu un uzvārdu)

(uzņēmuma nosaukums jāraksta ar latīņu burtiem, tajā nevar būt domuzīmes, iekavas un citi simboli)

Ja Jūs vēlaties noteikt mazāku kartes dienas maksājuma limitu par Bankas noteikto, lūdzu, norādiet to:

(summa vārdiem)(summa cipariem)

(summa cipariem) (summa vārdiem)
citiem maksājumiem

par summu līdz summai (ņemot vērā rezervētās summas)

(summa cipariem) (summa vārdiem)

reizi mēnesī mēneša pirmajā dienā papildināt kartes kontu no Klienta norēķinu konta:

Kartes saņemšanas vieta:
(adrese kartes saņemšanai ar kurjerpastu un saņēmēja kontakttālrunis / Bankas pārstāvniecībā vai Bankas centrālajā birojā Rīgā)

PIETEIKUMS BANKAS PAMATPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI  1 / 2

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 21.10.2019. sēdē, protokols Nr. 36

Klients

PIETEIKUMS BANKAS PAMATPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

uzstādīt paziņojumus (M-Bank)

konts

jauns ziņojums Internetbankā aizdomīgas karšu operācijas

līdzekļu kustība

(lūgums norādīt mobilā tālruņa numuru / e-pastu / mobilā tālruņa numuru un e-pastu)

(kartes konts / norēķinu konts / visi) (visas operācijas / ienākošie līdzekļi / izejošie līdzekļi)

Klients apzinās un piekrīt, ka ziņojums M-Bank sistēmā tiks nosūtīts, izmantojot publiskos sakaru kanālus un norādīto 
kontaktinformāciju, un ziņojumu teksts būs pieejams telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un/vai sakaru operatoriem dažādās 
valstīs, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas saistīti ar trešo personu nelikumīgu piekļuvi 
un/vai šādas informācijas izmantošanu pretēji Klienta interesēm.

/ / 20Datums

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.lv

(Klienta paraksts)
Apstiprinu



Ar šo apstiprinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot AS „Rietumu Banka” par 
jebkādām izmaiņām šajā Pieteikumā.
Klients apzinās un piekrīt, ka Banka neatgriezīs maksu par potenciālā klienta dokumentu komplekta pārbaudi, kā arī nepieņems un 
neizskatīs pretenzijas kontu atvēršanas un sadarbības ar potenciālo klientu atteikuma gadījumā.
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.

Norēķinu konts Nr.

Kartes konts Nr.

Rietumu ID

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

PIETEIKUMS BANKAS PAMATPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI  2 / 2

komisijas maksas samaksa ar maksājumu karti – Mobile DigiPass aktivizācijas brīdī

izsūtīt šādu skaitu Mobile DigiPass (lūdzu, norādiet):

uz Bankas verificēto e-pasta adresi

(vārdiem)(cipariem)

Apstiprinu, ka esmu saņēmis(-usi) nebojātā veidā

izsniegt DigiPass

! Ja esmu citu Klientu pārstāvis Bankā, piekrītu tam, ka visus saņemtos Identikācijas un autorizācijas līdzekļus izmantošu Klientu visu
kontu pārvaldībai Bankā savu pilnvaru ietvaros.

(saņemtās ierīces sērijas numurs)

Klients
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogs

personā

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

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

(Klienta pārstāvja paraksts)
Apstiprinu

(Klienta pārstāvja paraksts)
Apstiprinu



Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 14.04.2023. sēdē, protokols Nr. 28

Garantijas noguldījumiem kredītiestādē 
vai krājaizdevu sabiedrībā

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs un
noguldījumi, par kuriem neizmaksā valsts
garantēto atlīdzību

Papildu garantētās atlīdzības 
maksimālais apmērs

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir
vairāki noguldījumi kredītiestādē 

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir 
kopīgs noguldījums ar citu(-ām) 
personu(-ām)

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar 
Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, Jūsu 
noguldījumus līdz EUR 100 000 atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR 100 000 katram kredītiestādes noguldītājam. 
Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par 
šādiem Noguldījumu garantiju likuma  pantā minētajiem noguldījumiem:23.
1) kredītiestāžu noguldījumiem;
2) finanšu iestāžu noguldījumiem;
3) tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz EUR 500 000, un tiešās pārvaldes iestāžu 
noguldījumiem;
4) noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi 
iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
5) noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
6) noguldījumiem, kuri saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu;
7) apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;
8) ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;
9) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;
10) privāto pensiju fondu noguldījumiem;
11) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumiem;
12) kredītiestādes emitētiem parāda vērtspapīriem, kā arī saistībām, kas rodas no tās vekseļiem, tai 
skaitā pārvedu vekseļiem;
13) noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās 
dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par EUR 10.

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai EUR 100 000 apmērā noguldītājam ir tiesības 
saņemt garantēto atlīdzību līdz EUR 200 000, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā 
minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo 
garantētās atlīdzības apmēru EUR 100 000

Ja kontā ir vairāk nekā EUR 100 000, garantēto atlīdzību līdz EUR 100 000 var saņemt katrs 
noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu 
nepieejamības iestāšanās dienas.
Ja noguldītājs pārvalda noguldītāja kontā esošos citai personai pienākošos līdzekļus, tad 
garantēto atlīdzību ir tiesības saņemt šai personai, kura var pierādīt savas prasījuma tiesības uz 
noguldītāja pārvaldītajiem līdzekļiem, ar nosacījumu, ka noguldījumu piesaistītājs šo personu ir 
identificējis pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

PAMATINFORMĀCIJA 
PAR VALSTS GARANTĒTO NOGULDĪJUMU AIZSARDZĪBU 

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.lv

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

/ / 20Datums
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Informācija par prasījumu
saistību savstarpējā ieskaita iespējamību

Kontaktinformācija

Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tikt ņemtas vērā noguldītāja 
saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji dzēšot.

Latvijas  Banka: K.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, tel.  67022300, www.bank.lv.

Pases / ID dokumenta / Reģistrācijas Nr.

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

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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

Ar šo Klients apstiprina, ka Pamatinformāciju par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību ir saņēmis un ar to iepazinies.

Klients personā
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogsTesta atslēgaRietumu ID

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas
termiņš noguldījumu nepieejamības 
gadījumā un garantētās atlīdzības izmaksa
nepilngadīgajām personām

Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta piecus gadus no noguldījumu nepieejamības 
iestāšanās dienas vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas ir pamats Noguldījumu garantiju 
likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētās atlīdzības izmaksas atteikumam.
Garantēto atlīdzību izmaksā:
– sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu
nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra un līdz 2023. gada 31. decembrim;
– sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu
nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.
Nepilngadīgo noguldītāju (kontu īpašnieku) likumiskie pārstāvji (vecāki) vai Civillikuma 222.
pantā un Bāriņtiesu likuma 26. pantā noteiktajā kārtībā iecelti aizbildņi noguldījumu
nepieejamības gadījumā un saskaņā ar nepilngadīgās personas mantiskajām interesēm ir tiesīgi
veikt visas nepieciešamās darbības nepilngadīgās personas valsts garantētās atlīdzības
saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību personīgi no brīža, kad sasniedz 18 gadu
vecumu.

VL/065/V1  



Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 14.04.2023. sēdē, protokols Nr. 28

Garantijas noguldījumiem kredītiestādē 
vai krājaizdevu sabiedrībā

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs un
noguldījumi, par kuriem neizmaksā valsts
garantēto atlīdzību

Papildu garantētās atlīdzības 
maksimālais apmērs

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir
vairāki noguldījumi kredītiestādē 

Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir 
kopīgs noguldījums ar citu(-ām) 
personu(-ām)

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar 
Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, Jūsu 
noguldījumus līdz EUR 100 000 atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR 100 000 katram kredītiestādes noguldītājam. 
Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par 
šādiem Noguldījumu garantiju likuma  pantā minētajiem noguldījumiem:23.
1) kredītiestāžu noguldījumiem;
2) finanšu iestāžu noguldījumiem;
3) tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz EUR 500 000, un tiešās pārvaldes iestāžu
noguldījumiem;
4) noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi
iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
5) noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
6) noguldījumiem, kuri saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu;
7) apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;
8) ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;
9) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;
10) privāto pensiju fondu noguldījumiem;
11) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumiem;
12) kredītiestādes emitētiem parāda vērtspapīriem, kā arī saistībām, kas rodas no tās vekseļiem, tai
skaitā pārvedu vekseļiem;
13) noguldījumiem, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās
dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par EUR 10.

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai EUR 100 000 apmērā noguldītājam ir tiesības 
saņemt garantēto atlīdzību līdz EUR 200 000, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā 
minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.

Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo 
garantētās atlīdzības apmēru EUR 100 000

Ja kontā ir vairāk nekā EUR 100 000, garantēto atlīdzību līdz EUR 100 000 var saņemt katrs 
noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu 
nepieejamības iestāšanās dienas.
Ja noguldītājs pārvalda noguldītāja kontā esošos citai personai pienākošos līdzekļus, tad 
garantēto atlīdzību ir tiesības saņemt šai personai, kura var pierādīt savas prasījuma tiesības uz 
noguldītāja pārvaldītajiem līdzekļiem, ar nosacījumu, ka noguldījumu piesaistītājs šo personu ir 
identificējis pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

PAMATINFORMĀCIJA 
PAR VALSTS GARANTĒTO NOGULDĪJUMU AIZSARDZĪBU 

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.lv

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
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PAMATINFORMĀCIJA  PAR VALSTS GARANTĒTO NOGULDĪJUMU AIZSARDZĪBU 2 / 2

Informācija par prasījumu
saistību savstarpējā ieskaita iespējamību

Kontaktinformācija

Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tikt ņemtas vērā noguldītāja 
saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji dzēšot.

Latvijas  Banka: K.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, tel.  67022300, www.bank.lv.

Pases / ID dokumenta / Reģistrācijas Nr.

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

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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

Ar šo Klients apstiprina, ka Pamatinformāciju par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību ir saņēmis un ar to iepazinies.

Klients personā
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogsTesta atslēgaRietumu ID

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas
termiņš noguldījumu nepieejamības 
gadījumā un garantētās atlīdzības izmaksa
nepilngadīgajām personām

Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta piecus gadus no noguldījumu nepieejamības 
iestāšanās dienas vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas ir pamats Noguldījumu garantiju 
likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētās atlīdzības izmaksas atteikumam.
Garantēto atlīdzību izmaksā:
– sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu
nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra un līdz 2023. gada 31. decembrim;
– sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu
nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.
Nepilngadīgo noguldītāju (kontu īpašnieku) likumiskie pārstāvji (vecāki) vai Civillikuma 222.
pantā un Bāriņtiesu likuma 26. pantā noteiktajā kārtībā iecelti aizbildņi noguldījumu
nepieejamības gadījumā un saskaņā ar nepilngadīgās personas mantiskajām interesēm ir tiesīgi
veikt visas nepieciešamās darbības nepilngadīgās personas valsts garantētās atlīdzības
saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību personīgi no brīža, kad sasniedz 18 gadu
vecumu.

VL/065/V1  



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.

Klients

KLIENTA SAISTĪBU APLIECINĀJUMS IEVĒROT 

NACIONĀLĀS UN STARPTAUTISKĀS SANKCIJAS

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 4.11.2022. sēdē, protokols Nr. 77

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
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TĀLR. +371 67025555
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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.

.

.

.

personāKlients
(vārds, uzvārds)            

(paraksts)

Klienta zīmogsTesta atslēgaRietumu ID

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

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.
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