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

Datums

/

RĪKOJUMS PAR MAKSĀJUMU KARTES AIZVIETOŠANU / ATJAUNOŠANU
UN KARTES KONTA DATU IZMAIŅĀM

/ 20

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 20.07.2018. sēdē, protokols Nr. 37
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

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

Kartes konts Nr.

(valūta)

VISA

Master Card

Kartes veids:

(light / classic / business / gold / platinum / world elite )

Kartes lietotājs
Kartes Nr.

(light / classic / business / gold / platinum / jūrmala )

(vārds, uzvārds)

Pamatkarte

**** ****

Papildkarte

Klients lūdz:
mainīt kartes dienas tēriņu limitu:

bankas automātos
citiem maksājumiem

mainīt balss paroli kontaktiem pa tālruni

(lūdzu, norādiet summu)

(lūdzu, norādiet summu)

(lūdzu, norādiet jaunu paroli)

aizvietot / atjaunot Karti un PIN kodu
karti izgatavot steidzami:

Iemesls:

jā

nē

nozaudēta / nozagta

bojāta

beidzies derīguma termiņš

cits iemesls

Izgatavoto karti un PIN koda aploksni Klients lūdz:
izsniegt AS „Rietumu Banka”
Klientam personīgi

(norādiet pārstāvniecību vai Bankas centrālo biroju Rīgā)

Klienta pilnvarotajai personai:

(vārds, uzvārds)

Kontakttālrunis +

Pases / ID dokumenta Nr.

(valsts kods)

nosūtīt ar kurjerpastu uz adresi:
(iela, māja, dzīvoklis)

Pilsēta

Valsts
Kontakttālrunis kurjeram +

Pasta indekss

(valsts kods)

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. Klients apņemas nekavējoties paziņot AS „Rietumu Banka” par visām izmaiņām šajā
Rīkojumā. 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

(vārds, uzvārds)

Klienta zīmogs

(paraksts)

Rietumu ID

Testa atslēga

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS
Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu
Pases / ID dokumenta Nr.
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums

/
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