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Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 29.11.2019. sēdē, protokols Nr. 43
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Klients

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

Kartes lietotājs: Vārds
Mobilā tālruņa numurs +

Uzvārds
paziņojumu saņemšanai M-Bank sistēmā par ar maksājumu karti

(valsts kods)

veiktajām operācijām, tajā skaitā par aizdomīgām kartes operācijām
Vēlos izmantot Concierge pakalpojumus:

Jā

Nē

Vēršoties pie Concierge, identifikācijai lūgums izmantot:
Kartes lietotāja vārdu un uzvārdu
Kartes lietotāja vārdu un uzvārdu, kā arī koda vārdu
tikai koda vārdu
Izsakot vēlēšanos saņemt Concierge pakalpojumus, Kartes lietotājs piekrīt, ka norādītie identifikācijas dati, kā arī maksājumu kartes
derīguma termiņš, kura laikā Kartes lietotājs ir tiesīgs izmantot Concierge pakalpojumus, tiks nodoti neatkarīgam Concierge
pakalpojumu sniedzējam.
Banka nav atbildīga Klientam un/vai Kartes lietotājam un/vai citām personām par informācijas un/vai personas datu nodošanu Concierge
pakalpojumu sniedzējam, par jebkurām Concierge pakalpojumu sniedzēja vai trešo personu darbībām ar saņemto informāciju un/vai
personas datiem, kā arī par Concierge pakalpojumu sniegšanu, kvalitāti un saturu. Kartes lietotājs apņemas neizvirzīt pretenzijas pret
Banku saistībā ar Concierge pakalpojumiem vai darbībām.
Informācija par Concierge pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņemšanas kārtību ir pieejama mājaslapā www.rietumu.lv. Kartes
lietotājs ir tiesīgs atteikties no Concierge pakalpojumiem, par to paziņojot Bankai.
Banka apstrādā zisko personu personas datus (turpmāk – dati) atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu
prasībām. Pilna informācija par Bankas veikto datu apstrādi, apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, datu saņēmējiem, datu nosūtīšanu
un nodošanu, datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī cita informācija par datu apstrādi ir ietverta Klienta personas datu
apstrādes deklarācijā, kuras aktuālā redakcija ir izvietota www.rietumu.lv. Kartes lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar norādīto
dokumentu, ir informēts par tā nosacījumiem, kā arī apzinās, ka Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas Klienta personas datu
apstrādes deklarācijā.
Kartes lietotājs ir informēts par to, ka informācija par viņa veiktajām kartes operācijām ir pieejama kartes konta īpašniekam.
Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma 21. nodaļas „Maksājumu kartes” noteikumiem un Bankas tarifiem un piekrītu
tiem.

Kartes lietotājs

personā Rietumu ID

(vārds, uzvārds)

Testa atslēga

(paraksts)

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS
Apliecinu Kartes lietotāja identitāti un parakstu
Pases / ID dokumenta Nr.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
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