
Banka atver Klientam kartes kontu un/vai izsniedz Klienta pilnvarotajam Kartes lietotājam starptautisko maksājumu karti VISA Innite, 
kas ir piesaistīta kartes kontam atbilstoši šim Rīkojumam.

(Klienta paraksts)
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Vārds un uzvārds 
uz kartes (vārds un uzvārds uz kartes nedrīkst pārsniegt 21 rakstzīmi, ieskaitot atstarpes; uz kartes tiek drukāti tikai latīņu alfabēta burti)

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

Vārds un uzvārds 
uz kartes (vārds un uzvārds uz kartes nedrīkst pārsniegt 21 rakstzīmi, ieskaitot atstarpes; uz kartes tiek drukāti tikai latīņu alfabēta burti)

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

PAMATKARTE (tiek izdota uz Klienta vārda)

CITA LIETOTĀJA KARTE

RĪKOJUMS PAR VISA INFINITE
MAKSĀJUMU KARTES IZSNIEGŠANU
FIZISKAI PERSONAI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 29.11.2019. sēdē, protokols Nr. 43/ / 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

Кlients lūdz: atvērt jaunu kartes kontu

karti piesaistīt kartes kontam Nr.

Kartes konta valūta:

Klients
(vārds, uzvārds)

Kartes lietotājs: Vārds Uzvārds

Ja Klients vēlas noteikt mazāku kartes dienas limitu nekā Bankas noteiktais, lūdzu, norādiet to:

(summa vārdiem)(summa cipariem)

(summa vārdiem)(summa cipariem)

skaidras naudas izņemšanai
bankas automātos

citiem maksājumiem

Ja Klients vēlas noteikt mazāku kartes dienas limitu nekā Bankas noteiktais, lūdzu, norādiet to:

(summa vārdiem)(summa cipariem)

(summa vārdiem)(summa cipariem)

skaidras naudas izņemšanai
bankas automātos

citiem maksājumiem

! Šim Rīkojumam jāpievieno pases kopija

/ /

Aizpilda, ja Kartes lietotājs ir
Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis:

Personas kods

Aizpilda, ja Kartes lietotājs ir citas valsts pilsonis:

Pases / ID dokumenta Nr.

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)

Pases / ID dokumenta izdevējvalsts un izdevējiestāde

! Ja Kartes lietotājs nav AS „Rietumu Banka” Klienta pārstāvis, norādiet šādu 
papildinformāciju:

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



(Klienta paraksts)
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Klients piekrīt, ka Kartes lietotājs ir tiesīgs izteikt vēlēšanos saņemt Concierge pakalpojumus. Šādā gadījumā Klients piekrīt, ka Kartes 
lietotāja 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. 
Klients un/vai 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.

Klients, nododot Bankai Kartes lietotāja personu datus (turpmāk – datus) un/vai datus saturošus dokumentus, apliecina un garantē, ka:
- viņš ir tiesīgs nodot Bankai Kartes lietotāja datus un ievēro datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- Kartes lietotājs ir informēts par Bankas veikto datu apstrādi un ir piekritis vai citādi atļāvis savu datu apstrādi. Klients ir iepazīstinājis 
Kartes lietotāju ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma Klients nekavējoties iesniegs Bankai dokumentus, kas apliecina Kartes lietotāja doto piekrišanu vai cita veida 
atļauju personas datu nodošanai un apstrādei Bankā, vai dokumentu, kas apliecina citu pamatu datu nodošanai un apstrādei Bankā.

CONCIERGE PAKALPOJUMI

INFORMĀCIJA PAR KREDĪTA LIMITU UN NODROŠINĀJUMU

Klients vēlas uzstādīt kredīta limita apjomu kartes konta valūtā:

10 000 (desmit tūkstoši)   

nodrošinājuma noguldījums 10 000 (desmit tūkstoši) kartes konta valūtā

Noguldījums Nr.

Nodrošinājuma veids:

Nodrošinājuma noguldījuma summa:

tiek ieturēta no Klienta konta Nr.

cits
         (jāslēdz papildu līgums)

bez nodrošinājuma

(valūta)

(summa vārdiem)

cita summa
(summa vārdiem)(summa cipariem)

(summa cipariem)

Norēķinu konts Nr.

Klients lūdz uzstādīt automātisko kartes konta papildināšanu reizi mēnesī katra mēneša pirmajā dienā līdz minimālajai bilancei 
no zemāk norādītā norēķinu konta.

Izgatavoto(-ās) karti(-es) un aploksni(-es) ar PIN kodu Klients lūdz:

izsniegt AS „Rietumu Banka”

Kartes lietotājam personīgi Klienta pilnvarotajai personai:

(norādiet pārstāvniecību vai Bankas centrālo biroju Rīgā) 

(vārds, uzvārds)

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

Kontakttālrunis kurjeram +
(valsts kods)

+

Kontakttālrunis +
(valsts kods)

+

un ieturēt no zemāk norādītā konta komisijas maksu par sūtīšanu ar kurjerpastu atbilstoši Bankas tarifiem. Kartes un aploksnes ar PIN kodu tiks 
nosūtītas atsevišķi, ieturot komisijas maksu par katru sūtījumu.

Konts Nr.
(Klienta paraksts)

Apstiprinu

Pasta indekssPilsēta Valsts

Pases / ID dokumenta Nr.
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Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par visām 
izmaiņām šajā Rīkojumā. 
Klients uzņemas pilnu nansiālu atbildību par Kartes lietotāju. Klients piekrīt, ka Bankai ir tiesības dzēst kartes konta parādu no jebkura 
Klientam piederoša konta AS „Rietumu Banka”.
Apliecinu, ka 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.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Rietumu ID

Testa atslēga

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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

Klients personā
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