RĪKOJUMS Nr.
PAR VISA PLATINUM JŪRMALA MAKSĀJUMU KARŠU IZSNIEGŠANU
FIZISKAI PERSONAI

AS „RIETUMU BANKA” / Vesetas 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija
Reģ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X / BLOOMBERG: RIET
Tālrunis +371 67025555 / Fakss +371 67025588
info@rietumu.lv / www.rietumu.lv

Datums

/

/ 20

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

Klients

(vārds, uzvārds)

Norēķinu konts Nr.
atvērt jaunu kartes kontu

Klients lūdz:

izsniegt Visa Platinum Jūrmala maksājumu pamatkarti
izsniegt Visa Platinum Jūrmala maksājumu papildkarti
karti piesaistīt kartes kontam Nr.
Banka atver Klientam kartes kontu un/vai izsniedz Klientam un/vai Klienta pilnvarotajam Lietotājam starptautisko(-ās) maksājumu karti(-es)
Visa Platinum Jūrmala, kas ir piesaistīta(-s) kartes kontam atbilstoši šim Rīkojumam
PAMATKARTE
Kartes konta valūta:
Vārds un uzvārds
uz kartes

Lūdzu karti izgatavot steidzami:

Jā

Nē

(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)

Ja Klients vēlas noteikt mazāku pamatkartes dienas limitu par Bankas noteikto, lūdzu, norādiet to:
skaidras naudas izņemšanai bankas automātos
citiem maksājumiem

(summa vārdiem)

(summa cipariem)

(summa vārdiem)

(summa cipariem)

Mobilā tālruņa numurs +

paziņojumu saņemšanai M-Bank sistēmā par līdzekļu kustību kartes kontā

(valsts kods)

(t.sk. aizdomīgās karšu operācijas)
Informācija par kredīta limitu
vēlamais kredīta limita apjoms:
(jāaizpilda papildu rīkojums)

(summa vārdiem)

(summa cipariem)

bez nodrošinājuma
nodrošinājuma veids:
(nodrošinājuma noguldījums / termiņnoguldījums AS „Rietumu Banka” / trešās personas galvojums / cits nodrošinājums)

Katra mēneša pirmajā dienā papildināt kartes kontu no Klienta norēķinu konta:
par summu

līdz summai
(summa vārdiem)

(summa cipariem)

PAPILDKARTE

Kartes lietotājs

(vārds, uzvārds)

Pases / ID dokumenta Nr.
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)

(Klienta paraksts)
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Dienas limits:
skaidras naudas izņemšanai bankas automātos
citiem maksājumiem

(summa vārdiem)

(summa cipariem)

(summa vārdiem)

(summa cipariem)

Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma 21. nodaļas „Maksājumu kartes” noteikumiem, Bankas tarifiem un Klienta
personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tiem.
Papildkartes lietotājs
Datums

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

/

/ 20

Izgatavotās kartes un PIN koda aploksnes 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.
Klients piekrīt, ka Bankai ir tiesības dzēst kartes konta parādu no jebkura Klientam piederoša konta AS „Rietumu Banka”.
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)

(paraksts)

Rietumu ID

Testa atslēga

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKI
Apliecinu Klienta identitāti un parakstu:
Pases / ID dokumenta Nr.

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Datums

/

/ 20

Datums

/

/ 20

Datums

/

/ 20

Datums

/

/ 20

Apliecinu Papildkartes lietotāja identitāti un parakstu:
Pases / ID dokumenta Nr.

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Apliecinu Klienta un Papildkartes lietotāja identitāti un parakstu:
Pases / ID dokumenta Nr.

Pases / ID dokumenta Nr.

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Kartes konts Nr.

Bankas darbinieks

Tarifa veids

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
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