
RĪKOJUMS PAR DROŠĪBAS DEPOZĪTA
KONTA ATVĒRŠANU ATVASINĀTO
VALŪTAS DARĪJUMU VEIKŠANAI

Drošības depozīts kalpo par nodrošinājumu Klienta saistību izpildei, veicot atvasinātos valūtas darījumus, un tiek izmantots iespējamo 
zaudējumu segšanai, kas var rasties no attiecīgā finanšu instrumenta cenas izmaiņām.

Ar šo Klients apstiprina, ka:
- atvasināto valūtas darījumu slēgšanai viņam ir jānodrošina, ka Drošības depozīta kontā ir Bankas noteiktā drošības depozīta (Initial Margin) 

summa;
- atvasinātā valūtas darījuma minimālā summa ir EUR 100 000 (Simts tūkstoši euro) vai tai ekvivalenta summa citā valūtā;
- situācijā, kad atvasinātā valūtas darījuma tirgus vērtība samazinās līdz nepietiekama seguma situācijai (Margin Call), Klientam jāpapildina 

Drošības depozīta konts līdz drošības depozīta (Initial Margin) līmenim;
- Banka ir tiesīga aizvērt atvasinātā valūtas darījuma pozīcijas, Klientu par to nebrīdinot;
- Bankai ir tiesības vērst piedziņu uz jebkuriem citiem Klienta aktīviem citos Klienta kontos Bankā.

Finanšu instrumentu konts Nr.

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

Lūdzu atvērt Drošības depozīta kontu atvasināto valūtas darījumu veikšanai

Īpašie noteikumi

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem, šo Rīkojumu par drošības depozīta konta atvēršanu 
atvasināto valūtas darījumu veikšanai, Bankas tarifiem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un 
piekrītu tiem.

Naudas konts Nr.

Banka atvēra Klientam Drošības depozīta kontu Nr.

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 18.04.2019. sēdē, protokols Nr. 14
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www.rietumu.lv

/ / 20Datums

Klients personā

Testa atslēgaRietumu ID

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klienta zīmogs

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

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