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

Maržinālā kredīta atmaksas termiņš:

Maržinālā kredīta procentu likme

Klients lūdz piešķirt Maržinālo kredītu saskaņā ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem:

%

pret visu aktīvu, kas atrodas šajā Rīkojumā norādītajos ieguldījumu kontos, ķīlu 

pret citu finanšu nodrošinājumu

Maržinālā kredīta apmērs

Summa un valūta 

Valūta

Citi nosacījumi

Klients lūdz novirzīt Klienta Naudas kontā ienākošos naudas līdzekļus

 Maržinālā kredīta atmaksai

Valūta                  apmērā 
(summa cipariem)

(summa un valūta vārdiem)

(nodrošinājuma veids, nodrošinājuma konta rekvizīti)

(summa cipariem)

(vārdiem)

(vārdiem)

*Banka ir tiesīga vienpusēji mainīt termiņu. 

/ / 20 * Maržinālā kredīta atmaksas noteikumi pēc Bankas ieskatiem

Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem, , Rīkojuma maržinālā kredīta piešķiršanai/atmaksai noteikumiem

Bankas tarifiem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tiem.

Klients apstiprina, ka:

- Bankai ir tiesības izmantot Klientam piederošos aktīvus darījumos, kurus Banka veic par saviem līdzekļiem vai par citu Bankas klientu 

līdzekļiem AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumos un Latvijas Republikas tiesību normās paredzētajos gadījumos; 

- Bankai ir tiesības vērst piedziņu uz jebkuriem citiem Klienta aktīviem citos Bankā esošajos Klienta kontos, lai segtu zaudējumus;

- Bankai ir tiesības jebkurā brīdī, paziņojot par to Klientam, pieprasīt nekavējoties atmaksāt Maržinālo kredītu. Turklāt Klienta pienākums 

ir atmaksāt Maržinālo kredītu, procentus un kavējuma naudu Bankas norādītajā termiņā Klientam nosūtītajā paziņojumā.

Klients

Naudas konts Nr.

RĪKOJUMS MARŽINĀLĀ 
KREDĪTA PIEŠĶIRŠANAI / ATMAKSAI

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 29.03.2019. sēdē, protokols Nr. 11

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

/ / 20Datums

Finanšu instrumentu konts Nr.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr.

Klients personā

Testa atslēgaRietumu ID

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Klienta zīmogs
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