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Aizpilda citu valstu pilsoņi:

Pases / ID dokumenta Nr.  
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KLIENTA FINANŠU INSTRUMENTU PORTFEĻA

INDIVIDUĀLĀS PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS 

Apstiprināts AS „Rietumu Asset Management” IPS Valdes 29.12.2020. sēdē, protokols Nr. 16

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

/ /

Faktiskās dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese:
(iela, māja, dzīvoklis)

Aizpilda juridiska persona:

Reģistrācijas Nr.

no otras puses, Pārvaldnieks un Klients (kopā turpmāk – Puses), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Klients nodod naudas līdzekļus un/vai nanšu instrumentus (turpmāk – Īpašums) individuālā pārvaldīšanā Pārvaldniekam, bet Pārvaldnieks 

pieņem un pārvalda Īpašumu savā vārdā, bet Klienta interesēs, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

2. Pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu regulē Klienta nanšu instrumentu portfeļa individuālās pārvaldīšanas līguma noteikumi 

(turpmāk – Noteikumi). Noteikumi ir galvenais un noteicošais dokuments, kas nosaka Pārvaldnieka pakalpojumu sniegšanas kārtību Klientam 

Klienta nanšu instrumentu portfeļa individuālās pārvaldīšanas ietvaros.

3. Noteikumi regulē Īpašuma, kas nodots pārvaldīšanai Pārvaldniekam, režīmu un statusu, Īpašuma pārvaldīšanas kārtību, Pārvaldnieka un 

Klienta tiesības un pienākumus, atlīdzību par pārvaldīšanu un citus Klienta izdevumus, Klienta identifikācijas procedūru, strīdu risināšanas 

kārtību, Noteikumu grozīšanas kārtību un citus noteikumus, kas ir saistīti ar individuālās pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanu.

4. Puses apstiprina, ka Noteikumu nosacījumi tām ir saprotami un saistoši ar Līgumu nodibināto attiecību ietvaros. Noteikumu aktuālā redakcija 

ir pieejama Pārvaldnieka mājaslapā www.rietumu.com/lv/ram.

5. No Līguma izrietošās Pušu tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas materiālās tiesības.

6. Jebkurus strīdus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses risina saskaņā ar Noteikumiem.

7. Parakstot Līgumu, Klients apstiprina, ka ir iepazīstināts ar Noteikumiem, Īpašuma pārvaldīšanas kārtība viņam ir saprotama un Pārvaldniekam 

netiks izteiktas pretenzijas Īpašuma pārvaldīšanas sakarā, ja, pārvaldot Īpašumu, Pārvaldnieks rīkojas saskaņā ar Noteikumiem.

8. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, kamēr Klients nav izņēmis Īpašumu no 

pārvaldīšanas un/vai kamēr Pārvaldnieks nav pārtraucis pārvaldīšanu, un ir spēkā līdz Puses ir pilnībā izpildījušas savas Līgumā paredzētās 

saistības.

9. Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu saskaņā ar Noteikumiem.

10. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (Divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks.

(zīmogs)

Pilsēta Valsts Pasta indekss ,

(zīmogs)
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Akciju sabiedrība „Rietumu Asset Management” ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 

2014. gada 29. janvārī ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika

/ / 20Datums

AS „RIETUMU ASSET MANAGEMENT” IPS
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40103753360
TĀLR. +371 67025284
+371 67025555
FAKSS +371 67025588 
ram@rietumu.lv

www.rietumu.com/lv/ram

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

(amats)
ko saskaņā ar pārstāv

(vārds, uzvārds)
,

no vienas puses, un 
(juridiska persona: pilns nosaukums / ziska persona: vārds, uzvārds)

(turpmāk – Klients)

personā, kurš rīkojas uz

pamata, (turpmāk – Pārvaldnieks),

Klients
(vārds, uzvārds)

personā Pārvaldnieks
(vārds, uzvārds)

personā

(paraksts) (paraksts)
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