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Departaments 

(piezīmes) (Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 
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Akciju sabiedrības “LPB Bank”, reģistrācijas numurs 50103189561, juridiskā adrese Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, Latvija, 
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Klients 

Klienta CIF A 
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Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs  

Klienta pārstāvis    
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Pase / ID dokuments Nr. Izdošanas datums 

Izdošanas valsts        Izdošanas iestāde 

Pārstāvības pamats: 

Valdes priekšsēdētājs / Valdes loceklis Pilnvarotā persona Direktors Prokūrists Cits  , 

kas rīkojas uz   pamata, 
(datums) (dokumenta nosaukums, numurs)

 

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu 
Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu / -us. 

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 
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