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Банк 
Акционерное общество „LPB Bank”, регистрационный номер: 50103189561, юридический адрес: ул. Бривибас, 54, Рига, LV-1011, Латвия,   в лице 

, действующего на основании  . 

Клиент 
CIF Клиента A 
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Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

Представитель Клиента     
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Паспорт / ID документ №.  Дата выдачи  
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(дата) (подпись) (должность представителя Банка, имя, фамилия) 

Департамент 

(примечание) 

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента. 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 
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