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pakalpojumu saņemšanai (fiziskām personām)
(Norēķinu konts, Maksājumu kartes konts, Internetbanka, Informatīvais SMS)

Klienta CIF A

Datums Vieta 

Klients 
(vārds, uzvārds) 

dokuments Nr.  Izdošanas datums  

Derīguma termiņš  Izdošanas valsts 

Izdošanas iestāde 

Klienta deklarētās dzīvesvietas adrese: 

Iela, māja, dzīvoklis  

Pilsēta   Valsts  Pasta indekss  Valsts kods 

Klienta faktiskās dzīvesvietas adrese: 

Iela, māja, dzīvoklis 

Pilsēta   Valsts  Pasta indekss  Valsts kods 

Tālrunis + E-pasts

Personas kods / dzimšanas datums Dzimšanas vieta 

Pase / ID 

Tālrunis + E-pasts

Balss parole (vismaz 4 simboli) (burtu vai ciparu kombinācija, kas tiks izmantota Klienta identifikācijai pa tālruni)

Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu

Norēķinu konta atvēršana

Maksājumu kartes konta atvēršana

Vārds, uzvārds uz Maksājumu kartes

Centrālajā birojā Rīgā, Brīvības ielā 54

Nosūtīt uz adresi: Iela, māja, dzīvoklis

Pilsēta Valsts Pasta indekss Valsts kods

Tālrunis + (informācija kurjeram)

Lūdzu atvērt Maksājumu kartes kontu un izsniegt Maksājumu karti:
MasterCard Standart MasterCard Gold MasterCard Platinum Virtual

Maksājumu kartes konta pamatvalūta EUR. Papildu valūtas: USD RUB GBP CHF

Atļaut veikt pirkumus Internetā
Ar šo lūdzu izgatavot Maksājumu karti steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.

Maksājumu kartes un PIN koda saņemšanas veids:

Informatīvais SMS
Lūdzu pieslēgt Informatīvo SMS un nosūtīt informāciju uz mobilā tālruņa
numuru par veiktajām operācijām, ievērojot šādus nosacījumus:

+

Saziņas valoda: Latviešu Angļu Krievu
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Lūdzu atvērt Norēķinu kontu: Norēķinu konta pamatvalūta EUR. Papildu valūtas: USD RUB GBP CHF Cita
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Izejošie maksājumi Bez limita * Bez limita *
(min 0,11 EUR)

Bez limita *

Ienākošie maksājumi Bez limita * Bez limita * Bez limita *

* Summa, sākot ar kuru tiks nosūtīts SMS

Internetbanka

 

Lūdzu pieslēgt Internetbanku reģistrējot / izsniedzot:
Mobilā tālruņa numuru vienreizējā drošības koda nosūtīšanai Kodu kalkulatoru (DigiPass)

un/ vaiIdentifikācijas līdzekli reģistrēt / pieslēgt atkārtoti:

Mobilā tālruņa numuru vienreizējā drošības koda nosūtīšanai Kodu kalkulatoru(DigiPass)

Visos kontos Norēķinu kontā Maksājumu kartes kontā

Internetbankas lietotāju uzskaites karte
Paraksta
tiesības

Internetbankas lietotāji
(vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums)

Identifikācijas
līdzekļa veids

Darba
režīms

Identifikācijas
līdzekļa numurs

ID līdzeklis

Jauns Esošs

Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums)
Nav Ir (datums

Tiek aizpildīta veidlapa “Īpašie nosacījumi”, ja puses vienojas par
, pielikums Nr. ) Vispārējo darījumu noteikumu, tarifu vai citu nosacījumugrozījumiem.

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādām izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Pieteikums ir Līguma

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama lpb.lv vietnē un Bankas klientu
apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku;

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas
ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās
piekrišanas;

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai
starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sakcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sakcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klients / Klienta pārstāvis
(vārds, uzvārds)

Paraksts, kas kalpos arī kā paraksta paraugs Bankā

Ar šo Klients piešķir Internetbankas lietotājam / -iem tiesības lietot Internetbankas lietotāju  uzskaites kartē  norādīto Identifikācijas līdzekli
tam piešķirtajā darba režīmā un apliecina, ka Internetbankas lietotājs / -i ir saņēmis / -uši Identifikācijas līdzekli / -ļus.

Ar šo lūdzu atvērt Norēķinu kontu steidzamā kārtībā un ieturēt papildu komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.
Ar šo lūdzu atvērt Gold komplektu un ieturēt komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.

neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmēLīgumaparakstīšanu, jaattiecīgajamBankas pakalpojumam navparedzēts slēgt Speciālo līgumu;

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

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

Atsakos saņemt Informatīvo SMS par darījumiem Kontos. Apzinos un pilnībā uzņemos visus riskus, kas saistīti ar savlaicīgas informācijas
nesaņemšanu par darījumiem Kontos.

Atsakos saņemt valūtas uzcenojuma SMS par darījumiem maksājumu karšu Kontos.
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Maksājumu kartes konta papildu valūtas: USD RUB GBP CHF

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

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

Internetbankas lietotājs / -i pieslēgts / -i. Pieteikums Nr.

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

Juridiskais departaments

Klientam izgatavota Maksājumu karte

Atļauta iespēja veikt pirkumus Internetā: Jā Nē

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

Maksājumu karšu departaments

Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:
Norēķinu kontu EUR

Norēķinu konta papildu valūtas: USD RUB GBP CHF Cita

Maksājumu kartes kontu EUR

Klientu apkalpošanas departaments
Aktivizēts: Norēķinu konts Maksājumu kartes konts Aktivizācija atteikta
Informatīvais SMS:  Aktivizēts Aktivizācija atteikta
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