
Pieteikums Darījuma konta atvēršanai 

Pircējs 

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs 

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

Tālrunis + E-pasts

Adrese  

Pārdevējs 

 

Personas kods (dzimšanas 

Tālrunis + E-pasts

Adrese  

Norēķinu konts, uz kuru tiks pārskaitīta Darījuma summa 

Bankas nosaukums  

Cits Darījuma konta dalībnieks 
Ir (norādīt) Nav 

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs 

Norādīt saistību būtību  

Norēķinu konts, uz kuru tiks pārskaitīta Darījuma summa 

Bankas nosaukums    

Informācija par Darījuma konta nosacījumiem 
Līguma priekšmets:     Pirkums  Saistību refinansēšana Cits (norādīt) 

Līguma priekšmeta apraksts    

Darījuma summa   Valūta 

Līguma nosacījumi Darījuma summas pārskaitīšanai: 

Darījuma summas iemaksas termiņš Dokumentu iesniegšanas termiņš 

Iesniedzamie dokumenti    

Citi nosacījumi    

Klienta apliecinājumi 
Parakstot šo Pieteikumu Klients ar savu parakstu apliecina, ka: 

— Darījumos ar Banku Klients ir Patiesā labuma guvējs. Atverot kontu vai veicot darījumu, kur Klients nav Patiesā labuma guvējs, Klients apņemas nekavējoties informēt Banku par Patiesā labuma  
guvēju, aizpildot attiecīgu apliecinājumu; 

— Piekrīt sniegt papildu informāciju, ja Banka to pieprasīs, lai precizētu Pieteikumā norādīto informāciju. 

Klients / Klienta pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Klienta pārstāvis Z.v. 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

datums) / Reģistrācijas 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) 

—

—       Piekrītu      Nepiekrītu;

 Ir  informēts,  ka  Banka  veic  Klienta  un  tā  iesniegto  citu  personu  datu  apstrādi  (ievākšanu,  uzglabāšanu,  reģistrāciju,  ievadīšanu,  nodošanu,  pārraidīšanu  u.c.),  kā  arī  Piemērojamas  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, nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas;

Piekrīt tam, ka Banka izmanto Pieteikumā norādīto Klienta e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru, lai informētu Klientu  par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem: 

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  •  Tālr. +371 6 777 2 999  •  info@lpb.lv  •  www.lpb.lv

Pieteikuma iesniedzējs (Klients) ir: Pircējs 

Cienījamais Klient! Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 61. pantu, Banka garantē iegūtās informācijas konfidencialitāti, kā arī Klientu personas, kontu, 
noguldījumu un darījumu noslēpumu. 
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