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JSC “LPB Bank”, registration number 50103189561, legal address Brivibas street 54, Riga, LV-1011, Latvia, 

representative, acting in accordance with  

Client 
Client CIF A 

(name, surname / company name) 

Personal code (date of birth) / Registration number 

The Client’s representative     
(name, surname) 

Personal code / date of birth Place of birth 

Passport / ID card No. Data of issue 

Issuing country  Issuing authority 

Position: 
Chairman of the Board / Member of the Board Attorney Director Proctor Other 

acting in accordance with , 
(date) (the name of the document, number)

To be completed by a representative of the Bank, who identifies the Client. 
The document has been signed in my presence. I confirm the identity and signature / -s of the Client / Client’s representative / -s. 

(The Bank representative position, name, surname) (signature) (date) 

Special conditions 
Attachment No.  , to the  (hereinafter Agreement), 

Date Venue 

hereinafter the Bank and the Client, jointly referred to as “Parties”, agree on the Special conditions in Agreement, which after signing becomes an 
integral part of the Agreement:  

BANK CLIENT 

(signature) (signature) 

Bank notes 
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Seal 

Department 

(remarks) (The Bank representative position, name, surname) (signature) (date) 
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