
Finanšu instrumentu naudas konts Nr. Z.v.

   

     

Paraksti
    Piekrītu Nepiekrītu.

Personas kods / dzimšanas datums  

Lūdzu, izsniegt pieejas datus sekojošai platformai  LPB TWS/ Web Trader     QUIK

Ar šī pieteikuma (turpmāk - Pieteikums) parakstīšanu es apstiprinu, ka:

—  esmu  iepazinies  ar  darbībām,  ko  Banka  veic,  lai  nodrošinātu  klienta  finanšu  instrumentu  vai 
naudas  līdzekļu  aizsardzību,  ieskaitot  informācijas  kopsavilkumus  par  jebkuru  attiecīgo  ieguldītāju 
kompensācijas  sistēmu  vai  noguldīju  garantiju  sistēmu,  ko  Banka  piemēro  attiecībā  uz  savām 
darbībām dalībvalstī, un šo informāciju vēlos saņemt: 

uz pastāvīga informācijas nesēja;

Bankas tīmekļa vietnē (http://www.lpb.lv/lv/dokumenti), sadaļā Veidlapas > Brokeru 
pakalpojumi > Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, vai

PIETEICĒJS / PILNVAROTĀ PERSONA

Pieteicēja / Pilnvarotās personas apstiprinājums

Pieteikums tirdzniecības platformas saņemšanai

Pieteikumam pievienojamie dokumenti (lūdzu, norādīt)

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

—  esmu informēts,  ka Banka veic Pieteicēja un/vai  Pilnvarotās personas un Pieteikumā iesniegto 
citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu

 Risku apraksts un klienta apliecinājumi (ar klienta apliecinājumu par iepazīšanos ar tiem);

 Klienta anketa;

Parakstīts manā klātbūtnē, Pieteicēja / Pilnvarotās personas  identitāte un pilnvaras pārbaudītas. 

Uz šī pieteikuma pamata Pieteicējam rezervēti:

Finanšu instrumentu konts Nr. 

(struktūrvienība, amats)           (bankas pārstāvja vārds, uzvārds)            (paraksts)             (paraksta atšifrējums)                  (datums)

Pieteicējs   
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Pieteikums finanšu instrumentu konta atvēršanai
fiziskām personām 

— esmu iepazinies ar Finanšu instrumentu konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumiem, 
Risku aprakstu  un klienta  apliecinājumiem un AS “LPB Bank”  (turpmāk -  Banka)  Tarifiem,  piekrītu 
tiem un apņemos tos ievērot;
— darījumos ar  Banku Pieteicējs  ir  patiesais  labuma guvējs,  ja  vien  Banka nav informēta  par  citu 
patiesā labuma guvēju;
— esmu informēts, ka Finanšu instrumentu konta atvēršanas un apkalpošanas līgums tiek noslēgts, 
ja  Banka,  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  no  šī  Pieteikuma  saņemšanas,  atver  un  aktivizē  Finanšu 
instrumentu kontu;
—  šajā  Pieteikumā  norādītā  informācija  ir  pilnīga  un  patiesa;  
—  apņemos  nekavējoties  rakstveidā  informēt  Banku  par  jebkurām  izmaiņām,  kas  attiecas  uz 
Pieteikumā sniegto informāciju; 
—  esmu  informēts,  ka,  saskaņā  ar  Vispārējiem  darījumu  noteikumiem,  Pieteikums  ir  Līguma 
neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no manas puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja vien 
attiecīgā Bankas pakalpojuma saņemšanai nav paredzēts noslēgt Speciālo līgumu;

 u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu 
informāciju no trešajām personām un apstrādā tos;
— esmu informēts, ka Bankai ir tiesības nodot Pieteicēja personas datus trešajām personām, ja tas, 
pēc  Bankas  ieskatiem,  nepieciešams  pakalpojumu  nodrošināšanai  vai  parādu  piedziņai  no 
Pieteicēja;
— šajā Pieteikumā norādītie personas dati, kas nav mani, ir iegūti likumīgi un, esmu tiesīgs izpaust 
šādus personas datus Bankai pieprasītā (-o) pakalpojuma (-u) īstenošanai. Es apstiprinu, ka šādas 
personas ir informētas par viņu personas datu apstrādi, un ir piekritušas šādai apstrādei;
—  esmu  informēts,  ka  Bankai  ir  tiesības  izmantot  šajā  Pieteikumā  norādīto  Pieteicēja  un/vai 
Pilnvarotās personas  e-pasta  adresi,  pasta  adresi  un  telefona  numuru,  lai sniegtu informāciju  
par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, ja esmu tam piekritis:

Finanšu instrumentu konta regulārā izraksta saņemšanas veids:   Bankā (norādīt KAD)

  

Balss parole (ne mazāk kā 4 simboli) 

Pārstāvības pamats 

Norēķinu konts AS “LPB Bank” 

Vai vēlaties saņemt Finanšu instrumentu konta regulāro izrakstu?

 

  Nē Jā

       E-pasts 

Pilnvarotā persona 
(vārds, uzvārds)  (personas kods)

Adrese (deklarētā un faktiskā)

Tālrunis 

 

 pa pastu (norādīt adresi)  pa e-pastu (norādīt adresi)  

Finanšu instrumentu konta regulārā izraksta saņemšanas periodiskums:  

 

  reizi mēnesī   reizi ceturksnī      cits (lūdzu, norādīt)

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds) (paraksts)     (paraksta atšifrējums) (datums)

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identifcē Pieteicēju



(datums)(datums)  

Z.v.
 (paraksts)  (paraksts) 
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Bankas atzīmes
Līguma Nr: 

(Piezīmes: )

 

Finanšu instrumentu naudas konts aktivizēts Kontu aktivizācija atteikta  

Līguma datums: 

(struktūrvienība, amats)

(bankas pārstāvja vārds, uzvārds)

(paraksta atšifrējums)

(struktūrvienība, amats)

(bankas pārstāvja vārds, uzvārds)

(paraksta atšifrējums)
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