Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas
līgums Nr.
Lūdzam aizpildīt DRUKĀTIEM BURTIEM un atzīmēt ar (X), kur tas ir nepieciešams!

(I) Informācija par Klientu – fizisku personu
Vārds, uzvārds
Pers. kods/Dzimšanas datums
Pase

ID karte

Rezidents

Nerezidents

Rezidents

Nerezidents

Dokumenta Nr.

Izsniegšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Derīguma termiņš
(dd.mm.gggg.)

Izdevējvalsts

Izdevējiestāde

Dzīvesvietas adrese
Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts

(II) Informācija par Klientu – juridisku personu
Nosaukums
Reģ. Nr.
Juridiskā adrese
Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts

(III) Kontaktinformācija
Tālrunis

Fakss

E-pasts

Korespondences adrese
Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts

Saziņas valoda:

Latviešu

Angļu

Krievu

(IV) Norēķinu konts
Norēķinu konta Nr.
Konta izraksta saņemšanas veids:

Bankā pēc pieprasījuma

Internetbankā

(V) Īpašie noteikumi

(VI) Apliecinājums
Klients apliecina, ka:
- saprot un piekrīt, ka Rigensis Bank AS (turpmāk – Banka) Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis, tai skaitā arī turpmākie šo dokumentu grozījumi, ir šī
Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas līguma (turpmāk – Līgums) neatņemama sastāvdaļa;
- ir izlasījis un piekrīt visiem Līguma noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem un Norēķinu konta noteikumiem un apņemas tos ievērot;
piekrīt
nepiekrīt (atzīmēt izvēlēto ar “X”), ka Banka veic Klienta un Klienta pārstāvju personas datu apstrādi šajā Līgumā, Vispārējos darījumu
noteikumos un Privātuma politikā norādītajā kārtībā un mērķiem.
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(VII) Norēķinu konta noteikumi
Banka – Rigensis Bank AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40103429440.
Cenrādis – Bankas Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošs Komisijas maksu saraksts, kuru Banka izvieto savā tīmekļa vietnē www.rigensisbank.com.
Darījums – jebkura Norēķinu kontā reģistrēta darbība ar naudas līdzekļiem.
Klients – Līguma I vai II sadaļā minētā persona.
Komisijas maksa – maksājums Bankai par Pakalpojuma sniegšanu.
Konta izraksts – papīra formā vai elektroniski Bankas sagatavots dokuments par naudas līdzekļu kustību Norēķinu kontā noteiktā laika posmā ar Norēķinu konta atlikumu
pārskata posma sākumā un beigās.
Līgums – Līgums par Norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš sastāv no Līguma individuālās daļas (l–VI sadaļa) un šiem Norēķinu konta noteikumiem (VII sadaļa).
Maksājuma rīkojums – Klienta uzdevums Bankai izpildīt konkrētu maksājumu.
Norēķinu konts – Līguma IV sadaļā „Norēķinu konts” norādītais Klientam Bankā atvērtais multivalūtas pieprasījuma noguldījumu konts.
Puses – Klients un Banka kopā.
Vispārējie darījumu noteikumi – Bankas apstiprināti Vispārējie darījumu noteikumi, ieskaitot to grozījumus un papildinājumus, kuru aktuālā redakcija ir atrodama Bankas
tīmekļa vietnē www.rigensisbank.com. Visiem terminiem, kuri ir lietoti, bet nav definēti šajā Līgumā, ir tāda pati nozīme kā attiecīgajiem terminiem Vispārējos darījumu
noteikumos.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Vispārīgie noteikumi
Šie Līguma noteikumi nosaka Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas kārtību Bankā.
Klienta paraksts uz Līguma apliecina, ka viņš ir iepazinies ar šiem Līguma noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi, saprot šos noteikumus, tiem
piekrīt un apņemas tos ievērot.
Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.
Konta atvēršana un apkalpošana Bankā notiek saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī Bankas iekšējo normatīvo dokumentu prasībām.
Banka ir tiesīga jebkurā brīdī grozīt Norēķinu konta noteikumus, rakstveidā paziņojot par to Klientam, tajā skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par kuru
izmantošanu Puses ir vienojušās atsevišķā dokumentā. Ja Klients 2 (divu) mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas nav rakstveidā (arī elektroniski) iebildis
pret Norēķinu konta noteikumu grozījumiem, uzskatāms, ka Klients ir tiem piekritis. Klients iepriekš minētajā termiņā ir tiesīgs paziņot, ka nepiekrīt ierosinātajiem
Norēķinu konta noteikumu grozījumiem, un tādā gadījumā ir uzskatāms, ka Klients vēlas izbeigt Līguma darbību. Līguma darbība tiek izbeigta ne vēlāk kā 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā no Klienta paziņojuma saņemšanas brīža. Klientam līdz Līguma darbības izbeigšanai ir pienākums izpildīt visas pret Banku esošās saistības.
Banka ir tiesīga grozīt Vispārējos darījumu noteikumus un Cenrādi Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajā kārtībā.
Klienta tiesības un pienākumi
Klientam pirms Norēķinu konta atvēršanas, kā arī tā apkalpošanas laikā Bankas pieprasījumā noteiktajā termiņā ir jāsniedz Bankai visa tās pieprasītā informācija un
jāuzrāda visi tās pieprasītie Klienta identifikācijas dokumenti. Klients iesniedz Bankai dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātās kopijas, pēc nepieciešamības
nodrošinot dokumentu legalizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Klientam ir pienākums Bankas pieprasījumā noteiktajā termiņā iesniegt Bankai informāciju un dokumentus, kas raksturo:
2.2.1. Klienta – fiziskas personas ienākumus un naudas izcelsmi Kontā (piemēram, izziņu no darbavietas), kustamā un nekustamā īpašuma sastāvu;
2.2.2. Klienta – juridiskas personas – saimniecisko darbību (piemēram, līgumus, rēķinus, pavadzīmes, gada pārskatus, bilances, peļņas/zaudējumu aprēķinus u. tml.),
finanšu stāvokli;
un citu papildinformāciju par sevi vai Norēķinu kontā veiktajiem Darījumiem.
Klientam ir pienākums pēc pirmā Bankas pieprasījuma sniegt Bankai informāciju par viņa plānoto Darījumu apjomu, kā arī informēt Banku 5 (piecas) darbadienas
iepriekš, ja tiks veikts Darījums vai Darījumi, kuru kopējais apjoms pārsniegs deklarēto Darījumu apjomu.
Ja ar Banku nav noslēgts atbilstošs Līgums, Klientam ir aizliegts veikt Darījumus un jebkādas darbības, kuru rezultātā var tikt pārsniegta Norēķinu kontā esošo Klienta
naudas līdzekļu summa. Klientam ir pienākums maksāt Bankai procentus un/vai līgumsodu saskaņā ar Bankas Cenrādi par neatļautu Norēķinu kontā esošo naudas
līdzekļu pārtēriņa summu, kā arī nekavējoties iemaksāt Norēķinu kontā pietiekamu naudas summu, dzēšot neatļauto Norēķinu konta debetu.
Klientam nekavējoties jāinformē Banka par izmaiņām Klienta vai tā pilnvarotā pārstāvja identifikācijas dokumentos un/vai dokumentos, kas apliecina Klienta vai tā
pilnvarotā pārstāvja tiesības, iesniedzot attiecīgos dokumentus Bankā.
Klientam nekavējoties jāinformē Banka par jebkurām izmaiņām Bankai iesniegtajā informācijā, tajā skaitā Klienta anketā norādītajos datos. Novēlotu, nepatiesu vai
nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā Klients atlīdzina Bankai visus zaudējumus, kas tai šajā sakarā radušies, un Banka nav atbildīga, ja novēlotas, nepatiesas vai
nepilnīgas informācijas dēļ Klientam ir radušies zaudējumi.
Klients atbild par Norēķinu konta atvēršanai un Darījumu veikšanai iesniegto dokumentu īstumu un spēkā esību.
Klienta pienākums ir ievērot spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Bankas iekšējo normatīvo dokumentu prasības.
Iepazīties ar visiem Klientam saistošo Bankas dokumentu noteikumiem un Cenrādi Klients var Bankas telpās Bankas darba laikā vai Bankas tīmekļa vietnē
www.rigensisbank.com.
Klients ir tiesīgs veikt un saņemt bezskaidras naudas maksājumus Norēķinu kontā. Klienta iesniegtajiem Maksājuma rīkojumiem jābūt aizpildītiem un noformētiem
atbilstoši Bankas prasībām. Klients ir atbildīgs par Maksājuma rīkojumā norādīto maksājuma rekvizītu un mērķa pareizumu, kā arī naudas pietiekamību Norēķinu
kontā Maksājuma rīkojuma izpildei un samaksai par Bankas sniegto Pakalpojumu.
Klients ir tiesīgs veikt ar Banku tās kotēto valūtu pirkšanas un pārdošanas Darījumus saskaņā ar Bankas apstiprināto valūtas maiņas kursu, iesniedzot Bankai valūtas
maiņas rīkojumus.
Klientam ir pienākums samaksāt Bankai Komisijas maksu par valūtas maiņas pakalpojumu atbilstoši Bankas Cenrādī noteiktajai un Pakalpojuma sniegšanas brīdī
spēkā esošajai Komisijas maksai.
Ja Klients ir vienojies ar Banku par attālinātu konta pārvaldīšanu, Klientam ir iespēja saņemt informāciju par Norēķinu kontā iegrāmatotajiem Darījumiem Internetbankā
pēc saviem ieskatiem, kā arī Konta izrakstu Internetbankā. Pārējos gadījumos Klients Konta izrakstu var saņemt tikai Bankā, iesniedzot atbilstošu pieprasījumu vismaz
1 (vienu) Bankas dienu iepriekš. Banka ir tiesīga ieturēt izdevumus, kas saistīti ar Konta izraksta izsniegšanu Klientam.
Par attiecīgo Darījumu, tai skaitā par Maksājuma rīkojuma vai Maksājuma atsaukšanu, izmeklēšanas un citām Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajām
darbībām, Klients maksā Bankai Komisijas maksu Cenrādī norādītajā valūtā. Ja Norēķinu kontā nav naudas līdzekļu vai tie nav pietiekamā daudzumā, lai ieturētu
Komisijas maksu noteiktajā valūtā, Banka, piemērojot Cenrādī par valūtas maiņas darījumu paredzēto Komisijas maksu, ir tiesīga bez iepriekšējas saskaņošanas
ar Klientu Norēķinu kontā vai jebkurā citā Klienta kontā Bankā esošos naudas līdzekļus konvertēt Komisijas maksas samaksai nepieciešamajā apmērā un valūtā
saskaņā ar attiecīgās darbības izpildes brīdī spēkā esošo Bankas valūtas maiņas kursu. Šādā gadījumā Banka patstāvīgi nosaka, no kuras Kontā esošas valūtas
nepieciešamie naudas līdzekļi tiks konvertēti.
Klientam ir pienākums pastāvīgi sekot līdzi veikto Darījumu iegrāmatošanai Norēķinu kontā un pārbaudīt to atbilstību faktiski veiktajiem Darījumiem, kā arī nekavējoties,
bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konkrētā fakta konstatēšanas, informēt Banku, izmantojot jebkurus ar Banku saskaņotos saziņas līdzekļus, par neatbilstošu
Darījuma iegrāmatošanu, neautorizētu Darījumu, ja Darījums, kas ir izpildīts, nav iegrāmatots vai tiek konstatēta cita neatbilstība Norēķinu kontā veiktajos ierakstos. Ja
Klients iepriekš minētajā termiņā nav paziņojis Bankai par trūkumiem Norēķinu kontā veiktajos ierakstos, uzskatāms, ka Klients ir apstiprinājis to pareizību.
Klientam ir pienākums 5 (piecu) Bankas dienu laikā no Konta izraksta saņemšanas brīža paziņot Bankai par Kontā kļūdaini ieskaitītiem Maksājumiem un atmaksāt tos
Bankai. Ja kontā nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai atmaksātu kļūdaini ieskaitītās summas, Klients apņemas nekavējoties papildināt Norēķinu kontu.
Visi Klienta naudas līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Norēķinu kontā, Termiņnoguldījuma kontā, Kartes kontā vai jebkurā citā Klientam Bankā atvērtajā kontā Klienta
noguldījumu uzskaitīšanai, uzskatāmi par finanšu nodrošinājumu Klienta esošo un nākamo saistību pret Banku izpildei un ir ieķīlāti par labu Bankai, saglabājot Klienta
īpašuma tiesības uz minētajiem aktīviem. Banka savas ķīlas tiesības realizē saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.
Klients ir tiesīgs atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas par Bankas piedāvājumiem, nosūtot Bankai atbilstoša satura paziņojumu.
Klients apliecina, ka Banka sniedz viņam informāciju par maksājumu pakalpojumiem valodā, kura ir izvēlēta Līgumā kā saziņas valoda.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
4.
4.1
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Bankas tiesības un pienākumi
Banka nodrošina Klienta Norēķinu kontā ieskaitīto naudas līdzekļu uzglabāšanu.
Banka nodrošina Klientam iespēju veikt Darījumus Norēķinu kontā jebkurā valūtā. Maksājums tiek izpildīts Maksājuma rīkojumā norādītajā valūtā.
Banka izpilda Klienta Maksājuma rīkojumu saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un Bankas iekšējos normatīvajos
dokumentos noteikto kārtību un termiņiem.
Banka ir tiesīga neizpildīt Klienta Maksājuma rīkojumu Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajos gadījumos, t,sk., ja Maksājuma rīkojums ir aizpildīts, neievērojot
Bankas noteiktās prasības, vai ja Klienta Norēķinu kontā nav naudas līdzekļu apmērā, kāds ir nepieciešams tā izpildei un samaksai par Bankas sniegto Pakalpojumu.
Banka neatbild par Klienta veikto Darījumu pareizību un likumību. Bankai ir pienākums izpildīt Klienta Maksājuma rīkojumus termiņos, kādi ir noteikti Bankas Cenrādī,
taču Banka neatbild par Maksājuma izpildes nokavēšanu vai neizpildi, kas rodas citu Maksājuma veikšanā iesaistīto banku darbības vai bezdarbības dēļ. Bankas
saistības ar Klienta pieņemto Maksājuma rīkojumu tiek uzskatītas par izpildītām brīdī, kad Banka ir nosūtījusi šo Maksājuma rīkojumu saņēmēja bankai.
Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Klientam radušies Maksājuma rīkojuma izpildes nokavējuma vai neizpildes dēļ sakaru līdzekļu bojājumu rezultātā, laika
joslu atšķirības, valūtas maiņas kursa svārstību un citu no Bankas gribas un kontroles neatkarīgu apstākļu dēļ.
Banka ir tiesīga bezakcepta kartībā norakstīt no Klienta Norēķinu konta vai jebkura cita Klientam Bankā atvērtā konta naudas līdzekļus, kas tikuši kļūdaini (bez tiesiska
pamatojuma) ieskaitīti Norēķinu vai citā Klientam Bankā atvērtajā kontā. Ja kontā nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai norakstītu kļūdaini ieskaitītās summas, Banka
pieprasa, lai Klients nekavējoties papildina Norēķinu kontu.
Banka ir tiesīga neuzsākt vai pārtraukt apkalpot Norēķinu kontu un atteikties izpildīt Klienta Maksājuma rīkojumus, ja Bankai nav pietiekamas informācijas un
dokumentu, kas raksturo Klienta – fiziskas personas – ienākumus vai naudas izcelsmi Kontā vai Klienta – juridiskas personas – saimniecisko darbību, vai arī izpildīt
šādus Klienta Maksājuma rīkojumus un apkalpot Norēķinu kontu tikai ar Klientu īpaši saskaņotā kārtībā.
Banka garantē informācijas neizpaušanu par Klienta Norēķinu kontu, Noguldījumiem un Darījumiem (konfidencialitātes princips), izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus, kad saskaņā ar to prasībām informācija par Klientu var tikt nodota normatīvajos aktos noteiktajām personām.
Par katru veikto Darījumu Bankai ir tiesības saņemt Komisijas maksu saskaņā ar Bankas attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo Cenrādi. Šīs summas
Banka noraksta no Norēķinu konta bezakcepta kārtībā, turklāt Banka ir tiesīga vispirms ieturēt Komisijas maksu un tikai pēc tam izpildīt Maksājuma rīkojumu.
Banka ir tiesīga Līguma darbības laikā un saskaņā ar Vispārējos darījumu noteikumos noteikto kārtību grozīt vai papildināt Cenrādi. Spēkā esošais Cenrādis ir
pieejams Bankas telpās un Bankas tīmekļa vietnē www.rigensisbank.com.
Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā, t.sk. tad, ja 6 (sešus) kalendāros mēnešus Norēķinu kontā netiek veikti Darījumi un Norēķinu
konta atlikums ir nulle, Banka ir tiesīga vienpusējā kārtā slēgt Norēķinu kontu bez iepriekšējas Klienta brīdināšanas.
Banka var neslēgt Klienta Norēķinu kontu, ja tas ir saistīts ar citu Bankas sniegto Pakalpojumu.
Citi noteikumi
Maksājuma rīkojuma noformēšanas un iesniegšanas, Klienta piekrišanas Maksājuma rīkojuma izpildei sniegšanas kārtība, Maksājuma rīkojuma atsaukšanas,
Maksājuma izmeklēšanas, Maksājuma rīkojuma izpildes atteikšanas kārtība, Attālinātās konta pārvaldīšanas kārtība, Norēķinu konta bloķēšanas un atbloķēšanas
kārtība, kā arī Pušu atbildība par Maksājumiem ir noteikta Vispārējos darījumu noteikumos.
Puses vienojas, ka Klienta pretenzijas par neautorizētu vai kļūdaini izpildītu Maksājuma rīkojumu vai neizpildītu Maksājuma rīkojumu var tikt iesniegtas Bankā ne
vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no Klienta Norēķinu konta. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc norādītā termiņa, Banka ir tiesīga
nepieņemt izskatīšanai.
Puses vienojas, ka Klients ir saņēmis jebkuru dokumentu Līguma ietvaros:
4.3.1. ar informācijas izvietošanu Internetbankā, padarot to pieejamu Klientam/tā pilnvarotajam pārstāvim, ja Klients ir vienojies ar Banku par attālinātu konta pārvaldīšanu;
4.3.2. brīdī, kad dokuments ir izsniegts Klientam/tā pilnvarotajam pārstāvim personīgi;
4.3.3. (piektajā) dienā pēc sūtījuma iesniegšanas pasta iestādei nosūtīšanai Klientam ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādīto vai vēlāk Bankai rakstveidā paziņoto
Klienta dzīvesvietas/juridisko adresi;
4.3.4. dienā, kad attiecīgais sūtījums ir nosūtīts uz Bankas rīcībā esošo Klienta faksa numuru.
Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Līguma izpildes gaitā Puses darbojas saskaņā ar Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajām materiālo un procesuālo tiesību normām. Visus strīdus, kas
radušies Līguma darbības gaitā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja pārrunās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākts abām Pusēm pieņemams risinājums, Pusēm
ir tiesības nodot strīdu izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā vispārējā kārtībā. Ja Klients ir juridiska persona, strīds pēc prasītāja izvēles var tikt nodots izskatīšanai
Rīgas Apvienotajā šķīrējtiesā (vienotais reģistrācijas Nr. 40003940446, faktiskā adrese: Noliktavas iela 5, Rīga, LV-1010). Ja lieta izšķiršanai tiek nodota šķīrējtiesā,
to izskata viena šķīrējtiesneša sastāvā uz iesniegto dokumentu pamata un saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un tās nolikumu. Procesa valoda ir latviešu valoda.
Katrai no pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nenorādot izbeigšanas iemeslu, bet brīdinot par to otro pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.
Banka patur tiesības atteikt Līguma izbeigšanu pēc Klienta iniciatīvas un Norēķinu konta slēgšanu Vispārējos darījumu noteikumos minētajos gadījumos.
Banka ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma, Vispārējo darījumu noteikumu vai cita ar
Banku noslēgta Pakalpojuma līguma noteikumus.
Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt Bankai visas tai pienākošās Komisijas maksas, atlīdzināt zaudējumus, kā arī izpildīt visas saistības,
kuras radušās šī Līguma darbības laikā.
Visi jautājumi, kas nav noregulēti VII sadaļā “Norēķinu konta noteikumi”, tiek risināti saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.
Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs glabājas Bankā, otrs – pie Klienta.
Bankas darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija).
Banka ir tiesīga veikt Klienta iesniegto datu apstrādi, kā arī saņemt informāciju par Klientu no trešajām personām (piemēram, no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas
Iedzīvotāju reģistra centrālās datubāzes, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Latvijas Republikas Sodu reģistra u. c.).
Ja Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu dēļ kāds no šī Līguma punktiem zaudē spēku vai nonāk pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tas
neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību.
Ja Līguma noteikumi nonāk pretrunā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, priekšroka ir šī Līguma noteikumiem.

Klients vai Klienta pārstāvis
Datums
(dd.mm.gggg.)

Vieta

Klienta vai Klienta pārstāvja vārds,
uzvārds, paraksts
Z.v.

Aizpilda Rigensis Bank AS darbinieks
Datums
(dd.mm.gggg.)
Bankas pārstāvja vārds,
uzvārds, paraksts

Z.v.
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