Danske Bank A/S filiālei Latvijā
Cēsu ielā 31/8, Rīgā

JURIDISKO PERSONU NORĒĶINU KONTA ATVĒRŠANAS UN APKALPOŠANAS LĪGUMS
Līguma Nr.

Datums
(datums, mēnesis, gads)

AIZPILDA KLIENTS
Nosaukums

rezidents

Reģistrācijas
valsts
Vien.reģ.Nr.

ES valsts

Latvija

cita

nerezidents

(precizēt)

(precizēt)

(datums, mēnesis, gads)

Juridiskā adrese (iela, novads,
pilsēta, valsts, pasta indekss)
Korespondences adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Mobilais tālrunis:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Pārstāvis

(amats, vārds, uzvārds)

Personas kods

Pārstāvības pamats

Dokuments

Izdošanas datums

(statūti, pilnvara, cits)

(veids, sērija un numurs)

Izdevējiestāde
Konta pārskata saņemšanas veids:

bankā

pa faksu

pa pastu

pa e-pastu

Konta pārskata saņemšanas biežums:

pēc pieprasījuma

reizi mēnesī

reizi ceturksnī

reizi gadā

Parole (uzziņām pa tālruni)
Konta valūtas:

EUR

cita

USD

(precizēt)

Piekrītu saņemt informatīva rakstura ziņas no Danske Bank A/S filiāles Latvijā:

jā

nē

AIZPILDA BANKA
Valūta

LV

MARA

Valūta

LV

MARA

Valūta

LV

MARA

Valūta

LV

MARA

LV

MARA

Valūta
Īpašie noteikumi

Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā (turpmāk tekstā - Banka) Vispārējiem darījumu noteikumiem, Norēķinu konta
atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem un Pakalpojumu cenrādi ar visiem grozījumiem un papildinājumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi), piekrīt tiem un apņemas tos
ievērot. Noteikumi kopā ar jebkuriem šī Līguma pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Klients piekrīt, ka konta izrakstu un
rēķinu nosūtīšanai Banka izmanto Latvijas Pasta, AS Itella vai līdzīga pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma starpniecību. Klients piekrīt, ka Banka nodod šāda sūtījuma
sagatavošanai un nosūtīšanai nepieciešamo informāciju minētajam pakalpojuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums par informācijas neizpaušanu trešajām
personām. Klients apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un vajadzības gadījumā ir dokumentāri pierādāma. Klients piekrīt, ka Banka savstarpējo
tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei pārbauda šeit sniegtās informācijas patiesumu un veic Klienta personas datu apstrādi, kas tai skaitā, bet ne tikai, ietver tiesiskā
veidā pieprasītus un saņemtus personas datus no jebkuru trešo personu izveidotām datu bāzēm, saskaņā ar tiesību aktiem. Klients apņemas nekavējoties rakstiski paziņot
Bankai par jebkurām būtiskām šeit minētās informācijas izmaiņām, kā arī sniegt Bankai pēc tās pirmā rakstveida pieprasījuma citu nepieciešamo informāciju un iesniegt
atbilstošus dokumentus.

Klients

Banka

(paraksts)
z.v.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
z.v.

