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

REGULĀRĀ MAKSĀJUMA RĪKOJUMA PIETEIKUMS
STANDING ORDER APPLICATION
Datums
Date

(datums, mēnesis, gads)
(date, month, year)

Maksātājs/ Remitter
Vārds, uzvārds/Nosaukums
Name, surname/Name of the company
Personas kods/Reģistrācijas Nr.
ID No./Registration No.
Konta Nr.
Account No.
Saņēmējs/Beneficiary
Vārds, uzvārds/Nosaukums
Name, surname/Name of the company
Personas kods/Reģistrācijas Nr.
ID No./Registration No.
Saņēmēja valsts kods
Beneficiary's country code
Saņēmēja adrese
Beneficiary's address
Konta Nr.
Account No.
Saņēmēja banka
Beneficiary's bank
Bankas adrese (pilsēta, valsts)
Bank's address (city, country)
Bankas kods
Bank code
Nosacījumi/Conditions
Maksājuma veids
Type of payment
Komisijas sedz
Charges are paid by
Ārējā maksājuma kods
External payment code
Maksājuma mērķis
Details of payment

(S.W.I.F.T, ABA/FW)

standarta
standard
maksātājs (OUR)
remitter

steidzams
urgent

ekspress
express
dalīti (SHA)
shared

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

Maksājuma biežums
Frequency of payment

Maksājuma apstrādes
uzsākšanas laiks
Payment settlement
starting time
Maksājuma summas veids
Payment amount type
Valūta, summa
Currency, amount
Summa, valūta vārdiem
Amount, currency in words
Procenti no atlikuma
Percent of the balance
Minimālā pārskaitāmā summa
Minimum amount to be
transferred
Maksājuma sākuma datums
Start date of payment
Rīkojuma beigu datums
End date of order
Automātiska Rīkojuma
pagarināšana
Automatical prolongation of
order

katru mēnesi
monthly

katru otro mēnesi
every second month

katru trešo mēnesi
every third month

noteiktos mēnešos
predefined months

katru dienu
daily
mēneša pirmajā dienā
first day of month

mēneša pēdējā dienā
last day of month
datumos
dates

7:00/13:00/16:00

7:00/16:00

13:00/16:00

16:00

7:00/13:00/17:00

0:00

fiksēta summa
fixed amount

procentuāla daļa
no atlikuma
% of balance

summa virs limita
amount over the
limit

jā
yes

nē
no

Parakstot šo Rīkojuma pieteikumu, apliecinu, ka esmu iepazinies ar Regulāro maksājumu noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem un
Cenrādi, piekrītu tiem un apņemos tos ievērot.
Hereby by signing this standing order application, I certify that I have been acquainted with the rules of Standing order, General conditions of
transactions and the Pricelist, I agree to them and undertake to observe them.

Klients
Customer

( vārds, uzvārds)
(name, surname)

(paraksts)
(signature)
z.v.

AIZPILDA BANKA
Banka
(darbinieka vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)
spiedogs

