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Veidlapas iesniegšanas datums un laiks   .  .        :    
(datums) (laiks) 

 

 

JURIDISKO PERSONU KONTA 

ATVĒRŠANAS VEIDLAPA 

 

1. Informācija par juridisko personu (Klientu), kura vēlas noslēgt līgumu juridiskās personas konta atvēršanai 
/aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem burtiem/: 

 

Uzņēmums:    
(uzņēmuma pilns nosaukums) 

 

     Uzņēmuma darbības nozare:_______________________________________________________________________ 

          

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Galvenie Uzņēmuma sadarbības partneri:  

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Plānotais darījumu apjoms mēnesī, izmantojot Uzņēmuma pakalpojumus (EUR): __________________________________ 

 
 

Reģistrācijas Nr.:                         
(reģistrācijas numurs) 

 

 

PVN numurs (ja ir) :    __________________________________ 

 
 

Juridiskā adrese:    
(iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvoklis, pilsēta vai ciems, pagasts, novads un pasta indekss) 

 

Faktiska adrese:    
(aizpilda, ja atšķirīga no juridiskas adreses, 

iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvoklis, pilsēta vai ciems, pagasts, novads un pasta indekss) 

 

Norēķinu rekvizīti:    
(bankas nosaukums, konta numurs) 

 

2. Informācija par juridiskās personas kontu, kuru vēlas atvērt Klients /aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem burtiem/: 

 
Konts bez darījums limita; 

 
Konts ar vēlamo darījuma limitu     EUR apmērā. 

(veselos skaitļos) 

 
 Informācija: Darījuma limita apmēru nosaka un piešķir Emitents, pamatojoties uz Klienta izvērtējumu. 

 

 

3. Uzņēmuma vadība un personas kuras ir tiesīgas rīkoties Uzņēmuma vārdā /aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem    

burtiem/: 
 

Vārds/uzvārds : ___________________________________________________ 

 

Personas kods (vai dzimšanas datums, ja nav personas koda) _______________________________________________________________________ 

 

Politiski nozīmīgas personas statuss 

 

ir politiski nozīmīga persona 

 
nav politiski nozīmīga persona 
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  Uzņēmuma patiesais labuma guvējs:___________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Līguma parakstītājs:     
(amats, vārds, uzvārds) 

Parakstītāja personas kods:  -    
 

Pamatojošs dokuments    
(dokuments, kas apliecina tiesības būt par juridiskas personas pilnvaroto personu vai likumisko pārstāvi) 

 

 

 

 

4. Informācija par līguma izpildi atbildīgo personu /aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem burtiem/: 

 

Par līguma izpildi atbildīgā persona    
(vārds, uzvārds) 

 

E-pasts:    

 

 

Tālrunis:    

 

     

    *neaizpilda, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Iesniedzot šo veidlapu, Klients apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, ka Klients iepazinies ar līgumu „ 

Komercaģenta līgums par Riga Card norēķinu sistēmas aktivizēšanu un izmantošanu” un saistošiem nosacījumiem „RIGA 

CARD NORĒĶINU SISTĒMAS KONTA AKTIVIZĒŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI”, tie viņam ir 

saprotami un pieņemami. Šajā sakarā Klients pret Emitentu pretenzijas neizvirza. 

 

SIA “Rīgas karte”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003979933 , 

juridiskā adrese Cēsu iela 31-3 , Rīga, LV-1012 Latvija (turpmāk –Emitents) uztur Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko 

biļešu sistēmu un RP SIA “Rīgas satiksme” apsaimniekoto autostāvvietu sistēmu (turpmāk - Sistēmas). Sistēmu uzturēšanas 

un apkalpošanas ietvaros Uzņēmums ir tiesīgs pieņemt no klientiem bezskaidras naudas līdzekļus par Sistēmās pieejamiem 

pakalpojumiem, kas ietver apmaksu  interneta veikalos (www.rigassatiksme.lv, www.ridziniekakarte.lv), biļešu tirdzniecības 

vietās, autostāvvietu apmaksas ierīcēs un mobilajos risinājumos (mobilo tālruņu lietotnēs un SMS) un citviet, pārskaitot tos 

pakalpojuma sniedzējam RP SIA “Rīgas satiksme” (Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta Latvijas 

Republikā ar reģistrācijas numuru 40003619950, juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, Latvija). 

Emitents ir maksājumu iestāde, kas saņēmusi elektroniskās naudas iestādes licenci Nr. 06.12.01.482/11. Atbilstoši Maksājumu 

pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju un ar šo likumu saistīto normatīvo 

aktu prasībām, Emitents ir tiesīgs iegūt datus no Uzņēmuma vienīgi augstākminēto normatīvo aktu izpildei un Komercaģenta 

līguma noslēgšanai.  

 

 

 

 

 

Veidlapas iesniedzējs:    
(*paraksts, paraksta 

atšifrējums, datums) 

http://www.rigassatiksme.lv/
http://www.ridziniekakarte.lv/

