Veidlapas iesniegšanas datums un laiks __

__ .__ __.__ __ __ __

__ : __

(datums)

(laiks)

JURIDISKO PERSONU KONTA
ATVĒRŠANAS VEIDLAPA
1. Informācija par juridisko personu, kura vēlas noslēgt līgumu juridiskās personas konta atvēršanai /aizpilda veidlapas
iesniedzējs drukātiem burtiem/:

Uzņēmums: ______________________________________________________________________________________
(uzņēmuma pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr.:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(reģistrācijas numurs)

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. Informācija par līguma parakstītāju /aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem burtiem/:
Līguma parakstītājs _______________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds)

Parakstītāja personas kods: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Pamatojošs dokuments _____________________________________________________________________________
(dokuments, kas apliecina tiesības būt par juridiskas personas pilnvaroto personu vai likumisko pārstāvi)

E-pasts

_________________________________________

Tālrunis

_________________________________________

Informācija: Parakstot līgumu paraksttiesīgai personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara (oriģināls), ja līgumu
paraksta uz pilnvaras pamata.
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4. Informācija par līguma izpildi atbildīgo personu /aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem burtiem/:
Par līguma izpildi atbildīgā persona ____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

E-pasts:

_________________________________________

Tālrunis:

_________________________________________

5. Vēlams līguma parakstīšanas un saņemšanas veids /aizpilda veidlapas iesniedzējs drukātiem burtiem/:



pa e-pastu, parakstot līgumu ar drošu elektronisko parakstu;

 pa pastu uz norādīto faktisko adresi;
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.

Veidlapas iesniedzējs:

_____________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
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