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VIENOŠANĀS PAR GALVENĀ KONTA NOTEIKŠANU SAISTĪBU IZPILDEI
Klienta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese

,

(pilna pasta adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

tālāk tekstā - 1. Klients, personā

,

kas rīkojas, pamatojoties uz
(klienta pilnvarotā pārstāvja tiesības apliecinošā dokumenta datums, nosaukums, Nr.)

Klienta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese

,

(pilna pasta adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

tālāk tekstā - 2. Klients, personā

,

kas rīkojas, pamatojoties uz
(klienta pilnvarotā pārstāvja tiesības apliecinošā dokumenta datums, nosaukums, Nr.)

Klienta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese

,

(pilna pasta adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

tālāk tekstā - 3. Klients, personā

,

kas rīkojas, pamatojoties uz
(klienta pilnvarotā pārstāvja tiesības apliecinošā dokumenta datums, nosaukums, Nr.)

Visi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, vienojas par šo.
1. Līdzēji ir AS BlueOrange Bank, reģistrācijas Nr.40003551060, juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija, turpmāk
tekstā – Banka, Klienti, un Līdzēji izmanto dažādus Bankas sniegtos pakalpojumus, tai skaitā, bet ne tikai, Norēķinu kontu,
maksājumu kartes, depozītus, ieguldījumu pakalpojumus un citus.
2. Līdzēji vienojas, ka Līdzēju finansiālās saistības pret Banku (darījumu izpilde, komisijas nauda, atlīdzības un citas), kas izriet
no iepriekšējā punktā minēto Bankas pakalpojumu saņemšanas, turpmāk tekstā - Saistības, tiks izpildītas, izmantojot Līdzēja
(Galvenā konta īpašnieka – viena no Līdzējiem – nosaukums)

L
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kontu Nr.
turpmāk tekstā – Galvenais konts, esošos naudas līdzekļus.
3. Papildus iepriekšējā punkta noteikumiem katrs Līdzējs uzņemas atbildību par jebkura Līdzēja Saistībām, tāpēc Līdzēji vienojas,
ka gadījumā, ja Galvenajā kontā nav pietiekami daudz naudas līdzekļu Saistību izpildei, to izpilde notiek, izmantojot jebkura
cita Līdzēja jebkurā Bankas kontā esošos naudas līdzekļus.
4. Galvenā konta īpašnieks pilnvaro Banku bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas jebkurā brīdī debetēt Galveno kontu par
Saistību izpildei nepieciešamo naudas summu. Ja Galvenajā kontā nav pietiekami daudz naudas līdzekļu, Līdzēji pilnvaro Banku
bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar Līdzējiem jebkurā brīdī debetēt jebkura cita Līdzēja jebkuru Bankas kontu par
Saistību izpildei nepieciešamo summu.
5. Šī vienošanās ir sastādīta un parakstīta ____ (_________) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Pie katra Līdzēja glabājas
1 (viens) šīs vienošanās eksemplārs, un 1 (viens) tiek iesniegts Bankai.
6. Šī Vienošanās ir sastādīta saskaņā ar un to reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Tā stājas spēkā dienā, kad to ir
parakstījuši visi Līdzēji, un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji rakstiski vienojas par tās izbeigšanu.

Pieņemts 28.09.2012.

Spēkā no 28.09.2012.

T1/B2 – 693/01
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VIENOŠANĀS PAR GALVENĀ KONTA NOTEIKŠANU SAISTĪBU IZPILDEI
Turpinājums

Apliecinājums
Apliecinu, ka šajā Vienošanās sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.
Apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām sniegtajā informācijā.

1. Klients
Klienta pārstāvja
uzvārds, vārds
Klienta pārstāvja paraksts
Aizpildīšanas vieta

Datums

Z.V.

Digipass atslēga (S)
(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts uz Banku,
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus)

d

d

m

m

g

g

g

g

2. Klients
Klienta pārstāvja
uzvārds, vārds
Klienta pārstāvja paraksts
Aizpildīšanas vieta

Datums

Z.V.

Digipass atslēga (S)
(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts uz Banku,
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus)
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3. Klients
Klienta pārstāvja
uzvārds, vārds
Klienta pārstāvja paraksts
Aizpildīšanas vieta

Datums

Z.V.

Digipass atslēga (S)
(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts uz Banku,
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus)
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Aizpilda Banka
Saņēmu un pārbaudīju:
Uzvārds, vārds
No Klienta:
Uzvārds, vārds
Īpašas atzīmes
Datums

Paraksts
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