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IESNIEGUMS UN PILNVAROJUMS LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTAS JURIDISKAS
PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA IKDIENAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

1. Klienta informācija
1.1. Nosaukums

1.2. Reģistrācijas Nr.

Klienta pārstāvja kontaktinformācija
1.3. Klienta pārstāvja
uzvārds, vārds

1.4. Tālrunis

1.5. E-pasts*

Saziņai ar Klientu, AS BlueOrange Bank, turpmāk – Banka, izmantos Klienta norādīto informāciju 1.4. un 1.5. punktā un Latvijas Republikā reģistrētas
juridiskas personas vai juridiska veidojuma ar sarežģīto struktūru anketā norādīto juridisko un/vai faktisko adresi.

2. Informācija par Internetbankas pieslēgšanu, pakalpojumu paketi, maksājumu karti
Pilnā
2.1. Lūdzu pieslēgt Internetbanku uzņēmuma kontiem:
režīmā
Norādītajā režīmā pieslēgt Internetbankai visus kontus, kas tiks atvērti turpmāk.
2.2. Digipass saņemšanas informācija

2.2.1.

Informatīvajā
(skatīšanās) režīmā

Lūdzu izsniegt jaunu Digipass ierīci

Klienta pārstāvis, kas, parakstot šo Iesniegumu,
apliecina izvēlētā Digipass saņemšanu

2.2.2.

Rediģēšanas
režīmā

Lūdzu pieslēgt Mobilo Digipass

(uzvārds, vārds, personas kods (Latvijas rezidentiem)/dzimšanas datums (starptautiskajiem klientiem))

Piekļuves datus Mobilā Digipass
Mobilā tālruņa Nr.
E-pasta adrese
aktivācijas interneta lapai lūdzu sūtīt:
2.3. Parole Klienta identificēšanai pa tālruni
Balss parole informācijas saņemšanai par Norēķinu konta stāvokli, kā arī darījumu veikšanai (noguldījumu izvietošanai, valūtu konvertēšanai, finanšu
instrumentu darījumiem, ja noslēgts attiecīgo pakalpojumu sniegšanas līgums) pa tālruni (aizpildīt latīņu burtiem!):

2.4. Informācija par vēlamajiem produktiem (izvēlieties vienu):

180° komplekts

360° komplekts

2.5. Maksājumu kartes informācija
2.5.1. Ja atzīmējāt punktu “Maksājumu karte”, izvēlieties kartes veidu un valūtu:
2.5.1.1. Kartes veids:
Mastercard Business

Mastercard Gold

Maksājumu karte

2.5.1.2. Kartes valūta:

VISA Corporate Gold

EUR

GBP

2.5.2. Kartes lietotāja vārds, uzvārds
(aizpildīt latīņu alfabēta burtiem)

2.5.3. Komersanta nosaukums uz kartes
(aizpildīt latīņu alfabēta burtiem)

Valdes loceklis/
pilnvarotā persona

2.5.4. Kartes lietotājs

Cits
(norādīt saistību ar Klientu)

2.5.5. Kartes lietotāja Latvijas rezidentam - personas kods / Latvijas nerezidentam – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi:

2.5.7. E-pasts

2.5.6. Tālruņa Nr.
2.5.8. Balss parole identifikācijai pa tālruni (darījumiem ar karti)
2.5.9. Vai kartes lietotājs ir ar ASV saistīta persona**?

Nē

Jā

(aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa
noteikšanas veidlapu)

2.5.10.Vai kartes lietotājs ir politiski nozīmīga persona (PNP)*** vai PNP ģimenes loceklis, vai ar PNP cieši saistīta persona?
Nē

Jā

PNP ģimenes loceklis

2.6. Pakalpojumu pieslēgšana un kartes parametru pielāgošana
Vēlos pieslēgt pakalpojumu
2.6.1.
“Maksājumu kartes konta papildināšana pa tālruni”

Ar PNP cieši saistīta persona
Norādīt kartes lietotāja tālruņa Nr.,
no kura tiks saņemti zvani

2.6.2. Vēlos noteikt limitu skaidras naudas izņemšanai bankomātā
Standarta

Cits (norādīt summu):

Diennakts

30 dienu

Diennakts

30 dienu

2.6.3. Vēlos noteikt limitu pirkumiem ar karti
Standarta

Cits (norādīt summu):

2.7. Kartes kredītlimits:
2.7.1.

Vēlamais kredītlimits
(norādīt summu)

Apstiprināts 18.07.2018.
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2.8. Procentu ieturēšana par izmantoto kredītlimitu:
2.8.1.

Standarta procentu ieturēšanas kārtība (Standarta kredītlimits)

2.8.2.

Ar bezprocentu periodu līdz 50 dienām

2.9. Maksājumu kartes saņemšana:
Pa pastu

Bankā

Cits

(faktiskā adrese)

(norādīt)

3. Klienta pārstāvji ar paraksta tiesībām:
Klienta pārstāvja uzvārds, vārds
Personas kods
Dzimšanas datums
Personu apliecinoša dokumenta
Nr. un sērija
Izdošanas datums
Derīguma termiņš
Izdevējiestāde
Izdevējvalsts
Vai Klienta pārstāvis ir ar ASV
saistīta persona*?

(ja “jā”, jāaizpilda ASV nodokļu maksātāja
statusa noteikšanas veidlapa)

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Vai Klienta pārstāvis ir politiski
nozīmīga persona (PNP) **?

Nē

PNP ģimenes loceklis

Nē

PNP ģimenes loceklis

Nē

Jā

Ar PNP cieši saistīta
persona

Jā

Ar PNP cieši saistīta
persona

Jā

PNP ģimenes loceklis
Ar PNP cieši saistīta
persona

Paraksta tiesību veids

Vienpersoniski

Vienpersoniski

Vienpersoniski

Paraksta tiesības visām pilnvarotajām personām kopā
Cits

(Klients norāda konkrētu paraksta tiesību kombināciju, ierakstot vārdu un uzvārdu no augstāk norādītajām personām)

uz termiņu līdz
Pārstāvības termiņš

dd

mm

uz termiņu līdz

gg g g

dd

beztermiņa

mm

uz termiņu līdz
dd

g gg g

beztermiņa

mm

g gg g

beztermiņa

Paraksta paraugs

Zīmoga nospieduma paraugs
(nav obligāts)
Klients var izvēlēties kopā ar
apstiprinātajiem parakstiem lietot
zīmogu, ja Klients tādu izmantos
darījumos ar banku. Norādot uz šīs
kartiņas zīmogu, Klientam tas
jālieto visos dokumentos, kas
noslēgti starp Klientu un banku.

Klients pilnvaro augstākminētās personas atbilstoši norādītajam paraksta tiesību veidam Klienta vārdā atvērt un slēgt naudas un vērtspapīru kontus, brīvi
un bez jebkādiem apjoma, biežuma vai citiem ierobežojumiem rīkoties ar naudas līdzekļiem un vērtspapīriem Klienta kontā, tajā skaitā iesniegt Bankai
uzdevumus naudas līdzekļu pārskaitīšanai, izmaksai, kā arī veikt citas darbības ar Klienta naudas līdzekļiem un vērtspapīriem. Pilnvarojums dot tiesības
veikt visas darbības, kuras ir tiesīgs veikt Klients saskaņā ar noslēgto līgumu un Vispārējo darījumu noteikumiem, tajā skaitā līgumos noteiktajā kārtībā
noteikt attiecīgo Bankas pakalpojumu lietotājus.
Šis pilnvarojums neattiecas uz kredītproduktiem.
Šis pilnvarojums Bankai būs saistošs līdz norādītajam termiņam vai līdz brīdim, kad Banka saņems tās atsaukumu.

4. Apliecinājums un piekrišana
4.1.

Vēlos atvērt Norēķinu kontu, t.sk.:

4.2.

Vēlos atjaunot Norēķinu kontu

Apstiprināts 18.07.2018.

Spēkā no 20.08.2018.

4.1.1.

(Ja Klients ir finanšu iestāde****, uz ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecas
prasības saistībā ar pakalpojumu saņēmēju naudas līdzekļu un finanšu iestādes
līdzekļu atsevišķu glabāšanu) vēlos atvērt Norēķinu kontu(s):
4.1.1.1.

T1/B2.1 – 3009/07

Saimnieciskās darbības
veikšanai

4.1.1.2.

Klienta pakalpojumu
saņēmēju līdzekļu glabāšanai
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4.3. Apliecinu, ka, parakstot šo Iesniegumu, vēlos izmantot Bankas piedāvātos pakalpojumus atbilstoši Bankas Konta atvēršanas un apkalpošanas
līguma noteikumiem, turpmāk – Līguma noteikumi, Maksājumu kartes konta atvēršanas, maksājumu kartes izdošanas un apkalpošanas līguma
noteikumiem (ja Klients ir izvēlējies saņemt maksājumu karti) un Vispārējiem darījumu noteikumiem, ar ko esmu iepazinies un apņemos tos ievērot.
Apliecinu, ka pirms Iesnieguma parakstīšanas esmu iepazinies ar Bankas Cenrādi, un, ja ir izvēlēts tads pakalpojums, – Digipass ierīces un/vai Mobilā
Digipass lietošanas instrukciju, atzīstu to sev par saistošu un apņemos ievērot.
4.4. Apliecinu Digipass ierīces un/vai Mobilā Digipass un inicializācijas paroles saņemšanu (ja ir izvēlēts tāds pakalpojums). Apliecinu, ka visi Bankas
saņemtie dokumenti elektroniski, kas parakstīti ar man izsniegto Digipass ierīci un/vai Mobilo Digipass, tiek uzskatīti par autorizētiem dokumentiem,
un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, ko parakstu personīgi.
4.5. Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa (apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām
izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā).
4.6. Apzinos, ka šis Iesniegums, Līguma noteikumi un, ja Klients ir izvēlējies saņemt maksājumu karti, tad arī Maksājumu kartes konta atvēršanas,
maksājumu kartes izdošanas un apkalpošanas līguma noteikumi kopā veido Līgumu.
4.7. Līgums starp Banku un Klientu tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Banka atver Klientam Norēķinu kontu.
4.8. Esmu informēts, ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Apzinos, ka kredīta saistību pārkāpumu gadījumā Banka sniegs informāciju par saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas Kredītu
reģistram (ja ir izvēlēts ar kredītrisku saistīts pakalpojums).
4.9. Esmu informēts, ka Banka ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par kredītlimita pieprasītāju no AS „Kredītinformācijas Birojs”, reģistrācijas
Nr.40103673493, kā arī sniegt AS „Kredītinformācijas Birojs” informāciju par kredītlimita pieprasītāju un tā saistībām (ja ir izvēlēts ar kredītrisku saistīts
pakalpojums).
4.10. Esmu informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu
aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem un Fizisko personas datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: ikdienas
pakalpojumu saņemšana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit - https://www.blueorangebank.
com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi.
4.11. Apliecinu, ka esmu iepazīstināts ar informāciju par noguldījumu garantiju sistēmu, garantētās atlīdzības apmēru un valūtu, garantētās atlīdzības
izmaksas kārtību un termiņu, prasījumu saistību savstarpējo ieskaitu iespējamību un noguldījumu garantiju fonda pārvaldītājiestādes (Finanšu un
kapitāla tirgus komisija) kontaktinformāciju.
4.12. Piekrītu komerciālo paziņojumu saņemšanai (t.sk. e-pastu un īsziņu veidā) par Bankas pašreizējiem un turpmākajiem pakalpojumiem. Datu
apstrādes mērķis: komerciālo paziņojumu saņemšana. Esmu informēts (-a), ka šeit sniegto piekrišanu esmu tiesīgs (-a) atsaukt jebkurā laikā, iesniedzot
Bankai iesniegumu brīvā formā. Esmu informēts, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes likumību, kas notikusi līdz atsaukuma
saņemšanai.
Piekrītu

Nepiekrītu

4.13. Apliecinu, ka ar definīcijām un paskaidrojumiem esmu iepazīstināts:
* Klients un Banka vienojas, ka informācijas un dokumentu apmaiņas nolūkos var tikt izmantots elektroniskais pasts (e-pasts). Klients apliecina, ka
apzinās riskus, kas ir saistīti ar e-pasta izmantošanu, un ka Banka viņu par iespējamiem riskiem ir informējusi un izskaidrojusi to sekas, ka arī minētā
informācija Klientam ir saprotama.
** Ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistīta persona ir persona, kas atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) fiziskai personai ir ASV
pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zaļā karte); 2) fiziskas/juridiskas personas nodokļu maksātāja rezidences valsts ir ASV; 3) fiziskas
personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) fiziskai/juridiskai personai ir tālruņa numurs ar ASV valsts kodu; 5) juridiskas personas reģistrācijas vieta ir ASV;
6) fiziskas/juridiskas personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. Box); 7) pilnvara izsniegta fiziskai/juridiskai
personai, kurai ir ASV adrese.
*** Politiski nozīmīga persona (PNP):
1) ir persona, kas Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā
amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja
attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta
deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas
vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes
vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,
starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
2) ir PNP ģimenes loceklis: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja
attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa
laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; d) brālis vai māsa.
3) ir ar PNP cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no iepriekš minētajām
personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no iepriekš minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kas ir
vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots iepriekš minētās personas labā.
**** Finanšu iestāde – komercreģistrā ierakstīts komersants, filiāle vai pārstāvniecība vai citas dalībvalsts vai trešās valsts attiecīgā reģistrā reģistrēts
komersants, kurš nav kredītiestāde un kurš sniedz vienu vai vairākus finanšu pakalpojumus Kredītiestāžu likuma izpratnē. Tai skaitā par finanšu iestādi
uzskatāms: a) apdrošināšanas komersants, ciktāl tas veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, un
privātais pensiju fonds; b) apdrošināšanas starpnieks,ciktāl tas sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas
pakalpojumus ; c) ieguldījumu brokeru sabiedrība; d) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība; e) kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas
skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu; f) maksājumu iestāde; g) elektroniskās naudas iestāde; h) krājaizdevu sabiedrība; i) cits šī punkta “f”, “g” un “h”
apakšpunktā neminēts maksājumu pakalpojumu sniedzējs; j) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks; k) pārapdrošināšanas pakalpojumu
sniedzējs; l) finanšu līzinga pakalpojumu sniedzējs, m) persona, kura nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu un kurai Patērētāju tiesību aizsardzības
centrs izsniedz speciālo atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

5. Iesniegumu aizpildīja
5.1. Klienta pārstāvja uzvārds, vārds

5.2. Paraksts
Datums

5.3. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta)
5.4. Klienta pārstāvja uzvārds, vārds

dd

mm

g gg g

dd

mm

g gg g

dd

mm

g g gg

5.5. Paraksts
Datums

5.6. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta)

Z.V.

6. Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu un Klienta norādītās personas
AIZPILDA BANKA

6.1. Klienta pārstāvja Internetbankas lietotājvārds

6.2. Klienta pārstāvja Digipass ierīces Nr.

6.3. Uzvārds, vārds

6.4. Paraksts
Datums

Apstiprināts 18.07.2018.

Spēkā no 20.08.2018.
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