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IESNIEGUMS PAMATKONTA ATVĒRŠANAI UN APKALPOŠANAI
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

1. Klienta informācija
1.1. Uzvārds, vārds
1.3. Personu apliecinošā dokumenta Nr.

1.2. Personas kods un dzimšanas datums
1.4. Mobilā tālruņa Nr.

1.5. E-pasts*

Saziņai ar Klientu, piekļuves datu nosūtīšanai mobilā Digipass aktivizācijas interneta vietnei, SMS paziņojumu nosūtīšanai Parole+SMS autentifikācijai un
informācijai par maksājumu karšu, turpmāk – karte, darījumiem (atkarībā no izvēlētā pakalpojuma) AS BlueOrange Bank, turpmāk – Banka, izmantos
Klienta norādīto informāciju 1.4. un 1.5. punktā un Anketā pamatkonta atvēršanai un apkalpošanai norādīto deklarētās un/vai faktiskās dzīvesvietas adresi.
* 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, un minētā informācija
Klientam ir saprotama.

2. Informācija par Internetbankas pieslēgšanu un karti
2.1.

Lūdzu pieslēgt Internetbanku

2.2.

Internetbankas pieslēgums nav nepieciešams

2.3. Izvēlieties autentifikācijas līdzekli
2.3.1.

Lūdzu izsniegt jaunu Digipass ierīci

2.3.2.

Lūdzu pieslēgt Mobilo Digipass

2.3.3.

SMS+Parole

(atverot Pamatkontu, viena autentifikācijas līdzekļa “Parole+SMS” pieslēgšana ir bezmaksas, nākamo autentifikācijas līdzekļu pieslēgšanas izmaksas –
saskaņā ar Bankas cenrādi)
2.4. Parole Klienta identificēšanai pa tālruni
Balss parole informācijas saņemšanai par Pamatkonta stāvokli, kā arī darījumu veikšanai (darījumiem ar karti, valūtu konvertēšanai, finanšu instrumentu
darījumiem, ja noslēgts attiecīgo pakalpojumu sniegšanas līgums) pa tālruni (aizpildīt latīņu alfabēta burtiem!):

2.5. Kartes informācija
2.5.1. Mastercard Classic EUR valūtā nepieciešama:

Jā

Nē

2.5.2. Kartes lietotāja vārds, uzvārds

(aizpildīt latīņu alfabēta burtiem)

2.6. Kartes saņemšana
Bankā

Pa pastu uz faktiskās dzīvesvietas adresi (ja ir veikta Klienta identifikācija)

3. Apliecinājumi un piekrišana
Vēlos atvērt pamatkontu EUR valūtā
3.1. Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un atbilst patiesībai un apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Apliecinu, ka neesmu atvēris citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā, maksājumu kontu, kas nodrošina pamatkonta
pakalpojumus.
3.3. Apliecinu, ka, parakstot šo Iesniegumu, vēlos izmantot Bankas piedāvātos pamatkonta pakalpojumus atbilstoši Bankas Konta atvēršanas un
apkalpošanas līguma noteikumiem, turpmāk - Līguma noteikumi, Kredītkaršu līguma noteikumiem (ja Klients ir izvēlējies saņemt 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 tāds pakalpojums - Digipass ierīces un/vai Mobilā Digipass lietošanas instrukciju, izprotu, piekrītu tai un apņemos to ievērot.
3.4. Apliecinu šajā Iesniegumā izvēlētā autentifikācijas līdzekļa saņemšanu, esmu informēts, ka Mobilā Digipass un/vai Parole+SMS autentifikācija
inicializācijas parole izsūtīšanai Banka izmantos Klienta norādīto informāciju 1.4. un 1.5. punktā (ja ir izvēlēts tāds pakalpojums). Apliecinu, ka visi
Bankas saņemtie dokumenti elektroniski, kas parakstīti ar man izsniegto/piešķirto autentifikācijas līdzekli, tiek uzskatīti par autorizētiem
dokumentiem, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, ko parakstu personīgi.
3.5. Apzinos, ka šis Iesniegums, Līguma noteikumi un, ja Klients ir izvēlējies saņemt karti, tad arī Kredītkaršu līguma noteikumi kopā veido Līgumu.
3.6. Līgums starp Banku un Klientu tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Banka atver Klientam pamatkontu.
3.7. 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 Bankas fizisko personu datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis:
pamatkonta atvēršana un apkalpošana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit:
www.blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi.
3.8. 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.
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3.9. Piekrītu komerciālo paziņojumu saņemšanai (t.sk. e-pastu, zvanu 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 Bankas fizisko personu datu apstrādes politikas noteiktos veidos. Esmu informēts, ka piekrišanas atsaukums neietekmē
datu apstrādes likumību, kas notikusi līdz atsaukuma saņemšanai.
Piekrītu

Nepiekrītu

4. Klients
4.2. Paraksts*

4.1. Klienta uzvārds, vārds

Datums*

4.3. Parakstīšanas vieta (valsts, pilsēta)

dd

mm

g gg g

* Parakstīšanas datumu nenorāda un dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu

noformēšanu un nosūtīts Bankai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

5. Bankas pārstāvis
5.1. Klienta Internetbankas lietotājvārds

5.2. Klienta Digipass ierīces Nr.

5.3. Bankas pārstāvja
uzvārds, vārds

5.4. Bankas pārstāvja paraksts
Datums
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