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TIRGOTĀJA ANKETA
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

1. Pamatinformācija
1.1. Uzņēmuma nosaukums
1.2. Zīmols (DBA)

1.3. Reģistrācijas numurs

1.4. Juridiskā adrese
1.5. Faktiskā adrese
, e-pasts

1. 6. Kontaktinformācija: tālrunis

1.7. Darbinieku skaits

1.8. Vai uzņēmumam ir jāiesniedz finanšu pārskati tā reģistrācijas vai darbības valstī?
Nē

Jā

(atzīmēt, par kādu periodu tika iesniegts pēdējais finanšu pārskats)

(iestāde, kurā tika iesniegts finanšu pārskats)

1.9. Vai uzņēmuma darbībai ir nepieciešama licence tā reģistrācijas vai darbības valstī?
Nē

Jā

(iestāde, kura izsniedz licenci)

2. Informācija par uzņēmuma vadītājiem/pilnvaroto personu
Vārds/uzvārds

Personas kods vai dzimšanas datums Funkcijas

3. Informācija par uzņēmuma patiesā labuma guvējiem
Vārds/uzvārds

Personas kods vai dzimšanas datums Funkcijas

4. Informācija par vēlamo bankas pakalpojumu/-iem:
4.1. Maksājumu kartes, kuras plāno pieņemt

VISA

MasterCard

4.2. E-komercija

Jā

Nē

Cikliskie maksājumi

Jā

Nē

Original Credit Transaction/MoneySend

Jā

Nē

3D secure/ Verified by Visa

Jā

Nē

MOTO darījumi

Jā

Nē

Karšu datu ievade

Tirgotāja pusē

Procesora pusē

4.3. POS termināli

Jā

Nē

4.4. E-invoicing

Jā

Nē

Izstrādātā interneta vietne

Jā

Nē

5. Informācija par produktiem/pakalpojumiem
5.1. Tirgoto preču/pakalpojumu īss apraksts

5.2. Darījumu valūta/-s

Izmaksu valūta

5.3. Vidējais darījumu apjoms mēnesī, valūta:

Faktiskais

Plānotais

5.4. Vidējais darījumu skaits mēnesī:

Faktiskais

Plānotais
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Turpinājums

5.5. Vidējā viena darījuma summa, valūta
Visdārgākā prece/pakalpojums – summa, valūta

Vislētākā prece/pakalpojums – summa, valūta
Nē

Vai ir noteikti tarifu plāni?

Jā

5.6. Apstrīdēto darījumu apjoms

(norādīt kādi)

, skaits

5.7. Krāpniecisko darījumu apjoms

(

, skaits

% mēnesī)
(

5.8. Plānotie pircēji sadalījumā pa rezidences valstīm (%):

Latvija

% mēnesī)

ES (izņemot Latviju)

NVS

ASV un Kanāda

Āzija

citas

5.9. Galvenie sadarbības partneri

5.10. Šī brīža transakciju apstrādes uzņēmums ( ja ir)
(Aizpilda tikai Interneta Tirgotājs)
5.12. Testa piekļuves informācija:

Lietotājvārds

Parole

5.13. Kur tiek uzglabāta mājaslapā pārdotā prece (adrese), ja tāda ir
5.14. Raksturojiet savu darījumu atgriešanas politiku

5.15. Kādi klienta identifikācijas un darījumu dati tiek uzglabāti
5.16. Vai dati par maksājumu karšu lietotājiem būs pieejami pēc transakciju veikšanas jūsu sistēmā?

5.17. Vai uzņēmums ir sertificēts saskaņā ar PCI DSS (Maksājumu karšu industrijas datu drošības standartu)?
5.18. Vai tiek izmantota Affiliate programma?

Nē

Jā

Nē
Nē

(ja jā, lūdzu, norādīt cik ilgi)

Jā

Jā , kāda

6. Informācija par maksājumu karšu apkalpošanas vietu (tirdzniecības vieta)
6.1. Interneta vietne (aktīva kopš

dd

mm

gg gg

), mājaslapa

6.2. Darbības veids/vēlamais MCC kods
6.3. Identifikatora(-u) nosaukums(-i)
(nosaukums, kas parādās maksājumu kartes lietotāja konta izrakstā, max 25 simboli)

Dinamiskais identifikators

Statiskais identifikators

(Aizpilda tikai POS Tirgotājs)
6.4. Tirdzniecības vieta (veikals)

6.5. Darba laiks:

Stundas

Dienas

6.6. Videonovērošana pie norēķinu kases:

Nē

Jā

6.7. Cilvēku skaits, kas strādā ar POS termināli uzņēmumā
6.9. Cik maiņu diennaktī

Arhīva glabāšanas ilgums
6.8. Cilvēku skaits, kas strādā vienlaicīgi vienā maiņā

Maiņu laiki

7. Darījumu uzraudzība (Aizpilda tikai Interneta Tirgotājs)
7.1. Lūdzu, raksturojiet pasākumus, kuri veikti, lai novērstu krāpnieciskus darījumus (procedūras, monitoringa sistēmas piegādātāji,
ārpakalpojuma piegādātāji, citi komentāri)
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8. Papildus informācija par uzņēmumu, kura uzņēmējdarbības veids ir saistīts ar licencētu produktu
vai pakalpojumu sniegšanu vai citām nozarēm pēc bankas lēmuma
8.1. Lūdzam norādīt normatīvos aktus un regulējošo institūciju, kas regulē uzņēmuma darbību attiecīgajā jomā (ņemot vērā uzņēmuma
reģistrācijas, kā arī faktiskās darbības veikšanas valsts normatīvos aktus par norādīto darbības veidu)

8.2. Vai uzņēmums tā reģistrācijas un faktiskās darbības veikšanas valstī ir likumu, kas ir vērsts pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un
terorisma finansēšanu, subjekts?
Nē

Jā

(aprakstiet)

8.3. Aprakstiet kontroles un ierobežojumu pasākumus, kuri tiek izmantoti atbilstības nodrošināšanai

8.4. Vai uzņēmums ir pakļauts uzraudzības iestādes regulārām pārbaudēm?
Nē

Jā

(norādiet uzraudzības iestādi un pēdējās pārbaudes datumu)

9. Informācija par tirgotāja pārstāvi, kas aizpilda šo anketu
9.1. Uzvārds, vārds

9.2. Dzimšanas datums

9.3. Amats
9.4. Pilnvarojuma, kas ļauj aizpildīt šo anketu uzņēmuma vārdā, pamatojums
9.5. Kontaktinformācija, telefona Nr.

, e-pasts

, fakss

10. Dokumenti, ko lūdzam iesniegt
10.1. Uzņēmuma gada pārskats, peļņas un zaudējumu aprēķins un gada bilance par iepriekšējo periodu;
10.2. Telpu vai noliktavu īres līgumi;
10.3. Uzņēmuma vadītāju, pilnvaroto personu un patieso labuma guvēju pases kopijas;
10.4. Līgumi ar preču piegādātājiem, kas apliecina preces izcelsmi;
10.5. Licences (ja ir nepieciešama) kopija;
10.6. Nomas līgums vai īpašumtiesības apliecinošs dokuments (adreses apliecināšanai)*.
*Adreses apliecinājumam ir jābūt atbilstošam Starptautisko maksājumu karšu organizāciju aktuālajiem noteikumiem par Tirgotāja darbības veikšanas valsti

Apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt banku par jebkurām minētās
informācijas izmaiņām.

10.7. Uzvārds, vārds

10.8. Paraksts
Parakstīšanas datums

Save
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