
Banko darbuotojas 

PILDO AS “MERIDIAN TRADE BANK”

Patvirtinu kliento (atstovo) tapatybę ir parašo tikrumą.

Banko darbuotojas 

Klientui atidaryta atsiskaitomoji sąskaita Nr. L T 2 1 7 0 0

KLIENTAS

Vardas, pavardė

Asmens kodas (arba gimimo data)  

Тelefonas, el. paštas

PARAIŠKA ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS ATIDARYMUI FIZINIAMS ASMENIMS

Rezidentas                Nerezidentas    

Kliento atstovas (vardas, pavardė)

Atstovavimo pagrindas 

Prašau atidaryti man atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – sąskaita) AS „Meridian Trade Banke" (toliau – Bankas) ir užtikrinti šios sąskaitos aptarnavimą, vadovaujantis AS „Meridian Trade Bank” 
Bendrosiomis sandorių taisyklėmis, Banko paslaugų įkainiais ir kitomis AS „Meridian Trade Bank” patvirtintomis taisyklėmis.
Sutinku gauti rinkodaros turtinio pranešimus nurodytu paštu ir telefonu: 
Šis sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas interneto banke MultiNet arba bet kuriame banko klientų aptarnavimo padalinyje. 

Prašau suteikti man prieigą prie interneto banko MultiNet, naudojant nurodytą priemonę (reikalingą pažymėti X):  

kodų kortelė                  kodų generatorius “DIGIPASS” 

Prašau išduoti su sąskaita susietą mokėjimo kortelę (reikalingą pažymėti X):

Maestro                                 ECMC Standard Visa Classic 

EUR USD

    

   per kurjerį (nurodykite adresą)*

PANVIRTINIMAS

Savo parašu patvirtintų, kad:

Klientas    
(Parašas) (Vardas, pavardė)

SMS autorizavimas (tik rezidentams)

(Data)

(Parašas) (Vardas, pavardė)

(Parašas) (Vardas, pavardė) (Data)

-  Bankas suteikė man galimybę susipažinti su Bendrosiomis sandorių taisyklėmis (toliau – BST), Asmens duomenų apdorojimo ir apsaugos politika ir Įkainiais, kurie yra patalpinti Banko 
    interneto svetainėje www.mtbank.lt bei suteikiami banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Su minėtasi dokumentais susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis.
-  Esu informuotas(-a) apie mano asmens duomenų tvarkymo procedūrą, kuri apima šių duomenų perdavimą ar gavimą iš trečiųjų asmenų BST ir Asmens duomenų apdorojimo ir 
   apsaugos politikos nustatyta tvarka.
-  Esu informuotas(-a), kad interneto banko MultiNet naudojimo instrukcija yra patalpinta Banko interneto svetainėje, ji man yra suprantama ir įsipareigoju jos laikytis.
-  Esu informuotas(-a) apie savo teisę susipažinti su banko tvarkomais mano asmens duomenimis, apie teisę pareikalauti ištaisyti , apriboti tvarkymą ar panaikinti asmens duomenis, 
   apie teisę sustabdyti duomenų tvarkymą bei perkelti duomenis. Esu informuotas(-a) apie teisę su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais kreiptis į Banko asmens duomenų 
    apsaugos specialistą (dpo@mtbank.eu), o taip pat apie teisę skųstis Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
-  Esu informuotas(-a), kad šioje paraiškoje pateikta informacija tvarkoma sutartiniais pagrindais, minėta informacija Banke bus saugoma 10 metų po sutarties nutraukimo (atmesta 
    paraiška bus saugoma 3 metus nuo jos pateikimo datos).

(Mobilaus telefono nr.)

Sutinku Nesutinku

Prisijungimui prie interneto banko MultiNet bankas išduoda, o klientas gauna:

kodų kortelę Nr.DIGIPASS pultelį Nr.  
ir nepažeistą voką su prisijungimo 
kodu bei slaptažodžiu №

Kortelę pageidauju gauti (reikalingą pažymėti X):

paštu* 

*Pašto ar kurjerio išlaidas apmoka klientas 

banko padalinyje  

18.06.2018.

(Data)

AS "Meridian Trade Bank" Lietuvos �lialas, Kęstučio g. 51, Vilnius, LT-08124, Lietuva, įmonės kodas: 302570678, Тel.: +370 52609117, el. paštas: info-lt@mtbank.eu, www.mtbank.lt
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