
KLIENTAS

Pavadinimas / Vardas, pavardė

Registracijos šalis / Pilietybė

Vardas, pavardė

Registracijos numeris / Asmens kodas/
Gimimo data (jeigu nėra asmens kodo)  

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ  

KLIENTO ATSTOVO KORTELĖ
KLIENTO KODAS

Asmens kodas / Gimimo data  
(jeigu nėra asmens kodo)

Pilietybė (priklausymas valstybei)

Gimimo vieta (nurodykite valstybę)

Asmens tapatybės dokumento duomenys 

Gyvenamosios vietos adresas

(dokumento rūšis, serija ir numeris, išdavimo data, šalis, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas) 

Kontaktiniai telefono numeriai

 El. paštas, Skype

Atstovas atstovauja klientą:

Teisė atstovauti:

INFORMACIJA APIE POLITIKOJE DALYVAUJANTĮ ASMENĮ

įstatymų nustatyta tvarka, pagal įstatus kaip valdybos narys, direktorius, administratorius ar likvidatorius 

pagal įgaliojimą 

įstatymų nustatyta tvarka kaip globėjas arba rūpintojas

vienasmeniškai tiktai kartu su (nurodykite)   

1

Ne Taip (nurodykite šalį, instituciją ir pareigas) 

Ar šiuo metu esate arba buvote politikoje dalyvaujantis asmuo ir užėmėte svarbias viešąsias pareigas? 
valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios 
teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, ambasadorius, laikinasis 
reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys, politinės partijos vadovas, tarptautinės organizaci-
jos vadovas (direktorius, pavaduotojas) ir valdybos narys arba asmuo, užimantis atitinkamas pareigas 

 15.12.2016 
Tel.: +37052609521, El.paštas: info-lt@mtbank.eu, www.mtbank.lt



PATVIRTINIMAS

Savo parašu tvirtinu:
- 
- 
- 

Patvirtinu, kad asmeniškai identi�kavau nurodytą asmenį, 
paprašęs pateikti asmens tapatybės dokumento originalą, nurodytą šioje anketoje. 

Parašas, Banko darbuotojo vardas ir pavardė 

Kliento parašas, vardas ir pavardė 

Anketos užpildymo data

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

PILDO BANKAS

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

Anketos priėmimo data

2

Ar Jūs esate politikoje dalyvaujančio ar dalyvavusio ir svarbias viešąsias pareigas užėmusio  asmens artimasis šeimos narys? 

Ne Taip (nurodykite giminystės ryšį su paminėtu asmeniu, jo vardą, pavardę, šalį, institucijos pavadinimą ir užimamas pareigas)

Ar Jūs esate politikoje dalyvaujančio ar dalyvavusio ir svarbias viešąsias pareigas užėmusio  asmens artimas pagalbininkas?  

Ne Taip (nurodykite giminystės ryšį su paminėtu asmeniu, jo vardą, pavardę, šalį, institucijos pavadinimą ir užimamas pareigas)

politikoje dalyvaujančio asmens sutuoktinis arba prilygintas jam asmuo (asmuo, kuris prilyginamas sutuoktiniui  laikomas tik tas asmuo, kurio statusas reglamentuotas atitinkamos 
šalies teisės aktais), vaikai arba politikoje dalyvaujančio asmens sutuoktinio vaikai, sutuoktinio vaikai tėvai, politikoje dalyvaujančio asmens broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, 
vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai

juridinio asmens, įsteigto ir veikiančio siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam ar dalyvavusiam  asmeniui,  savininkas

anketoje nurodyta informacija yra teisinga ir išsami;
įsipareigoju informuoti Banką apie bet kokius anketoje nurodytų duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų atsiradimo; 
sutinku, kad, siekiant nustatyti ir realizuoti teisinius santykius tarp Banko ir Kliento, bei įgyvendinti teisės aktų nustatytus reikalavimus, Bankas atliktų asmens duomenų patikrinimą, 
tame tarpe ir naudojantis trečiųjų šalių informacija Latvijos ir Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.
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