
KLIENTA PĀRSTĀVJA KARTE
KLIENTA KODS

KLIENTS

Personas kods /
Dzimšanas datums 
(ja personas kods nav piešķirts)

Nosaukums / 
Vārds, Uzvārds

Reģistrācijas valsts /
Pilsonība (valsts piederība)

Reģistrācijas numurs / 

Pārstāvis pārstāv Klientu:

uz likuma, statūtu pamata kā valdes loceklis, direktors, administrators vai likvidators 

uz pilnvaras pamata

uz likuma pamata kā aizbildnis vai aizgādnis 

Ir tiesības pārstāvēt:

vienpersoniski

tikai kopā ar (norādiet) 
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INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PĀRSTĀVI

(valsts piederība)

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas vieta 
(norādiet valsti)

Personu apliecinoša 
dokumenta dati

Dzīvesvietas adrese

(dokumenta veids, sērija un numurs, izdošanas datums , valsts, izdevējiestāde)

valsts kods 
Kontakttālrunis

numurs valsts kods numurs

E-pasts, Skype

Pilsonība 

Personas kods / 
Dzimšanas datums 
(ja personas kods nav piešķirts)
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Nē Jā (norādiet valsti, iestādi un amatu) 

INFORMĀCIJA PAR PĀRSTĀVJA POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

Vai jūs ieņemat vai esat iepriekš ieņēmis (-usi) publiski nozīmīgu amatu?
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

Nē Jā (norādiet radniecības pakāpi, attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, amata ieņemšanas valsti, iestādi un amatu)

Vai jūs esat radinieks personai, kas ieņem vai ir iepriekš ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu?
laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas 
laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa

Nē Jā (norādiet saistības veidu, kā arī attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, amata ieņemšanas valsti, iestādi un amatu)

Vai esat cieši saistīts ar personu, kas ieņem vai ir iepriekš ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu?
darījuma vai citās ciešās attiecībās, kā akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā, kā arī fiziska persona, kas ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski 
izveidots politiski nozīmīgas personas labā

Ar savu parakstu apliecinu, ka:
• šajā kartē sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, 
• apņemos informēt AS “Industra Bank” (turpmāk – Banka) par jebkādām izmaiņām šajā kartē sniegtajā informācijā 30 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas;
• esmu informēts, ka klienta un Bankas tiesisko attiecību noteikšanai, īstenošanai un normatīvo aktu prasību izpildei Banka, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos

noteikto, veiks šajā kartē norādīto personas datu apstrādi, tai skaitā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasot šo informāciju no trešajām personām.

Apliecinu, ka esmu personīgi identificējis šo personu, pieprasot uzrādīt kartē norādītā personu apliecinošā dokumenta oriģinālu. 

Klienta pārstāvja paraksts, 
atšifrējums

Kartes aizpildīšanas datums:

 / Paraksts /  / Vārds, uzvārds /

 / Paraksts /  / Vārds, uzvārds /

APLIECINĀJUMS

AIZPILDA BANKA:

Bankas darbinieka 
paraksts, atšifrējums

Kartes pieņemšanas datums:
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