
Banko darbuotojas 

PILDO AS „MERIDIAN TRADE BANK”

Klientas / Kliento įgaliotas asmuo yra tinkamai identifikuotas ir pasirašė mano akivaizdoje.

Banko darbuotojas  

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

KLIENTAS 

Pavadinimas 

Adresas 

Įmonės kodas   

Telefonas, el. paštas

PRAŠYMAS JURIDINIAM ASMENIUI ATIDARYTI ATSISKAITOMĄJĄ SĄSKAITĄ   

Registracijos šalis

Rezidentas              Nerezidentas

Kliento atstovas (vardas, pavardė)  

Atstovavimo pagrindas  

Pasirašydamas šią paraišką, prašau atidaryti ir tvarkyti atsiskaitomąją sąskaitą (toliau - sąskaita)  AS „Meridian Trade Bank" Lietuvos Filiale (toliau - Bankas) 

Saugiam operacijų vykdymui interneto banke MultiNet Bankas išduoda, 
o klientas gauna: 

 

 generatorių „DIGIPASS” Nr.  

užklijuotą nepažeistą voką (su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu) Nr.

kodų kortelę Nr.  

Prašau suteikti man teisę naudotis interneto banko sistema MultiNet 
naudojant šias prisijungimo priemones (reikalingą pažymėti  X):

„MultiNet” kodų kortelė                

kodų generatorius „DIGIPASS” 

    PATVIRTINIMAI

Pasirašydamas šį prašymą patvirtinu, kad:

       Kientas 
(Parašas) (Vardas, Pavardė)

SMS patvirtinimo kodai (tik rezidentams) 

(Data)

- Bankas, prieš pasirašant  šią paraišką, užtikrino man galimybę susipažinti su Banko Bendrosiomis sandorių taisyklėmis bei Įkainiais, kuriuos galima rasti Banko interneto svetainėje
www.mtbank.eu bei klientų aptarnavimo skyriuose, su minėtais dokumnetais susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis; 

- esu informuotas, kad interneto banko MultiNet naudojimo instrukcija yra patalpinta Banko interneto svetainėje,  man ji yra suprantama ir įsipareigoju jos laikytis;
- esu informuotas, kad šioje paraiškoje pateiktų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutartiniai santykiai su Banku, taip pat esu informuotas, kad minėti duomenys

 Banke bus saugomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo (atmesta paraiška banke bus saugoma 3 metus).

(mobilaus telefono nr.)

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

(Parašas) (Vardas, Pavardė) (Data)

03.10.2018AS "Meridian Trade Bank" Lietuvos filialas, Kęstučio 51, Vilnius  LT-08124,  Lietuva, į.k.  302570678, tel.: +37052609521, el. paštas: info-lt@mtbank.eu, www.mtbank.lt 

Sutinku gauti rinkodaros turinio informaciją nurodytu elektroniniu paštu:     Taip             Ne       ir telefono numeriu:    Taip               Ne   Да Нет

(Data)
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