
M U L TL V

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

DEPOZĪTA NOSACĪJUMI

PIETEIKUMS DEPOZĪTA IZVIETOŠANAI Nr.

Vārds, Uzvārds / Nosaukums

Klienta pārstāvja Vārds, Uzvārds 

Personas kods / Reģistrācijas Nr.

Dzīvesvietas adrese

Norēķinu konta Nr.
(norēķinu konts, kuram piesaistīts 
depozīta konts)

1 no 1
01.08.2017.

(iela, māja, dzīv. Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)

(e-pasts, mob.tālr. Nr.)

Depozīta veids:

Depozīta summa

Lūgums aizpildīt drukātiem burtiem, atzīmējot ar „X”, kur nepieciešams

Biznesa depozīts (tikai juridiskām personām)Vienkāršais depozīts (ar procentu izmaksu termiņa beigās)

Vienkāršais depozīts (ar procentu izmaksu reizi mēnesī)

Depozīts ar valūtas konvertācijas iespēju (ar procentu izmaksu termiņa beigās)

Depozīta termiņš: 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši

Cits depozīta termiņš24 mēneši 36 mēneši 60 mēneši

Mērķa depozīts (tikai �ziskām personām)

AS “Industra Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988 
Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www.industra.finance

(Valūta)(Cipariem un vārdiem)

Gada procentu likme
(Cipariem un vārdiem)

Depozīta sākuma datums Depozīta beigu datums
 (DD/MM/GGGG)(DD/MM/GGGG)

APLIECINĀJUMS
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Klienta paraksts

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

- esmu iepazinies ar AS „Industra Bank”  Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem, Depozītu pieņemšanas noteikumiem,  piekrītu tiem un atzīstu tos par sev 
saistošiem;

-  apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šajā pieteikumā ir pilnīga un precīza, apņemos nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar šajā iesniegumā uzrādīto 
informāciju;

- esmu informēts par manu personas datu apstrādi, tajā skaitā datu nodošanu trešajām personām Vispārējo darījuma noteikumu noteiktajā kārtībā un apjomā;

M U L TL VDepozīta konta Nr. 

Jā                                  Nē- piekrītu visa veida komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanai uz norādīto e- pastu un tālruni:

(Paraksts) (Datums, DD/MM/GGGG)(Vārds, Uzvārds)
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