
Kodu karti Nr.

„DIGIPASS” ierīci  Nr.

Bankas darbinieka paraksts, atšifrējums

AIZPILDA AS „INDUSTRA BANK” 

Apliecinu Klienta/Klienta pilnvarotā pārstāvja identitāti un parakstu.

Bankas darbinieka paraksts, atšifrējums  

Klientam ir atvērts norēķinu konts Nr. L V M U L T

KLIENTS 

Nosaukums

Adrese 

Reģistrācijas numurs 

Tālrunis, e-pasts

IESNIEGUMS NORĒĶINU KONTA ATVĒRŠANAI 
JURIDISKĀM PERSONĀM

Reģistrācijas valsts 

Rezidents Nerezidents

Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds) 

Kurš rīkojas, pamatojoties uz  

Parakstot šo iesniegumu, lūdzu atvērt AS „Industra Bank” multivalūtu norēķinu kontu (turpmāk tekstā – konts) un veikt šī konta apkalpošanu saskaņā ar AS „Industra Bank”  
Vispārējiem darījumu noteikumiem, Cenrādi un citiem AS „Industra Bank” (turpmāk tekstā – Banka) pieņemtajiem noteikumiem.

Bankas operāciju drošai veikšanai internetbankā 
Banka izsniedz un Klients saņem:

Lūdzu Banku piešķirt man tiesības lietot klientu attālināto
apkalpošanas sistēmu “MultiNet”, izmantojot (vajadzīgo atzīmēt ar X)

„MultiNet” kodu karti                

„DIGIPASS” ierīci                    

    APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Klienta paraksts, atšifrējums
(Paraksts) (Vārds, uzvārds)

SMS autorizāciju (tikai rezidentiem)

(Datums)

(Paraksts) (Vārds, uzvārds)

(Paraksts) (Vārds, uzvārds) (Datums)

- Banka ir nodrošinājusi man iespēju iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk tekstā – VDN) un Cenrādi, kas man bija pieejami tīmekļa vietnē industra.finance un
Bankas klientu apkalpošanas vietās pirms šī iesnieguma parakstīšanas; esmu iepazinies(-usies) ar minētajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot;

- esmu informēts(-a), ka klientu attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet lietošanas norādījumi ir ievietoti Bankas tīmekļa vietnē, man tie ir saprotami un apņemos tos ievērot;
- esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā norādītās informācijas apstrādes mērķis ir līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde, un, ka informācija tiks uzglabāta Bankā 10 gadus pēc 

sadarbības izbeigšanās (noraidīts iesniegums tiks uzglabāts Bankā 3 gadus no iesniegšanas datuma).

 (Mob. tālruņa numurs)

  Piekrītu visa veida komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanai uz norādīto e-pastu: Jā Nē, tālruni: Jā Nē

Slēgtu, nebojātu aploksni ar lietotāja vārdu un paroli Nr.

(Datums)

01.09.2018.AS “Industra Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988, Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www.industra.finance
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