Bankas pamatpakalpojumu līgums I daļa
Klienta Nr. ________________
(aizpilda Banka)

fiziska persona

juridiska persona

rezidents

nerezidents

Banka: AS "TRASTA KOMERCBANKA", Vien.reģ.Nr.: 40003029667, adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, Latvija, e-pasts: info@tkb.lv
no vienas puses un Klients: _________________________________________ , ______________________________________________,
Klienta nosaukums/vārds, uzvārds

Reģistrācijas Nr./personas kods/dzimšanas datums

_____________________________________________ no otras puses, noslēdz šo Bankas pamatpakalpojumu līgumu (turpmāk tekstā
Klienta – juridiskās personas pārstāvis

«Līgums») par sekojošo – Klients lūdz: Bankas pakalpojumiem piemērot komplekta ________________ tarifus.
Klienta autentifikācija, izmantojot telefonsakarus:
Kontroljautājums __________________________________________________________________________________________________.
Atbilde___________________________________________________________________________________________________________.

A nodaļa: Norēķinu konts
atvērt norēķinu kontu

B nodaļa: Attālinātie pakalpojumi
pieslēgt Internetbanku un izsniegt Autorizācijas elementu
Lietotāja personas kods/
dzimšanas datums
(aizpilda, ja lietotājs
nav Klients)

Lietotāja vārds, uzvārds

Visas
tiesības*

Autorizācijas
elementa Nr.
(aizpilda Banka)

Skatīšanās
tiesības*

_________________________ ________________

___________

_________________________ ________________

___________

_________________________ ________________

___________

_________________________ ________________

___________

_________________________ ________________

___________

*Piešķirtais pilnvarojuma apjoms. Ar šo Klients apzinās un piekrīt, ka katrs norādītais Internetbankas lietotājs ir tiesīgs pārstāvēt Klientu
vienpersoniski izvēlēto tiesību apjomā.

pieslēgt Info čatu, paroli nosūtot uz

Internetbanku

e-pastu: _____________________________________________________

pieslēgt Telefonbanku. Telefonbankas parole /6-9 cipari/ ____________________________________________________________

C nodaļa: Maksājumu kartes
Atvērt Kartes kontu un izsniegt maksājumu karti:
Cirrus
Valūta:

Klients

EUR

Maestro

MasterCard Classic

MasterCard Gold

USD

____________________________________________
(paraksts)
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Uzņēmuma nosaukums uz kartes:
Algas karte

jā

✔

nē ________________________________________________________________________

(aizpildiet, ja uzņēmums, kurā strādājat, ir parakstījis līgumu ar Banku par algas izmaksu darbiniekiem Bankā atvērtā kontā)

Uzņēmums __________________________________________Uzņēmuma reģ. Nr./ Klienta Nr. _________________________________

Kartes lietotājs
Kartes lietotājs ir Klients

jā

nē

Vārds/uzvārds __________________________________________Personas kods/dzimšanas datums _____________________________
Pases Nr. ______________________________________________Izdevējvalsts_______________________________________________
Vārds/uzvārds uz kartes (latīņu burtiem) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Kartes lietotāja balss parole _______________________________________________________________________________________
Lūdzu pieslēgt SMS banku ar standarta funkcionalitāti**
Mobilā tālruņa numurs, uz kuru tiks saņemtas īsziņas (valsts kods un tālruņa numurs) +(

)-

Papildu kartes lietotājs
Vārds/uzvārds __________________________________________Personas kods/dzimšanas datums ____________________________
Pases Nr. _____________________________________________Izdevējvalsts________________________________________________
Vārds/uzvārds uz kartes (latīņu burtiem) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Kartes lietotāja balss parole _______________________________________________________________________________________
Lūdzu pieslēgt SMS banku ar standarta funkcionalitāti**
Mobilā tālruņa numurs, uz kuru tiks saņemtas īsziņas (valsts kods un tālruņa numurs) +(

)-

Papildu kartes lietotājs
Vārds/uzvārds __________________________________________Personas kods/dzimšanas datums ____________________________
Pases Nr. ______________________________________________Izdevējvalsts_______________________________________________
Vārds/uzvārds uz kartes (latīņu burtiem) __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Kartes lietotāja balss parole _______________________________________________________________________________________
Lūdzu pieslēgt SMS banku ar standarta funkcionalitāti**
Mobilā tālruņa numurs, uz kuru tiks saņemtas īsziņas (valsts kods un tālruņa numurs) +(

)-

** Standarta funkcionalitāte ietver: īsziņu saņemšanu par apstiprinātiem darījumiem sākot no 100 EUR/USD (atkarībā no Kartes konta
valūtas) ar maksājumu karti (iekļaujot pieejamo Kartes konta atlikumu); par atteiktiem darījumiem ar maksājumu karti; par Kartes
konta atlikumu; pēdējo 5 apstiprināto darījumu sarakstu. Standarta funkcionalitātes nosacījumus jebkurā laikā var mainīt Internetbankā
vai Bankā.

Klients

____________________________________________
(paraksts)
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Lūdzu piešķirt: atļauto kredīta limitu __________________________________________________________________________________
(summa cipariem un vārdiem (Kartes konta valūtā)

Nodrošinājums:
drošības noguldījums
bez nodrošinājuma

(tikai rezidentiem)

galvojums
cits ____________________________________________________________________________________________________________
Skaidras naudas izņemšanas limits bankomātos:
standarta (saskaņā ar Cenrādi)
vēlamais _______________________________________________________________________________________________________
Kartes un PIN saņemšanas vieta:
Bankā
Bankas filiālē/ pārstāvniecībā _____________________________________________________________________________________
nosūtot ar kurjerpastu uz adresi ___________________________________________________________________________________
(adrese, telefons)

Karti saņems:
Klients
Kartes lietotājs
Klienta pilnvarota persona
Kartes konta izraksta saņemšana:
Bankā
pa e-pastu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katra mēneša _____.datumā

reizi nedēļā papildināt Kartes kontu

līdz summai __________

par summu __________ no

Klienta konta Nr. LV___KBRB_____________________________________________. Banka apņemas, ja nepieciešams, izdarīt
konvertāciju pēc kursa, kas apstiprināts Bankā norēķinu veikšanas dienā.

D nodaļa: Noguldījumi
Atvērt:
―

termiņnoguldījumu

termiņnoguldījumu 3/4

drošības noguldījumu

Termiņnoguldījuma summa un valūta: ________________, ______________________________________________________________
(cipariem)

(vārdiem)

Termiņnoguldījuma gada procentu likme: _________________________________________________________________________
Drošības noguldījuma gada procentu likme: ________________________________________________________________________
Noguldīšanas periods (mēnešos):
Procentu izmaksa:
―

3

6

ik mēnesi

9

12

24

36

cits ______________________________

termiņa beigās

uzkrājuma kontu
Sākotnēja summa un valūta: _________________________, _____________________________________________________________
(cipariem)

(vārdiem)

Uzkrājuma konta gada procentu likme: _______________________________________________________________________________
Procentu izmaksa:

norēķinu kontā

uzkrājuma kontā

E nodaļa: Lifestyle pakalpojumi
pieslēgt Lifestyle pakalpojumu
Limits maksājuma rīkojuma apstiprināšanai, neizmantojot apstiprināšanu ar Autorizācijas elementu:
1000 EUR (viens tūkstotis EUR)

cita summa EUR _______________________________________________________________

Pilnvaroju Banku naudas līdzekļus par Lifestyle pakalpojumiem, tai skaitā Concierge servisu norakstīt no mana konta:
Norēķinu konts

Kartes konts ________________________________________________________________________________
(kartes veids)

Klients

____________________________________________
(paraksts)
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ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
1.

2.

3.

1.

2.
3.

Klienta apstiprinājums:
Ar šo apstiprinu, ka:
piekrītu saņemt piedāvājumus gan no Bankas, gan trešajām personām, kas rīkojas Bankas vārdā, izmantot Bankas pakalpojumus, produktus, trešo
personu pakalpojumus/produktus, Bankas un trešo personu kopīgus pakalpojumus/produktus, citus piedāvājumus un reklāmas informāciju (tostarp
par iepriekš minētajiem pakalpojumiem/produktiem). Šī piekrišana attiecas uz minētajiem piedāvājumiem un informāciju, kas saņemta, izmantojot
jebkādus saziņas līdzekļus, tostarp pastu, tālruni, elektroniskos saziņas līdzekļus, tai skaitā SMS, faksu, e-pastu.
jā
nē
Banka apstrādās manus personas datus atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un saskaņā šādiem ar Bankas reģistrētiem datu
apstrādes mērķiem: (1) Finanšu pakalpojumu un Bankas citu pakalpojumu sniegšana un ar to saistīto Klientu rīkojumu izpildes nodrošināšana, uzskaite,
izpilde un kontrole; (2) Maksājumu karšu Klientu darījumu nodrošināšana un uzskaite; (3) Vērtspapīru uzskaite; (4) Ar Bankas sniegto pakalpojumu
saistīta servisa nodrošināšana un uzlabošana; (5) Reklāmas kampaņas, izložu vai loteriju rīkošana un izpilde; (6) Tiesību realizācija, kas izriet no parādu
atgūšanas, ieskaita un/vai cesijas; (7) Risku pārvaldība; (8) Kredītu reģistra likumā noteikto pienākumu izpilde un tiesību realizācija; (9) Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpilde un ar to saistīto darījumu uzskaite un kontrole.
Banka ir tiesīga veikt manu un Kartes lietotāja personas datu apstrādi, tai skaitā, pieprasīt un saņemt manus un Kartes lietotāja personas datus no
jebkurām trešajām personām un tiesību aktos noteiktā kārtībā izveidotām datu bāzēm, publiskajiem reģistriem un iestādēm, t.sk. no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras par ienākumiem un apdrošināšanas periodiem, atļautā kredīta limita dokumentu noformēšanai, un Latvijas Bankas
Kredītu reģistra, ja tas pēc Bankas ieskatiem nepieciešams Klienta un Bankas tiesisko attiecību nodibināšanai vai saistību izpildes nodrošināšanai.
Ar šo apliecinu, ka:
man ir izsniegts viens Vispārējo darījumu un pakalpojumu noteikumu 2. versijas/datums 01.02.2016 eksemplārs, esmu informēts, ka 5 darba dienu
laikā man ir tiesības apspriest ar Banku noteikumus un izteikt savus komentārus, ja norādītajā termiņā es neesmu to izdarījis, Banka ir tiesīgā
uzskatīt, ka esmu iepazinies ar Vispārējiem darījumu un pakalpojumu noteikumiem pilnībā piekrītu tiem, izprotu to saturu un stingri apņemos tos
ievērot;
man ir visi tehniskie, programmatūru un komunikācijas resursi, kas nepieciešami, lai organizētu manis izvēlēto Attālināto Bankas pakalpojuma/-u
saziņas kanālu darbību un drošu pieslēgumu;
esmu informēts un piekrītu, ka Banka ierakstīs telefonsarunas. Šādus ierakstus, Banka ir tiesīga izmantot, lai nodrošinātu Bankas sniegto
pakalpojumu izpildi un telefonsarunas pierādījumu iegūšanu;
man ir izsniegts/-I šāds/-i Autorizācijas elements/-i:

1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
4) ________________________________________________________
5) ________________________________________________________

Klients

_________________ «

»

g.

Banka

Z.V.

«

»

g.
Z.V.

Aizpilda Banka
Klienta Nr.: ____________________

A nodaļa
Norēķinu konta Nr.:

LV

KBRB

.

LV

KBRB

.

C nodaļa
Kartes konta Nr.:

Bankas atļautais kredīta limits: summa/valūta ___________________________________________________________________________
Atļautā kredīta limita procentu likme (fiziskām personām) ________________________________________________________________
Atļautā kredīta limita kopējās izmaksas (fiziskām personām) ______________________________________________________________
Atļautā kredīta limita gada procentu likme (fiziskām personām) ___________________________________________________________

D nodaļa
Termiņnoguldījuma konta Nr.:

LV

KBRB

.

Termiņnoguldījuma līguma Nr. ________________________________________________________________________________________
Uzkrājuma konta Nr.:

LV

KBRB

.

Īpašie noteikumi

Nodrošinājums __________________kartei, kartes lietotājs - __________________________________________________

(vārds, uzvārds),

Līguma C nodaļa Klienta (Noguldītāja) parakstīta ____________________________(datums).

E nodaļa
Konta Nr. Lifestyle pakalpojumu apmaksai:

LV

KBRB

Aizpildīja _____________________________________________________________________________________________
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