PIETEIKUMS

Klienta PIN ____________
(aizpilda banka)

brokeru pakalpojumu saņemšanai
Tālrunis: (+371) 67043510
Fakss: (+371) 67043511
info@expobank.eu www.expobank.eu

AS Expobank
reģistrācijas Nr.40003043232
Kr.Valdemāra iela 19, Rīga, Latvija, LV–1010

Rīga,

.

.20

.

Klients
Nosaukums
Reģistrācijas valsts

Reģistrācijas numurs
LEI (Legal Entity Identifier) kods (20 zīmes)
Tālrunis:

Saziņas valoda:

E–pasta adrese:

latviešu

krievu

angļu

Parole (burtu un/vai ciparu simbolu kopums)
Klienta pārstāvis
Vārds, uzvārds
Amats

Pārstāvības pamats

Klienta pārstāvji (Pilnvarotās personas) (ja vairāk par vienu)
Personas kods (LR
Ieņemamais amats
rezidentiem) vai
Vārds, uzvārds
pases dati

Parole (burtu
un/vai ciparu
simbolu kopums)

Paraksta paraugs

Informācijas saņemšanas veids (vienu vajadzīgo atzīmēt ar «X»):
Internetbankas sistēmā
pa elektronisko pastu
AS Expobank papīra formā pēc Klienta pieprasījuma
Klients apliecina, ka Klientam ir pieejams internets, un Klients piekrīt
informācijas, kas nav adresēta tam personīgi, saņemšanai internetā Bankas mājas
lapā www.expobank.eu.

(Klienta pārstāvja paraksts)

Lūdzu AS Expobank sniegt man brokeru pakalpojumus.
Parakstot šo Pieteikumu Klients apliecina, ka (atzīmējiet ar «X»):
ar AS Expobank Brokeru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, AS Expobank Vispārējiem pakalpojumu sniegšanas
noteikumiem un AS Expobank Bankas operāciju un citu finanšu pakalpojumu tarifiem (tai skaitā Brokeru pakalpojumu
tarifiem), kas ir pieejami AS Expobank telpās (klientu apkalpošanas zālē) un mājas lapā internetā: www.expobank.eu
un kuri var tikt grozīti un papildināti, ir iepazinies, pilnībā tiem piekrīt, atzīst tos par sev saistošiem un apņemas tos
ievērot un pildīt;
ir iepazinies ar AS Expobank politiku „Rīkojumu izpilde sniedzot ieguldījumu pakalpojumus” un piekrīt tās
noteikumiem;
līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu noslēgšana nav un nebūs pretrunā ar Klientam saistošajiem normatīvajiem
tiesību aktiem, tā darbību regulējošām normām, ar trešo personu noslēgto līgumu noteikumiem vai citām saistībām.

Klients ________________________________________
Paraksts, paraksta atšifrējums

z.v.

AS Expobank atzīmes
Pieteikumu pieņēma ________________________________________________________
Darbinieka paraksts, vārds, uzvārds, amats, datums

Pieteikumu izpildei pieņēma ________________________________________________________
Darbinieka paraksts, vārds, uzvārds, amats, datums

Klientam atvērts Finanšu instrumentu konts №
Klientam atvērts Investīciju konts № LV
Datums

.

.20

LATC

___________________________________________
Darbinieka paraksts, vārds, uzvārds, amats

