
 
 
 
 

 

„Pieteikums Attālinātā pakalpojuma saņemšanai” MX/04/01006/2.2/22.05.2014. 

 
 

Z.v. 

PIETEIKUMS ATTĀLINĀTĀ PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI  
 

 Klienta CIF-kods 
 

        

 Rīgā    ___________________        20___. g. „____” _________________  

Klients (fiziska/juridiska persona)  
Vārds, uzvārds / Nosaukums 
 
 
 

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai 
dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)/ 
Reģistrācijas numurs 
        

 rezidents 

 nerezidents 

Personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde / Reģistrācijas valsts, reģistra 
nosaukums 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas 
datums / Reģistrācijas datums 

 

 
Klienta likumiskais pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods Latvijas Republikas rezidentiem vai 
dzimšanas datums Latvijas Republikas nerezidentiem)  
 
 
 
 

Klienta pārstāvis (ja tāds ir) rīkojas uz  

 statūtu   pilnvaras  _________  
                                                              pamata 

Klienta likumiskā pārstāvja Personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde  Klienta likumiskā pārstāvja Personu 
apliecinoša dokumenta izdošanas datums 

ar šo lūdz AS “PNB Banka” (vienotais reģistrācijas Nr.40003072918), turpmāk tekstā – Banka, pieslēgt Klientam Bankas 
attālināto pakalpojumu sistēmas: 

  „PNB Internetbanka”  

   DigiPass ierīce …………………………………………………………………………........... 

 Dienas limita apmērs: _____________ Mēneša limita apmērs:_______________                  

   DigiPass ierīce ……………………………………………………………..………................ 

 Dienas limita apmērs: _____________ Mēneša limita apmērs:_______________ 

   DigiPass ierīce …………………………………………………………………………........... 

 Dienas limita apmērs: _____________ Mēneša limita apmērs:_______________ 

 Identifikācijas tabula:    

  Iespēja saņemt tikai informāciju ……………………………………………………... 

  Iespēja saņemt informāciju un rīkoties ar naudas līdzekļiem kontā (kontos) …... 

 Dienas limita apmērs: __________ Mēneša limita apmērs:__________ 

  „PNB Internetbanka” ar SMS-PIN…….…………………………………………………………. 

     Dienas limita apmērs: ______________ Mēneša limita apmērs:______________ 

 „PNB SMS-Banka” ………………………………………………………………………..…………... 

     Dienas limita apmērs: ______________ Mēneša limita apmērs:______________ 

Klientam pieslēgtie identifikācijas līdzekļi: 
 

Sērijas Nr.      __________________________ 

 
Sērijas Nr.      __________________________ 

 
Sērijas Nr.      __________________________ 
 
 

 
Tabulas Nr.     _________________________ 
 

Tabulas Nr.     _________________________ 
 
 

Mob.tālruņa Nr.  _______________________ 

 
Aploksne Nr. (Balss parole) ______________  
 

Tabula/Sērijas Nr.   _____________________ 

  „PNB Trade” 
 

  „PNB Vision” …………………………….......... 

  DigiPass ierīce …………………………....... 

  Konta izrakstu sagatavošana līdz 

plkst.9.00.................................................... 

Klientam pieslēgtie identifikācijas līdzekļi: 
 

DigiPass ierīces sērijas                                                               Nr. ___________________ 
Sistēmas lietotāja identifikācijas kods, pieejas kods, 
parole un instalācijas diskete(-es);          Aizlīmētajā aploksnē   Nr. ___________________ 

Pušu vienošanās un Klienta apliecinājumi 

Klienta / Klienta likumiskā pārstāvja paraksts 

Aizpilda Banka 
Klienta pārstāvja (ja tāds ir) pilnvaras pārbaudītas. Klienta (Klienta pārstāvja) identitāte pārbaudīta. Pieteikums ir parakstīts manā klātbūtnē. 
Saņemts Bankā:  
Datums  
20___. g. ____. _______________________                                                                                                  _________________________________ 

                                                                                                                                                                                   (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 
 

(I) Puses vienojas, ka visiem elektroniskajiem dokumentiem (t.sk. līgumiem), ko Klients parakstīja Bankas sistēmā PNB Internetbanka, izmantojot 
attiecīgos Klienta identifikācijas līdzekļus, ir tāds pats juridiskais spēks kā Klienta pašrocīgi parakstītiem dokumentiem, un ar tiem nodibinātās 
saistības, uzņemtie pienākumi, Bankai piešķirtās tiesības un sniegtie pilnvarojumi, kā arī Klienta sniegtie apliecinājumi ir pilnībā saistoši Klientam 
atbilstoši minētājos dokumentos ietvertajiem noteikumiem.  
Klients apņemas nodrošināt savu identifikācijas datu (identifikācijas kodu, piekļuves kodu, paroļu u.c.) saglabāšanu un slepenību, kā arī apņemas 
glabāt identifikācijas līdzekļus (identifikācijas tabulu, ierīci DigiPass un jebkuras paroles) slepenībā un trešajām personām nepieejamā vietā; ja ir 
pamats uzskatīt, ka Klienta identifikācijas dati un/vai identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi vai pieejami trešajām personām un/vai nozaudēti vai 
nozagti, Klienta pienākums ir nekavējoties par to informēt Banku Bankas Vispārējo darījumu noteikumu noteiktajā kārtībā;  
Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Klientam radušies, ja trešā persona ir izmantojusi Klienta identifikācijas datus (līdzekļus) un Klients pirms 
tam nav informējis Banku par to, ka minētie dati (līdzekļi) varēja kļūt zināmi trešajām personām un/vai tika nozaudēti vai nozagti. 
(II) Parakstot šo pieteikumu, Klients apstiprina, ka: 

 ir informēts un apzinās, ka izmantojot Klienta identifikācijas datus un/vai identifikācijas līdzekļus, jebkura trešā persona var pieķlūt Klienta 
kontam un veikt operācijas ar to, t.sk. iegūt informāciju par konta stāvokli, veikt operācijas ar kontā esošajiem naudas līdzekļiem, t.sk. 
kredītlīdzekļiem, parakstīt elektroniskos dokumentus, nodibinot jebkāda veida saistības Klienta vārdā; 

 ir iepazinies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem, piekrīt tiem un atzīst sev (pārstāvamajam) par 
saistošiem; 

 visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa; 

 piekrīt personas datu apstrādei un sakaru līdzekļu izmantošanai Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 
 

 
 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 


