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PIETEIKUMS MARŽINĀLO KONTU ATVĒRŠANAI 

 Rīgā   ___________________ 20____. g. „_____” _____________________________ 

Klients (fiziska/juridiska persona)  

Vārds, uzvārds/ Nosaukums 
 
 
 

Personas kods / Reģistrācijas numurs 
 rezidents 

 nerezidents 

 
Pases  sērija un numurs, izdošanas vieta / Reģistrācijas valsts, reģistra nosaukums 
 

 

(fiziskai personai - ja nav personas koda) 

(fiziskai personai - ja nav personas koda) 

Pases izdošanas datums / Reģistrācijas datums 
 

(fiziskai personai - ja nav personas koda) 

Dzīves vietas adrese / Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 
 
 
 
 Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds) 
 
 
 

Klienta pārstāvis rīkojas uz  

 statūtu   pilnvaras   ____________________________ pamata 

 

lūdz AS “PNB Banka” (vienotais reģistrācijas Nr.40003072918), turpmāk tekstā – Banka: 

atvērt maržinālo kontu bezskaidrās valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu veikšanai. 
 
Darījumu veikšanas valūtas: 
 

 USD    GBP    EUR    JPY    CHF    RUB    _______ 

 

Klienta apliecinājums 

 

 

                                                                                                                           Klienta paraksts      

Klients 
 
 
 
 
 
(paraksts, vārds, uzvārds) 

 

Aizpilda Banka 

 
Klienta pārstāvja (ja tāds ir) pilnvaras pārbaudītas.    

Saņemts Bankā: 
Datums 
20____. g. „____” ______________________________________ 
 
 
 
 
(paraksts, vārds, uzvārds) 

            

Klienta CIF-kods 

 

Parakstot šo pieteikumu, Klients apstiprina, ka: 

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

 pilnībā izprot un piekrīt, ka pēc šī pieteikuma iesniegšanas noslēgtie bezskaidrās valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi var nest Klientam 
zaudējumus, jebkurā brīdī var tikt pieprasīts nodrošinājuma summas palielinājums, var būt nepieciešami papildus naudas līdzekļi un, ka tikai 
Klients būs atbildīgs par radītajiem zaudējumiem; 

 pilnībā izprot un piekrīt, ka darījumu slēgšana ir saistīta ar elektronisko informācijas nodošanas līdzekļu, telekomunikāciju un programmatūras 
nodrošinājuma izmantošanu un, ka minēto saziņas līdzekļu avārijas vai darba traucējumu dēļ var būt neiespējami izpildīt darījumus un/vai 
Klienta izvietotus piedāvājumus un, ka par šādu neizpildi Banka nav atbildīga; 

 visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa; 

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