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PIETEIKUMS PAKALPOJUMAM „PNB SMS-Banka” Klienta CIF kods________________ 
 

 Rīgā   ___________________        20___. g. „____” __________________  

Klients (fiziskā/juridiskā persona)  

Vārds, uzvārds / Nosaukums 
 
 
 

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

 rezidents 

 nerezidents 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un 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 
 

 
 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdevējiestāde  Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums 

lūdz AS “PNB Banka” (vienotais reģistrācijas Nr.40003072918), turpmāk tekstā – Banka, pieslēgt Klientu Bankas kontu attālinātās 
pārvaldīšanas sistēmai „PNB SMS-Banka”, kuras ietvaros Klients vēlas saņemt šādus pakalpojumus: 

(1) Informācijas saņemšana par visām ienākošām un izejošām operācijām par: 

 Visiem Klienta karšu kontiem 

 Šādiem Klienta karšu kontiem:  (norādīt kartes KONTA numuru vai norēķinu kartes, kura ir piesaistīta kartes KONTAM, numuru)     

  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  limits _______; minimālais atlikums _______; operācijas tips:  ienākošas  izejošas  visas; 

                                                                                                                          atsūtīšanas laiks:  jebkurā diennakts laikā   no plkst. 9:00 līdz plkst. 22:00 

uz Klienta mobilo telefonu: ______________________________________   vai uz Klienta e-pastu: ______________________________________ 
                                                        (norādīt telefona numuru ar kodu)                                                                     (norādīt e-pasta adresi)      

    ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ limits _______; minimālais atlikums _______; operācijas tips:  ienākošas  izejošas  visas;  

                                                                                                                          atsūtīšanas laiks:  jebkurā diennakts laikā   no plkst. 9:00 līdz plkst. 22:00 

uz Klienta mobilo telefonu: ______________________________________   vai uz Klienta e-pastu: ______________________________________ 
                                                         (norādīt telefona numuru ar kodu)                                                                     (norādīt e-pasta adresi)      

 Visiem Klienta norēķinu kontiem 

 Šādiem Klienta norēķinu kontiem: (norādīt norēķinu KONTA numuru) 

    LV∟∟LATB∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟    limits ________; operācijas tips:  ienākošas  izejošas  visas  

uz Klienta mobilo telefonu: ______________________________________   vai uz Klienta e-pastu: ______________________________________ 
                                                         (norādīt telefona numuru ar kodu)                                                                       (norādīt e-pasta adresi)           

 jebkurā diennakts laikā vai    no plkst. 9:00 līdz plkst. 22:00 

 katras Bankas darba dienas plkst. 9:00 (pēc Latvijas laika) - par konta atlikumu uz iepriekšējās Bankas darba dienas beigām; 

 katras nedēļas pirmās Bankas darba dienas plkst.9:00 (pēc Latvijas laika) - par konta atlikumu uz iepriekšējās nedēļas pēdējās Bankas darba 

dienas beigām; 

 katra mēneša pirmās Bankas darba dienas plkst. 9:00 (pēc Latvijas laika) - par konta atlikumu uz iepriekšējā mēneša pēdējās Bankas darba 

dienas beigām; 

 norādītajā laikā, par konta tekošo atlikumu (norādiet vēlamo laiku) _______________ 

   LV∟∟LATB∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟   limits ________; operācijas tips:  ienākošas  izejošas  visas  

uz Klienta mobilo telefonu: ______________________________________   vai uz Klienta e-pastu: ______________________________________ 
                                                          (norādīt telefona numuru ar kodu)                                                                 (norādīt e-pasta adresi)      

 jebkurā diennakts laikā vai   no plkst. 9:00 līdz plkst. 22:00 

 katras Bankas darba dienas plkst. 9:00 (pēc Latvijas laika) - par konta atlikumu uz iepriekšējās Bankas darba dienas beigām; 

 katras nedēļas pirmās Bankas darba dienas plkst.9:00 (pēc Latvijas laika) - par konta atlikumu uz iepriekšējās nedēļas pēdējās Bankas darba 

dienas beigām; 

 katra mēneša pirmās Bankas darba dienas plkst. 9:00 (pēc Latvijas laika) - par konta atlikumu uz iepriekšējā mēneša pēdējās Bankas darba 

dienas beigām; 

 norādītajā laikā, par konta tekošo atlikumu (norādiet vēlamo laiku) _______________ 

 limita noteikšanas gadījumā, Banka Jūs informēs par katru operāciju, kuras apmērs pārsniegs Jūsu noteikto limitu 

 minimālā atlikuma noteikšanas gadījumā, Banka Jūs informēs, kad kartes konta atlikums sasniegs Jūsu noteikto atlikumu 

Klienta paraksts 
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Z.v. 

 
 

Z.v. 

(2) Informācijas saņemšana par izvēlētajām operācijām/notikumiem Klienta kontos un citas izvēlētās informācijas saņemšana: 

 par depozīta termiņa beigām (3 dienas pirms depozīta termiņa beigām);    

 par Klienta seifa nomas termiņa beigām (3 dienas pirms seifa nomas termiņa beigām); 

 par katru sekmīgi izpildītu Klienta maksājuma rīkojumu;  

 par atteikumu izpildīt Klienta maksājuma rīkojumu;  

 par konvertācijas izpildi; 

 par katru sekmīgi izpildītu regulāro maksājumu; 

 par katru neizpildītu regulāro maksājumu;  

 par SWIFT apstiprinājuma nosūtīšanu; 

 par Klienta identifikācijas ierīces (līdzekļa) nobloķēšanu;  

 par Klienta norēķinu kartes izgatavošanu;  par Klienta norēķinu kartes izbeigšanu. 

 jebkurā diennakts laikā vai  katru dienu, no plkst. 9:00 līdz plkst. 22:00 (lūdzu, izvēlāties vienu) 

 uz Klienta mobilo telefonu: ______________________________________ vai uz Klienta e-pastu: ______________________________________ 
                                                            (norādīt telefona numuru ar kodu)                                                              (norādīt e-pasta adresi) 

Klienta apliecinājums                                                                                                                                                        

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; 

- visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa; 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Aizpilda Banka 
Klienta likumiskā pārstāvja (ja tāds ir) pilnvaras pārbaudītas. Klienta 
(Klienta likumiskā pārstāvja) identitāte pārbaudīta. Līgums ir parakstīts 
manā klātbūtnē.   
Saņemts Bankā: 

 
20___. g. „____” ____________   ______________________________ 
                                                  (amats, paraksts, amats, vārds, uzvārds) 

Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts  
 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 


