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KLIENTA APLIECINĀJUMS   Klienta Kods 

  
Datums 

1. Vispārīgā informācija par Klientu 
Vārds, uzvārds / Nosaukums 
 
 
 
Personas kods (ja nav piešķirts – dzimš.datums) / Reģistrācijas numurs Pases sērija un numurs (fiziskām personām) 

 

Pases izdošanas datums / Reģistrācijas datums Pases izdevēja valsts / Reģistrācijas valsts 

Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds) Klienta pārstāvis rīkojas uz  
 

 statūtu   pilnvaras   ______________________________________ 

pamata 
 Klients apliecina, ka: 

1. Banka mani informējusi un esmu iepazinies ar Bankas spēkā esošajiem Tarifiem ar bezskaidras valūtas tirdzniecību maržinālajos 
kontos saistītajiem darījumiem un Bankas standarta Bezskaidras valūtas pirkšanas un pārdošanas maržinālajos kontos 
pakalpojuma noteikumiem un piekrītu tajos minētajām Klienta un Bankas tiesībām un pienākumiem; 

 
2. Banka ir informējusi mani par kārtību, kādā ar augstāk minētā pakalpojuma sniegšanu saistītās sūdzības un strīdi tiek izskatīti 

ārpustiesas ceļā; 
 
3. Banka man ir pilnībā atklājusi un izsniegusi: 
3.1. tās Finanšu instrumentu Rīkojumu izpildes Politiku, 
3.2. tās Politiku par Klientu klasifikāciju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā,  
3.3. tās Rīkojumu izpildes vietu tieši vai netieši regulēto tirgu sarakstu,  
3.4. tās Interešu konfliktu novēršanas Politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, 
3.5. tās Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstu, tai skaitā informāciju par: 

− Banku kā ieguldījumu pakalpojumu  sniedzēju, 

− maržinālās tirdzniecības pakalpojumu izmaksām un ar to saistītajiem izdevumiem, 
3.6. informāciju par riskiem, saistītiem ar valūtas maržinālo tirdzniecību. 
  
4. Banka ir mani brīdinājusi un piekrītu tam, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu Rīkojumu izpildes Politiku: 
4.1. visos maržinālās tirdzniecības darījumos, t.i. veicot darījumus ar Klientu un izpildot Klienta rīkojumus, kontrahents ir Banka, kas 

veic darījumus no sava portfeļa un/vai savā portfelī, uz sava rēķina, un pēc tirgus cenām,  
4.2. visu Klienta rīkojumu izpildes vieta ir Banka,  
4.3. finanšu instrumentu (valūtas kursu) tirgus cenu nosaka neregulētā tirgus dalībnieku, kuru starpā ir Banka, vairākums; Bankai var 

būt savas riska pozīcijas pēc instrumentiem un/vai Bankai var būt pozīcijas, kas ir līdzīgas var atšķirīgas no Klienta pozīcijām un to 
apjomi var būtiski pārsniegt Klienta pozīciju apjomus. 

  
Apliecinu, ka esmu iepazinies, saprotu un uzņemos visus iespējamos riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem un darījumiem ar valūtu, un 
apliecinu, ka Banka ir pilnībā atklājusi informāciju par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus 
pakalpojumiem, kā arī darījumiem ar valūtu. 
 
Apliecinu, ka parakstot šo Klienta apliecinājumu, esmu devis savu piekrišanu Bankas Finanšu instrumentu Rīkojumu izpildes 
Politikai. 

 

Klients 

 
 

 

Klienta (tā pārstāvja) paraksts 
 

Paraksta atšifrējums 
 

 
 
 


