
Apstiprināti 12.08.2014. SIA „Transact Pro” Valdes sēdē (protokols Nr. V08/2014) 

PIETEIKUMS NORĒĶINU KONTA ATVĒRŠANAI 
juridiskai personai  

SIA „Transact Pro” | 41503033127 | Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija 

Klients: 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese 

E-pasta adrese Telefons 

Pārstāvji (Lietotāji): 
Pārstāvis A Pārstāvis B Pārstāvis C Pārstāvis D 

Vārds Uzvārds 

Identifikācijas dati1 

Pārstāvības pamats 

Tiesību apjoms2 

Transact Online 
režīms 

☐

Pilnais 
☐

Informatīvais 
☐

Pilnais 
☐

Informatīvais 
☐

Pilnais  
☐

Informatīvais 
☐

Pilnais  

☒

Informatīvais

Identifikācijas rīks3 
☐

Kodu 
kalkulators 

☐

SMS kods Kodu 
kalkulators

☐

SMS kods 

☐

Kodu 
kalkulators 

☐

SMS kods 

☐

Kodu 
kalkulators 

☐

SMS kods 

1 – Latvijas Republikas rezidentiem personas kods, pārējiem – dzimšanas datums un personu apliecinoša dokumenta numurs. 
2 – „Individuāli” nozīmē, ka pārstāvim tiek piešķirtas neierobežotas tiesības rīkoties ar visos Klienta norēķinu kontos esošiem naudas līdzekļiem vienpersoniski; „Kopā ar Pārstāvi 
“A”, ”B”, ”C”, ”D” nozīmē, ka pārstāvis vienpersoniski ir tiesīgs tikai saņemt informāciju par visiem Klienta norēķinu kontiem, bet rīkoties ar tiem var tikai kopā ar attiecīgo 
Pārstāvi vai Pārstāvjiem. 
3 – Izmantojot kodu karti, daļa operāciju var tikt ierobežota, piemēram, iespēja veikt maksājumus virs noteiktas summas, izmantojot attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmas. 

Konta valūta: 
☐ EUR ☐USD ☐GBP

Atzīmējot vairākas valūtas, katrai atzīmētajai valūtai tiks atvērts savs konts. 

Attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmu izmantošanas nosacījumi: 
☐ Standarta limiti ☐Nestandarta limiti:

Viena maksājuma limits EUR 

Dienas limits EUR 

Mēneša limits EUR 

Papildu attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēma1: 

☐   Telefons Parole 
līdz 8 zīmēm 

1 – Pakalpojums ir pieejams visiem Klienta pārstāvjiem un tikai Informatīvajā režīmā. 
Vēlamais sazināšanās kanāls: 
☐ Transact Online ☐ E-pasts ☐ Telefons

Konta izraksta saņemšanas veids: 

☐ Transact Online ☐ E-pasts ☐Citādi

Klienta pārstāvja/-u lūgumi un apliecinājumi: 
Parakstot šo pieteikumu, lūdzu atvērt norēķinu kontu/-s saskaņā ar pieteikumā ietverto informāciju, sniegt pieteikumā paredzētos pakalpojumus un izsniegt pieteikumā norādītos identifikācijas rīkus. Piekrītu, ka 
pieteikumā norādītajiem Klienta pārstāvjiem, kam tiks pieslēgtas attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmas, būs pieejami visi esošie un nākotnē atvērtie Klienta konti, ja vien Klients nebūs rakstveidā vienojies ar 
SIA “Transact Pro” savādāk. 
Piekrītu, ka SIA “Transact Pro” ir tiesīga akceptēt pieteikumu daļā un ka ar vismaz viena norēķinu konta atvēršanas brīdi ir uzskatāms, ka starp Klientu un SIA „Transact Pro” ir noslēgts Līgums par norēķinu konta 
atvēršanu un apkalpošanu (turpmāk – Līgums), kas sastāv no šī pieteikuma, SIA „Transact Pro” Vispārējiem darījumu noteikumiem, Maksājumu noteikumiem, Kontu apkalpošanas un norēķinu karšu lietošanas 
noteikumiem, Attālinātās kontu pārvaldīšanas noteikumiem un Cenrādi. Apliecinu, ka ar iepriekš minētajiem dokumentiem esmu iepazinies / -usies un piekrītu tiem. 
Apliecinu, ka Klients uzņemas visus riskus, kas saistīti ar datu iespējamu izpaušanu, kas var rasties informācijas elektroniskas apmaiņas dēļ, izmantojot pieteikumā Klienta izvēlētu nešifrētu informācijas sniegšanas 
kanālu, piemēram, e-pastu, un piekrītu, ka SIA „Transact Pro” ir tiesīga izmantot citu kanālu informācijas sniegšanai, ja sniedzamā informācija satur trešo personu datus. 
Apliecinu, ka pirms pieteikuma parakstīšanas SIA „Transact Pro” ir informējusi mani par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmu izmantošanu. Piekrītu, ka SIA „Transact Pro” ir 
tiesīga vienpusējā kārtībā pēc saviem ieskatiem papildu Līgumā ietvertajiem ierobežojumiem noteikt citus ierobežojumus attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmu izmantošanai, tai skaitā apturēt attālinātās kontu 
pārvaldīšanas sistēmu izmantošanu un/vai ar to iniciēto iespējami krāpniecisku maksājumu izpildi. 
Piekrītu, ka turpmāk līgumi ar Klientu par SIA „Transact Pro” pakalpojumu saņemšanu var tikt noslēgti, Klienta pārstāvim, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Klientu individuāli, izmantojot attālinātās kontu pārvaldīšanas 
sistēmas un ka šādā kārtībā noslēgts vai iesniegts dokuments ir derīgs bez Klienta pārstāvja pašrocīga paraksta; piekrītu, ka Klienta pārstāvja paraksta apliecināšanai kalpo SIA „Transact Pro” dati par Klienta 
pārstāvim izsniegto identifikācijas rīku un līdzekļu izmantošanu atbilstoši Līguma noteikumiem. 
Piekrītu, ka pieteikumā norādītā e-pasta adrese var tikt izmantota komerciālu piedāvājumu nosūtīšanai, un apliecinu, ka esmu informēts / -a, ka attiekties no šādu paziņojumu saņemšanas var, nosūtot paziņojumu 
par atteikumu uz e-pastu: info@transactpro.lv. 
Piekrītu, ka SIA „Transact Pro” ir tiesīga apstrādāt Klienta un Klienta pārstāvju datus, tai skaitā personas datus, un ka SIA „Transact Pro” pakalpojuma sniegšanas nolūkos, kā arī Līgumā un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir tiesīga nodot Klienta un Klienta pārstāvju datus un informāciju, kas izriet no SIA „Transact Pro” Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, trešajām personām. 



 

Paraksti: 
 

Vieta  Datums  
 

Vārds Uzvārds  Paraksts  
 

Vārds Uzvārds  Paraksts  
 
 
AIZPILDA SIA „TRANSACT PRO” DARBINIEKS 
 
Apliecinu, ka esmu veicis Klienta pārstāvju identifikāciju atbilstoši SIA „Transact Pro” prasībām. 
 

Vārds Uzvārds  Paraksts  Datums  
 
 
 
 

SIA „TRANSACT PRO” ATZĪMES 
 
 

Pieteikuma statuss: ☐  Akceptēts ☐  Noraidīts 
 

Pieteikuma Nr.  
 

Atvērti norēķinu konts/-i Nr.: 
 

EUR L V   T P R O              
 

USD L V   T P R O              
 

GBP L V   T P R O              
 
 

 
 
 

Vārds Uzvārds  Paraksts  Datums  
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