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AS “Reģionālā investīciju banka” 

Vienotais reģ. Nr. 40003563375 

J. Alunāna iela 2, Rīga, Latvija, LV-1010  

SWIFT: RIBRLV22  

tālr.: (+371) 67 359 000, fakss: (+371) 67 508 988 

bank@ribbank.com, www.ribbank.com 

Līgums par individuālā seifa īri Nr.____ 

Rīgā ___ / ___ / 20____ 

vienojas, ka Banka nodod lietošanā uz laiku un Klients īrē šādu seifu:  

 

SEIFA ĪRES TERMIŅŠ:  

No __/__/20__  līdz __/__/20__ 

 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI:  

 

Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka: 

1.1. pirms Līguma parakstīšanas ir iepazinies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Individuālā seifa 

lietošanas noteikumiem un Bankas Cenrādi, kas kopā ar visiem to pielikumiem, grozījumiem un labojumiem ir 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas, tos saprot un atzīst par sev saistošiem. Vispārējo darījumu noteikumu, 

Individuālā seifa lietošanas noteikumu un Cenrāža aktuālās versijas ir pieejamas Bankas mājas lapā 

(www.ribbank.com); 

1.2. piekrīt, ka Bankai ir tiesības Līguma saturu un informāciju, kuru tā ieguvusi saskaņā ar Līgumu, izpaust Bankas 

akcionāriem, valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Bankas auditoriem, konsultantiem un 

juridiskās palīdzības sniedzējiem, ja ar tiem noslēgti atbilstoši līgumi par konfidencialitāti,  kā arī valsts un 

nevalstiskajām institūcijām, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Līgumu „Par Latvijas Republikas valdības un 

Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma 

par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu”; 

1.3. ir saņēmis Līgumā norādīto Seifa atslēgu. 

2. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie izdarīti rakstveidā un apstiprināti ar 

Pušu parakstiem, izņemot Līgumā tieši noteiktajos gadījumos. 

3. Līgumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti 

saskaņā ar tiem. 

Klients: Banka: 

______________________________ 
                                       paraksts 

______________________________ 
vārds, uzvārds/amats, vārds, uzvārds 

 

______________________________
                              

 paraksts 

                 ______________________________ 
    amats, vārds, uzvārds

 
 

BANKA 

AS „Reģionālā investīciju banka”, reģ. Nr. 40003563375, juridiskā adrese: J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, kuras 

darbību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

KLIENTS 

Vārds, uzvārds/Nosaukums         

Pers. kods vai dzimšanas datums (nerezidentiem)/Reģistrācijas Nr. un valsts         

Personu apliecinoša dokumenta dati (veids, sērija un numurs, izdošanas vieta un datums):       

Dzīvesvietas/juridiskā adrese:        

Korespondences adrese (ja atšķiras):       

Tālrunis:       e-pasts:       

Konts Bankā Nr.       

KLIENTA PĀRSTĀVIS 

Vārds, uzvārds       

Pers. kods vai dzimšanas datums (nerezidentiem)       

Personu apliecinoša dokumenta dati (veids, sērija un numurs, izdošanas vieta un datums):      

SEIFS 

Seifa numurs:       

Seifa izmērs:   5x30x40   10x30x40   20x30x40   40x30x40 

Seifa atslēgas numurs:       


