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KLIENTA PAZIŅOJUMS PAR DEKLARĒTIEM KONTIEM
Pirms aizpildīt šo Paziņojumu, lūgums pārliecināties, ka esat iepazinušies, izlasījuši un saprotat visu informāciju par Kontu
atvēršanas procedūru AS IBS „Renesource Capital”, tajā skaitā ar Līguma noteikumiem (pakalpojumu sniegšanas noteikumiem),
Cenrādi un ar finanšu instrumentiem saistīto risku aprakstu, un ar citu pakalpojumu saņemšanai būtisko informāciju.
Jūsu sniegto personas datu apstrāde Sabiedrībā tiks veikta, stingri ievērojot prasības un noteikumus, kas ir noteikti Sabiedrības
“Privātuma politika” un ārējos tiesību aktos, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību.
Informācija, kas tiks norādīta šajā Paziņojumā, ir stingri konfidenciāla un netiks atklāta trešajām personām, izņemot tās
personas, kam tiesības piekļūt šādai informācijai ir piešķirtas saskaņā ar tiesību aktiem.
Informējam, ka šī Paziņojuma aizpildīšana un iesniegšana negarantē Kontu atvēršanu Sabiedrībā. Sabiedrība ir tiesīga
atteikt Konta atvēršanu un Līguma slēgšanu, neatkarīgi no sniegtās informācijas vai dokumentu apjoma.
Uzmanību! Lūdzam Jūs informāciju aizpildīt, izmantojot lielos drukātus burtus. VISAS SADAĻAS IR JĀAIZPILDA
OBLIGĀTI.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā, kas saistīti ar šī dokumenta aizpildīšanu lūdzam Jūs sazināties ar Sabiedrību pa tālruni
+371 67 092 737 vai epastu newaccounts@renesource.com .

DOKUMENTĀ LIETOTI TERMINI UN SAĪSINĀJUMI
Aktīvi – finanšu instrumenti (FI) un naudas līdzekļi.
Cenrādis - Sabiedrības cenrādis par komisijas atlīdzībām un citiem maksājumiem par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem,
un ar kuru var iepazīties Sabiedrības mājas lapā: https://www.renesource.com/lv/konta-parvaldishana/commissionfees/konta-apkalposhana .
Deklarētais konts - konts, kas Klientam ir atvērts kādā no kredītiestādēm vai licencētām maksājumu iestādēm ES, un kuru
Klients ir paziņojis Sabiedrībai. Klienta naudas līdzekļu pārskaitījumam/pārvedumam uz/no Klienta Kontiem/a Sabiedrība
izmantos tikai Deklarēto (-os) kontu (-us), kas ir norādīts (-i) “Klienta paziņojums par klienta deklarētiem kontiem”. Sabiedrība
ir tiesīga neatzīt Klienta paziņotus kontus par Deklarētiem kontiem, ja tie neatbilst Sabiedrības noteikumiem.
FI konts – konts (-i), kas ir atvērts (-i) Klientam Sabiedrībā un paredzēts Klientam piederošo FI uzskaitei. Dažādu FI uzskaitei
Sabiedrība var atvert dažādus FI kontus.
Finanšu instrumenti (FI) - finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas LR likums “Finanšu instrumentu tirgus likums”.
Klients - fiziskā persona, kura vēlas, lai Sabiedrība tai sniedz ieguldījumu pakalpojumus un / vai ieguldījumu blakus
pakalpojumus un kura ir iesniegusi Sabiedrībai tās pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama Līguma
noslēgšanai, bet ar kuru Līgums vēl nav parakstīts (citiem vārdiem – potenciālais klients), kā arī fiziskā persona, kura jau
noslēgusi Līgumu ar Sabiedrību.
Klienta unikālais kods (UKK) – unikālais kods, kuru Sabiedrība piešķir katram Klientam pie Konta atvēršanas.
Konti /Konts– Klienta konti Sabiedrībā, kuros notiek darījumi ar Klienta Aktīviem.
Konts NN - naudas norēķinu konts, kas ir atvērts Klientam Sabiedrībā, un paredzēts norēķiniem par darījumiem ar FI. NN
kontam ir tāds pats numurs kā FI kontam.
Līgums - līgums par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū, kas tiek slēgts starp Sabiedrību un Klientu.
Moneyval (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) Eiropas Padomes ekspertu komitēja, kuras uzdevums ir izplātīt Eiropas valstīs starptautiskus standartus, kas noteikti cīņai pret
naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Plašākā informācija ir pieejama intenet tīmekļa vietnē:
https://www.coe.int/en/web/moneyval
Nedeklarētais konts - konts, kas ir atvērts Klientam kādā no kredītiestādēm vai licencētām maksājumu iestādēm, un par kuru
Klients NAV paziņojis Sabiedrībai, aizpildot un iesniedzot Sabiedrībā “Klienta paziņojums par deklarētiem kontiem” vai kuru
Sabiedrība neatzīst par Deklarēto kontu.
Paziņojums – šīs Klienta paziņojums par deklarētiem kontiem.
Sabiedrība - AS IBS Renesource Capital.
Trešā persona – ar Sabiedrību neidentificēta juridiskā vai fiziskā persona, kurai Sabiedrībā nav atvērti Konti. Par trešo personu
netiek uzskatīta fiziskā vai juridiskā persona, kura ir identificēta un kurai Sabiedrībā ir atvērti Konti.

1.

KLIENTA DATI

Nosaukums

2.

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

KLIENTA DEKLARĒTO KONTU REKVIZĪTI

Ar šo paziņoju Sabiedrībai par sekojošiem kontiem, kuri Klienta un Sabiedrības tiesiskajās attiecībās tiks
uzskatīti par Deklarētiem kontiem:
1. Maksājumu iestādes/ bankas nosaukums:
Maksājumu iestādes/bankas adrese:
Konta numurs/ IBAN:
Konta īpašnieks
SWIFT:

BIC:

2. Maksājumu iestādes/bankas nosaukums:
Maksājumu iestādes/bankas adrese:
Konta numurs/ IBAN:
Konta īpašnieks
SWIFT:

BIC:

Lūdzām Jūs rūpīgi pārlasīt un pārliecināties, ka Jūs norādījāt pareizus Deklarēto kontu rekvizītus. Īpašu uzmanību aicinām pievērst konta
rekvizītu rakstīšanai atbilstoši Jūsu bankas/ turētājbankas maksājumu sistēmu transliterācijas noteikumiem (piemēram, ievērojot Krievijas
Banku sistēmas praksi, sastādot Krievijas rubļu maksajumu uzdevumus krievu valodā ar latīņu burtiem).
Konta īpašnieka nosaukumam jāsakrīt ar Deklarēto kontu īpašnieka nosaukumu, līdz ar ko lūgums pārliecināties, ka Deklarēto kontu
īpašnieka nosaukums, kas ir norādīts šajā Paziņojumā, sakrīt ar Kontu, kas būs vai ir atverti Sabiedrībā, īpašnieka nosaukumu.
Kļūdaina un/vai neprecīza Deklarēto kontu rekvizītu norādīšana var ievērojami apgrūtināt un paildzināt rīkojuma izpildi, kas var būt saistīta
ar korespondentbanku un saņēmējbankas rīkojuma detaļu interpretāciju, vai arī būt par iemeslu atteikumam izpildīt šadus rīkojumus.
Lūgums ņemt vērā, ka turpmākiem maksājumiem no/uz Kontu (-iem) Sabiedrība izmantos tikai Deklarēto kontu rekvizītus un maksājumu
informāciju, kas ir norādīti “Klienta paziņojumā par deklarētiem kontiem”.

3.

INFORMĀCIJA PAR MAKSĀJUMU OPERĀCIJU VEIKŠANAS VISPĀRĒJIEM NOTEIKUMIEM

Kontus Klients var papildināt, veicot līdzekļu pārskaitījumu TIKAI no Deklarētiem kontiem.
Sabiedrība nepieņem pārskaitījumus uz Kontiem no Trešām personām, līdz ar ko šādi maksājumi tiks atgriezti tā oriģinālajam izsūtītājam,
ieturot atlīdzību saskaņā ar Cenrādi.
Sabiedrība nepārskaita naudas līdzekļus no Klienta Kontiem uz Trešo personu kontiem bankās vai maksājumu iestādēs.
Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par naudas līdzekļu pārveduma pamatotību, kā arī tā patur tiesības atteikt Klientam
izpildīt pārveduma rīkojumu citam Sabiedrības Klientam.
Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka Sabiedrība nepieņem jebkāda veida pārvedumus, pirms Sabiedrībā nebūs pabeigta Klienta izpēte un akcepts.
Šī procesa veiksmīgu pabeigšanu apliecina Klientam nosūtītais apstiprinājums par Kontu atvēršanu, kurā tiks norādīts Klientam piešķirtais UKK
un bankas rekvizīti to izmantošanai naudas līdzekļu pārskaitījumiem. Šajā sakarā jebkāda veida Aktīvi, kas tiek ieskaitīti pirms Kontu atvēršanas,
tiks bloķēti atgriezti to izsūtītājam, ieturot Sabiedrības atlīdzību saskaņā ar Cenrādi.
Naudas līdzekļu pārskaitījumu gadījumā bankas maksājumu instrukcijā ir nepieciešams norādīt Klienta UKK un Konta numuru Sabiedrībā.
Naudas līdzekļu pārskaitījumi, ko veic Sabiedrība, nav uzskatāmi par maksājuma pakalpojumu LR likuma “Maksājumu pakalpojumu un
elektroniskās naudas likums” izpratnē.
Lūdzam ņemt vērā, ka par Aktīvu pārvedumu un ieskaitījumu tiek ieturēta komisijas maksa (atlīdzība) saskaņā ar Cenrādi.
Plānojot savus finanšu darījumus, lūdzam ņemt vērā, ka valūtu maksājumu izpilde ir atkārīga no svētku dienām Latvijā vai tajās valstīs, kuru
valūtā notiek pārskaitījums. Rīkojumi, kas atsūtīti brīvdienās, tiek pieņemti izpildei nākamajā darba dienā.
Lūdzam ņemt vērā, ka Sabiedrība nekontrolē naudas līdzekļu pārskaitījumu ātrumu, t.i. to procesa daļu, kas atrodas ārpus Sabiedrības
ietekmes zonas, un sakarā ar to var notikt aizkavējumi. Gadījumā, ja 3 (trīs) darba dienu laikā naudas līdzekli nav ieskaitīti Jūsu Kontā, lūdzam
sazināties ar Sabiedrības brokeru nodaļu (trading@renesource.com) aizkavējuma iemesla noskaidrošanai.
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4.

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS VALODA UN PIEKĻUVE INTERNETAM

Sabiedrībai nav pienākuma tulkot Sabiedrības dokumentus (politikas, iekšējās procedūras, paziņojumus par Sabiedrības
pārvaldīšanu un darbības regulēšanu u.tml.) un darīt tās publiski pieejamas citās valodās. Sabiedrība iespēju robežās to veic brīvprātīgi,
vai atsevišķos gadījumos, kad to pieprasa Klients var to nodrošināt uz Klienta rēķina saskaņā ar Cenrādi.
Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus, nodrošinot augstu korporatīvo vērtību, profesionālās rīcības un ētikas standartus
klientu apkalpošanā, sniedzot klientiem atbalstu angļu, krievu un latviešu valodās. Sabiedrības darbības pamatvaloda ir latviešu valoda,
līdz ar ko daži no Sabiedrības dokumentiem citās valodās var būt nepieejami.

Jūsu izvēlēta ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas valoda (iespējams izvēlēties vairākas):

 Latviešu

 Angļu

 Krievu

Vai Jums ir piekļuve internetam ?

 Jā
5.

 Nē
APSTIPRINĀJUMI UN IZRAKSTI

Elektroniskā pasta adrese, uz kuru Sabiedrība sūtīs Klientam regulārās atskaites un Kontu izrakstus par Kontos
veiktiem darījumiem

E-pasta adrese
Atskaišu un kontu izrakstu periodiskums:

 Pēc Klienta pieprasījuma  Katru darba dienu (pie nosacījuma, ka Klienta Kontos ir atvertas FI pozīcijas vai bija veikti darījumi ar
FI, notika naudas līdzekļu vai aktīvu pārvedumi)

6.

KLIENTA APLIECINĀJUMI UN PARAKSTS

 Apliecinu un apstiprinu, ka šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos nekavējoties informēt Sabiedrību par
jebkādām izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā dokumentā.
 Apliecinu un apstiprinu, ka saprotu un piekrītu tam, ka šajā dokumentā pieprasīto ziņu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību
vai noliedzošu atbildi.

 Apliecinu un ar savu parakstu apstiprinu, ka trešo personu personas datus, kas ir norādīti šajā dokumentā, esmu ieguvis likumīgi un man ir
tiesības šos personas datus nodot (izpaust) Sabiedrībai pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šīs trešas personas
esmu informējis par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi un tās tam ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs
personas esmu informējis par Sabiedrības personas datu apstrādes principiem un tiesībām.

Vārds, Uzvārds (kā ierakstīts pasē/ID kartē)

Paraksts

Datums

Vieta
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