Klienta apliecinājumi un piekrišanas
PUSES:
Klients
Sabiedrība
LĪGUMS:

AS IBS “Renesource Capital” reģ. Nr. 40003415571, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005
Līgums par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū

APLECINĀJUMI (atzīmēt ar ☒):
I.

Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar šādiem Sabiedrības dokumentiem:
Ar ieguldījumiem un FI saistīto risku aprakstu;
☐
Finanšu instrumentu un ar tiem saistīto darījumu risku raksturojumu;
☐
Cenrādi;
☐
Rīkojumu izpildes politiku un rīkojumu izpildes vietu sarakstu;
☐
MIFID statusu piešķiršanas un ieguldītāju aizsardzības politiku;
☐
Interešu konfliktu novēršanas politiku;
☐
Informāciju par Sabiedrību kā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju;
☐
Ar FI turēšanu saistīto risku aprakstu;
☐
Informāciju par izmaksām saistībā ar FI darījumu veikšanu, t.sk. ar Pirmslīguma pārskatiem par komisijas
☐
maksām
un izprotu tos, kā arī piekrītu to saturam, atzīstu visus šos dokumentus sev par saistošiem kā Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Minētie dokumenti man ir bijuši savlaicīgi pieejami pirms iesnieguma par Līguma noslēgšanu
parakstīšanas. Esmu informēts(-a) par Sabiedrības tiesībām vienpusēji grozīt iepriekš minētos dokumentus un
apņemos iepazīties Sabiedrības mājas lapā ar iepriekš minēto dokumentu spēkā esošajām redakcijām pirms katra
Rīkojuma/Darījuma pieteikšanas.

II.

Apliecinu, ka Sabiedrībā man kā Klientam atvērtajos kontos esošo FI un naudas līdzekļu izcelsmes avots ir likumīgs,
un es neizmantošu Sabiedrības pakalpojumus jebkādiem prettiesiskiem mērķiem, tai skaitā:
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijai;
☐
☐
☐
☐
☐

III.
IV.

Terorisma finansēšanai;
Latvijas Republikas vai starptautiski noteikto sankciju vai ierobežojumu tiešai vai netiešai pārkāpšanai vai
apiešanai;
Tirgus ļaunprātīgai izmantošanai;
Jebkāda veida krāpnieciskas vai koruptīvas darbības veikšanai vai šo darbību veicināšanai.

Apliecinu, ka Sabiedrība mani informēja, ka visas telefonsarunas un citas saziņas starp Sabiedrību un mani, tiek
ierakstītas, bet man ir tiesības pieprasīt un saņemt tos par saprātīgo samaksu.
Apliecinu, ka es neveikšu darījumus ar ārvalstīs emitētiem FI, ja es nepārvaldu angļu valodu tādā līmenī, lai izprastu
par šādiem FI ieguldītajiem paredzētās pamatinformācijas aprakstu angļu valodā.
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PIEKRIŠANAS (atzīmēt ar ☒):
Fizisko personu datu aizsardzība
Piekrītu Sabiedrības Privātumā Politikai, un apliecinu ka esmu informēts, ka Sabiedrība veiks fizisko
☐
personu datu apstrādi.
Piekrītu, ka Sabiedrība sniedzot Līgumā paredzētos pakalpojumus, ir tiesīga nodot manus personas datus
☐
pakalpojumu sniegšanā vai nodrošināšanā iesaistītajam personām, kas tajā skaitā atrodas ne tikai ārpus
Latvijas, bet arī ārpus ES.
Saziņas līdzekļi un internets
Piekrītu saņemt informāciju, kura ir adresēta visiem Sabiedrības klientiem, Sabiedrības mājas lapā, kā arī
☐
apliecinu, ka man ir pieejams internets.
Rīkojumu izpilde
Piekrītu, ka Sabiedrība ir tiesīga izpildīt manus rīkojumus par FI, kas tiek pielaisti tirdzniecībai regulētajā
☐
tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai organizētajā tirdzniecības sistēmā ārpus regulēta tirgus,
tirdzniecības sistēmas un organizētas tirdzniecības sistēmas;
Piekrītu, ka Sabiedrība ir tiesīga izpildīt manus rīkojumus par FI, kas tiek pielaisti tirdzniecībai Eiropas
☐
Ekonomiskajā zonā, ārpus Eiropas Ekonomiskas zonās;
Piekrītu, ka gadījumos, kad mans ierobežojošs rīkojums (limit order) nav izpildāms nekavējoties, Sabiedrība
☐
ir tiesīga nepublicēt neizpildīto rīkojumu.
Finanšu instrumentu turēšana un izmantošana
Piekrītu, ka ārvalstī emitēto FI turēšanai Sabiedrība var izmantot ārvalstīs reģistrētā Starpnieka
☐
pakalpojumus, nododot tam turēšanā vienā kontā man piederošus FI instrumentus kopā ar citiem
Sabiedrības klientiem piederošiem FI;
Piekrītu, ka Sabiedrība ir tiesīga atļaut Starpniekam turēt Sabiedrības klientiem piederošus FI vienā kontā
☐
kopā ar citiem Starpnieka klientiem piederošiem FI;
Piekrītu, ka Sabiedrība ir tiesīga turēt man piederošus FI instrumentus pie Starpniekiem ārpus EEZ;
☐
Piekrītu un apzinos, ka FI, kas tiek turēti pie Starpniekiem ārpus Latvijas Republikas, kā arī FI turēšanas
☐
nosacījumiem ir piemērojami ārvalsts normatīvie akti, kas var būtiski atšķirties no Latvijas Republikas
normatīvā regulējuma turēšanas nosacījumiem, kā arī negatīvi ietekmēt manas kā ieguldītāja intereses;
Piekrītu, ka nodrošinot ārvalstīs emitēto FI instrumentu turēšanu, Sabiedrība ir tiesīga izmantot man
☐
piederošus finanšu instrumentus un naudas līdzekļus, t.sk. noslēgt līgumus ar Starpnieku, kas nodibina (vai
ļauj nodibināt) ar nodrošinājumu saistītas intereses, apgrūtinājumus (ķīlas tiesības, finanšu ķīlas tiesības),
ieskaita tiesības, aktīvu pārdošanas tiesības attiecībā uz maniem naudas līdzekļiem un finanšu
instrumentiem, ja:
- minēto tiesību nodibināšana attiecas uz Starpnieka prasījuma tiesībām, kas izriet no ar mani
noslēgtajā Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu (it īpaši ņemot vērā, ka vienā
kontā pie Starpnieka tiek turēti vairāku Sabiedrības klientu naudas līdzekļi un/vai finanšu
instrumenti);
- minēto tiesību nodibināšana nav saistīta ar parādiem, kas attiecas uz mani vai Līgumā paredzēto
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, bet Starpnieka darbībai piemērojami normatīvie akti paredz
šāda veida ar nodrošinājumu saistīto interešu, apgrūtinājumu vai ieskaita tiesību nodibināšanu;
Piekrītu, ka Sabiedrība nodibina finanšu ķīlas tiesības attiecībā uz visiem aktīviem (naudas līdzekļiem un
☐
finanšu instrumentiem), kas atrodas vai atradīsies nākotnē manos kontos Sabiedrībā, un tā ir tiesīga
izmantot šos aktīvus Līgumā paredzētajā kārtībā;
Piekrītu iepriekš minēto finanšu instrumentu turēšanas un izmantošanas riskiem, uzņemos ar tiem saistītos
☐
riskus, kā arī apliecinu, ka izprotu iepriekš minētos riskus.

Klients: ___________________________________________________ _____________________
paraksts un paraksta atšīfrējums
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parakstīšanas datums un vieta

