
 
Piezīmes. 
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu.” 

PIETEIKUMS  
PAR CITADELE INTERNETBANKAS AR AUTORIZĀCIJAS KATEGORIJĀM  
LIETOTĀJA PIESLĒGUMU   
 datums* 
 

Klienta nosaukums Valsts kase  Reģistrācijas Nr. 90000050138 
 
Juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919  Tālrunis 67094222 
 
kuras vārdā un vietā saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu 
Nr.VKI/K/17/751 (Pamatīgums) rīkojas Valsts kases klients 
 

Valsts kases klients   
 Nosaukums 

Adrese 
 
 

 
Reģistrācijas Nr. 

 

 Iela, māja, pilsēta, pasta indekss   
Tālrunis   e-pasts  
    

Pilnvarnieka vārds un uzvārds   Personas kods  
    

Identifikācijas dokumenta veids 
  Identifikācijas 

dokumenta Nr. 
 

 

Valsts kases klientam atvērtais norēķinu konts Bankā 
 

L V   P A R X              
  

 
 

L V   P A R X              
  

 
 

L V   P A R X              
  

 
 

L V   P A R X              
  

 
 

L V   P A R X              
   

Informācija par Citadele internetbankas lietotāju 
 

Vārds un uzvārds   Personas kods  
    

Identifikācijas dokumenta veids 
  Identifikācijas 

dokumenta Nr. 
 

    

Dzīvesvietas adrese 
 
 

 
Tālruņa numurs 

 

 Iela, māja, pilsēta, pasta indekss   
e-pasts      
  
Informācija par Citadele internetbankas līgumu 
 

Autorizācijas kategorija      Nav apstiprināšanas tiesības Autorizācijas ierīces veids         Kodu karte            MobileSCAN   
    
Telefona paroles jautājums  
 
 

Īpašais Citadele internetbankas lietošanas režīms (ierobežojumi): 
     Lietotājs      Lietotājs ar tiesībām  izmantot Citadele Internetbankas pieslēgumu tikai 

drošības apstiprinājumam maksājumu karšu pirkumiem internetā: 
Produkti un pakalpojumi: Aizliegts Produkti un pakalpojumi: Aizliegts 
Valsts kases klientam atvērtie norēķinu konti Bankā: Pilns  Valsts kases klientam atvērtie norēķinu konti Bankā: Aizliegts 
Valsts kases konti, kas nav atvērti Valsts kases klientam : Aizliegts Valsts kases konti, kas nav atvērti Valsts kases klientam: Aizliegts 

Pušu paraksti     
 

Apstiprinu, ka ar Citadele Internetbankas ar autorizācijas kategorijām izmantošanas un apkalpošanas noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem esmu 
iepazinies, piekrītu tiem pilnībā un apņemos tos ievērot. Esmu informēts, ka minētie ar Bankas valdes lēmumu apstiprinātie noteikumi ir pieejami Bankas interneta 
mājas lapā un klientu apkalpošanas struktūrvienībās. Pretrunu gadījumā starp minētajiem ar Bankas valdes lēmumu apstiprinātiem noteikumiem un Pamatlīgumu,  
noteicošie ir Pamatlīguma nosacījumi. 
 
 
Pilnvarnieks 

 
Bankas pārstāvis 

 

 (vārds, uzvārds un paraksts*)  (vārds, uzvārds un paraksts*) 
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