Eurocard Corporate Gold.
Pielikums pieteikumam
KARTES LIETOTĀJI

Aizpilda Klients
Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

Klienta numurs

Esošais Eurocard klients

Kartes lietotājs
Vārds, Uzvārds (kartes lietotājs)

Personas kods

Vārds, Uzvārds uz kartes (ne vairāk kā 26 zīmes)

e-pasts

Sākotnējā Parole piekļuvei e-Kontam un zvanu centram (minimālais paroles garums ir
8 simboli, no kuriem 1 ir cipars un 1 lielais burts)

Rēķina saņēmējs

Mobilais tālrunis

Rēķina saņemšanas adrese

Kartes tēriņu limits

LVL

Darba tālrunis

Piekrītu zemāk sniegtajiem apliecinājumiem.
Kartes lietotāja paraksts

Uzņēmums

Struktūrvienība

    EUR
Kartes lietotājs

Struktūrvienības nosaukums rēķina saņemšanai

Valoda informācijas saņemšanai

e-Konta administrators*

Latviešu

Angļu

Krievu

Kartes lietotājs
Vārds, uzvārds (kartes lietotājs)

Personas kods

Vārds, uzvārds uz kartes (ne vairāk kā 26 zīmes)

e-pasts

Sākotnējā Parole piekļuvei e-Kontam un zvanu centram (minimālais paroles garums ir
8 simboli, no kuriem 1 ir cipars un 1 lielais burts)

Rēķina saņēmējs

Mobilais tālrunis

Rēķina saņemšanas adrese

Kartes tēriņu limits

LVL

Darba tālrunis

Piekrītu zemāk sniegtajiem apliecinājumiem.
Kartes lietotāja paraksts

Uzņēmums

Struktūrvienība

    EUR
Kartes lietotājs

Struktūrvienības nosaukums rēķina saņemšanai

Valoda informācijas saņemšanai

e-Konta administrators*

Latviešu

Angļu

Krievu

* e-Konta administratoram tiek piešķirtas tiesības redzēt visas uzņēmuma vai struktūrvienības kartes e-Kontā un mainīt šo karšu lietotāju tiesības.

Ar šo, es Sabiedrības vārdā apliecinu, ka visa Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa un ka, parakstot Pieteikumu, es/Sabiedrība uzņemos/-as pilnu atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas Eurocard, man,
Sabiedrībai vai trešajām personām rastos šī Pieteikuma kļūdainas vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ. Sabiedrība uzņemas pilnu finansiālo atbildību par Darījumiem, kas veikti, lietojot Kartes, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti pārkāpjot
Noteikumus.
Parakstot Līgumu, apstiprinu, ka Eurocard saņem un nodod manus datus (ja nepieciešams, manu pilnvaroto personu datus) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), tās meitas uzņēmumiem un AS „SEB banka” ar mērķi nodrošināt
līgumā starp Eurocard AB un Klientu par Eurocard maksājumu karšu izdošanu un apkalpošanu noteiktās saistības, ievērojot Fizisku personu datu aizsardzības likumā noteiktās normas attiecībā uz personas datu apstrādi.
Saskaņā ar normatīvo aktu un darījumu partneru prasībām informācija par klientu, tā pārstāvjiem un šo Līgumu var tikt nodota ES un citu valstu kompetentām valsts institūcijām to funkciju veikšanai.
Piekrītu visa veida informācijas, tai skaitā komerciālu paziņojumu saņemšanai, kuri nodoti, cita starpā arī e-pasta vēstuļu vai mobilo sakaru īsziņu veidā, par Eurocard esošajiem un nākamajiem pakalpojumiem.

Pilnvarotās personas paraksts

Atšifrējums

Vieta, datums

Aizpilda Banka
Filiāle

KDV/KAS Vārds, Uzvārds

Datums

Eurocard AB, Rīgas filiāle
Meistaru iela 1, Valdlauči
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
LV 1076, Latvija

Paraksts

Klientu atbalsta dienests:
+371 8000 9797
Eurocard.info@seb.lv
www.eurocard.lv

Konta Nr.: LV73UNLA0050011949452
SWIFT kods: UNLALV2X
Banka: AS „SEB banka“
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003984188

