Danske Bank A/S filiālei Latvijā
Cēsu ielā 31/8, Rīgā

(uzņēmuma nosaukums/vārds, uzvārds)
(name of the company/name, surname)
(reģ.nr./personas kods)
(reg.no/personal ID)

IESNIEGUMS PAR IZMAIŅĀM eBANKAS LĪGUMĀ
APPLICATION FOR CHANGES IN eBANK AGREEMENT

Lietotāja dati/ Customer's data
Vārds, uzvārds/
Name, surname
Lietotāja kods/
User code
Lūdzu bloķēt lietotāju
Please block user

Personas kods/Personal ID

(īss bloķēšanas iemesla apraksts/short reason description)

Lūdzu piešķirt jaunu paroli pa telefonu
Lūdzu piešķirt jaunu paroli aploksnē
Please create new pasword via phone
Please issue new password in envelope
Lūdzu atbloķēt lietotāju
Lūdzu atjaunot sākotnējo paroli
Please unblock user
Please restore inital pasword
Lūdzu atbloķēt kodu kalkulatoru
Lūdzu anulēt lietotāju
Please unblock password generator
Please revoke user
Lūdzu mainīt kontu vadības pieejas tiesības
Please change user rights
Maksājumu faila ielāde (tikai juridiskām personām)
Izveidot darījumus
Payment batch import (only for companies)
Create transactions
Lūdzu mainīt Lietotāja darījumu parakstīšanas tiesības (tikai juridiskām personām)
Please change transaction signing rights (only for companies)
Parakstīšanas limits (EUR)*
Parakstīšanas limits maksājumu izpildei (EUR)**
Signing limit (EUR)*
Signing limit for transaction execution (EUR)**
* Paraksta limits, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs parakstīt maksājumus/Limit, till which User is allowed to sign transactions
** Paraksta limits, līdz kuram maksājums tiek nodots izpildei Bankā. Pārsniedzot šo limitu maksājumi tiek nodoti parakstīšanai
citam lietotāju grupas līmenim ar attiecīgām tiesībām /Limit, till which signed transactions are executed in the Bank. If this limit is
exceed, additional signature ir required from another User group level having appropriate signatory rights.

Lūdzu mainīt kontu pieejas parametrus
Please change account access parameters
Izmaiņas
Konta Nr./Account No.
Action
Visi norēķinu konti
All current accounts
Pievienot
Atslēgt
Mainīt
Add
Remove
Change
Pievienot
Add

Atslēgt
Remove

Mainīt
Change

Pievienot
Add

Atslēgt
Remove

Mainīt
Change

Izmaiņas spēkā tikai uz noteiktu periodu no
20
Changes effective for a limited period from

. gada

.

Dienas darījumu limits Pieeja***
Daily transaction limit Access***

līdz
20
till

. gada

.

***C-atļautas tikai kredīta operācijas; D-atļautas tikai debeta operācijas; B-atļautas debeta un kredīta operācijas
C-only credit operations allowed; D-only debit operations allowed; B-credit and debit operations allowed

20

. gada

.
(klienta vārds, uzvārds)
(customer's name, surname)

(paraksts)
(signature)

(darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Iesniegums pieņemts izpildei
20

. gada

.

z.v.
stamp

z.v.

