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Piezīme
Šajā pieteikumā vajadzīgo atzīmē ar „X” attiecīgajā kvadrātā.
Klients lūdz Luminor Bank AS Latvijas filiāli (iepriekš un turpmāk arī – Banka) grozīt Bankas izsniegtās garantijas (iepriekš un turpmāk – Garantija) noteikumus saskaņā ar šajā
pieteikumā ietvertajiem Klienta norādījumiem.
Klients apliecina, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā un kas nav Klienta personas dati, ir iegūti likumīgi un ka Klientam ir tiesības šos personas datus izpaust
Bankai šī pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Klients apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par Bankas veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi
atļāvušas šādu datu apstrādi. Klients apliecina, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku (https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika). Klients ir informēts par
to un piekrīt tam, ka Banka veic šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem. Klients
apliecina Bankai, ka Klients ir tiesīgs nodot Bankai šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personas datus, lai Banka apstrādātu tos Bankas Vispārējos darījumu
noteikumos minētajiem mērķiem. Klients piekrīt tam, ka Banka ir tiesīga pieprasīt un saņemt no trešajām personām ziņas, kas nepieciešamas Klienta Bankai sniegto ziņu
papildināšanai un pārbaudei.
Persona, kura paraksta šo pieteikumu Klienta vārdā, apliecina, ka šī persona ir tiesīga parakstīt un iesniegt Bankai šo pieteikumu Klienta vārdā.
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Jautājumu gadījumā zvaniet uz Luminor Bank AS Latvijas filiāli, tālrunis: 1880; +371 6717 1880Adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013, vienotais reģ. Nr. 40203154352, mājas lapa www.luminor.lv,
kas pārstāv Luminor Bank AS, reģistrēta Igaunijas komercreģistrā, reģ. nr. 11315936, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Igaunija

