OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā

VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI

Vispārējie darījumu noteikumi
Redakcija: 8
28.04.2020

SATURA RĀDĪTĀJS

DEFINĪCIJAS............................................................................................................................................... 3
1. PIEMĒROŠANA ...................................................................................................................................... 5
2. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU GROZĪJUMI .................................................................................................... 5
3. APLIECINĀJUMI ..................................................................................................................................... 5
4. KLIENTA UN PILNVAROTO PĀRSTĀVJU IDENTIFIKĀCIJA. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU
LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANA ................................................................. 6
5. KONFIDENCIALITĀTE ............................................................................................................................. 6
6. PERSONAS DATI .................................................................................................................................... 7
7. PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA ......................................................................................... 8
8. KLIENTA PIENĀKUMS SADARBOTIES .................................................................................................... 9
9. KOMISIJAS. MAKSĀJUMI BANKAI ......................................................................................................... 9
10. NODROŠINĀJUMS BANKAS PRASĪJUMIEM PRET KLIENTU ............................................................... 10
11. ATBILDĪBA ......................................................................................................................................... 11
12. DARĪJUMA IZBEIGŠANA .................................................................................................................... 11
13. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA .................................................. 12
14. KONTA NOTEIKUMI .......................................................................................................................... 12
15. MAKSĀJUMU NOTEIKUMI ................................................................................................................ 14
16. REGULĀRO MAKSĀJUMU NOTEIKUMI.............................................................................................. 19
17. KONTA ATLIKUMA PĀRVEDUMU NOTEIKUMI .................................................................................. 20
18. VALŪTAS KONVERTĀCIJAS NOTEIKUMI ............................................................................................ 21
19. TERMIŅNOGULDĪJUMA NOTEIKUMI ................................................................................................ 21

2. lappuse no 22 lappusēm

Vispārējie darījumu noteikumi
Redakcija: 8
28.04.2020

DEFINĪCIJAS
Zemāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:
Banka ir OP Corporate Bank plc (reģistrācijas numurs: 0199920-7; juridiskā adrese: Gebhardinaukio 1,
00510, Helsinki, Somija), kuru Latvijā pārstāv OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā (vienotais reģistrācijas
numurs: 40103212230; juridiskā adrese: Muitas ielā 1, LV-1010, Rīga, Latvija).
Bankas Grupa ir uzņēmumi, kas ietilpst vienā grupā ar OP Financial Group. Informācija par Bankas
Grupu ir pieejama Mājas Lapā.
Bankas Valūtas Kurss ir valūtas maiņas kurss, kas ir noteikts Bankā attiecīgajā dienā katrai no valūtām,
kuras Banka apkalpo.
Bāzes Likme ir EURIBOR vai USD LIBOR attiecīgajam periodam.
Cenrādis ir Bankas noteiktais un attiecīgajā brīdī spēkā esošs pakalpojumu cenrādis, kurš nosaka
Bankas prasīto samaksu par konkrētiem Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem.
Darba Diena ir jebkura darba diena Latvijā, kurā Banka sniedz finanšu pakalpojumus. Attiecībā uz valūtas
konvertācijas Darījumiem un citiem Darījumiem ar valūtas konvertāciju Darba Diena ir jebkura darba diena
Latvijā un Somijā, kurā Banka sniedz finanšu pakalpojumus.
Darījums ir jebkurš darījums starp Banku un Klientu.
EEZ ir Eiropas Ekonomiskā zona, kas sastāv no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijas,
Lihtenšteinas un Islandes.
EURIBOR ir euro gada procentu likme, ar kādu bankas aizņemas naudas līdzekļus Eiropas Savienības
valstu starpbanku tirgū noteiktam periodam un kuru nosaka Eiropas Banku federācija.
Grupas Maksājums ir Maksājums Bankas Grupas ietvaros (starp Bankas Grupā ietilpstošām bankām
Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā).
IBAN (International Bank Account Number) ir saskaņā ar starptautisko (ISO13616) standartu piešķirts
klienta konta numurs bankās un citās finanšu iestādēs.
Iekšbankas Maksājums ir Maksājums jebkurā valūtā starp viena Klienta dažādiem Kontiem vai starp
dažādu Klientu Kontiem Bankas ietvaros.
Internetbanka ir norēķinu konta attālinātas vadības sistēma, kas ir pieejama Klientam, izmantojot
internetu.
Klienta Informācija ir jebkura informācija, kas ir saistīta ar līgumattiecībām starp Klientu un Banku, ziņas
par Klienta Kontu un Klienta veiktajiem Maksājumiem.
Klients ir juridiska persona, personālsabiedrība vai cits analogs veidojums, kuram Banka sniedz
pakalpojumus saskaņā ar Darījumu vai kurš pieteicis pakalpojumu saņemšanu Bankā; ja Darījumā ir
norāde uz filiāli vai pārstāvniecību, par Klientu uzskatāms attiecīgās filiāles vai pārstāvniecības galvenais
uzņēmums, kam ir saistoši noslēgtie Darījumi.
Konta Līgums ir līgums par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kas noslēgts starp Klientu un Banku.
Konts ir uz Klienta vārda Bankā atvērtais norēķinu konts.
Likums ir Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums vai cits likums
vai normatīvais akts, kas to aizstāj.
Mājas Lapa ir Bankas mājas lapa www.opbank.lv.
Maksājuma Uzdevums ir Klienta rakstiski vai elektroniski iesniegts rīkojums Bankai izpildīt Maksājumu.
Maksājums ir Maksātāja vai Saņēmēja uzsākta darbība ar mērķi nodot līdzekļus, veikt pārvedumu vai
izņemt līdzekļus, neatkarīgi no Maksātāja vai Saņēmēja tiesisko attiecību pamatā esošajiem
pienākumiem.
Maksājumu Pakalpojumu Sniedzējs ir banka vai cita iestāde, kura ir tiesīga sniegt maksājumu
pakalpojumus Likuma izpratnē.
Maksātājs ir Klients, kurš uzsāk naudas līdzekļu pārvedumu, iesniedzot Bankā Maksājuma Uzdevumu.
Noguldījuma Līgums nozīmē termiņnoguldījuma līgumu, kuru noslēgušas Puses.
Noguldījuma Summa un Valūta nozīmē Noguldījuma Līgumā norādīto summu un valūtu.
Noguldījuma Beigu Datums nozīmē Noguldījuma Līgumā norādīto datumu, kad izbeidzas
Termiņnoguldījuma termiņš.
Noguldījuma Procentu Likme nozīmē Termiņnoguldījuma gada procentu likmi, kas norādīta
Noguldījuma Līgumā.
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Noguldījuma Sākuma Datums nozīmē Noguldījuma Līgumā norādīto datumu, kad sākas
Termiņnoguldījuma termiņš.
Noteikšanas Diena ir: EONIA gadījumā – iepriekšējā Darba Diena; EURIBOR gadījumā – attiecīgā Bāzes
Likmes perioda pirmā diena.
Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu Legalizācija ir darbības, kas izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu
noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties
no juridiskās atbildības, t.i., noziedzīgi iegūtu līdzekļu: pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai
piederības mainīšana; patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības
slēpšana vai maskēšana; iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību rašanās brīdī ir zināms,
ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; vai arī līdzdalība kādā no minētajām darbībām.
Pagaidu Konts ir Konts, kas tiek atvērts jaundibināmai kapitālsabiedrībai līdz tās reģistrācijai Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā, kurā tiek ieskaitīts kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos noteiktais
pamatkapitāls. Rīcība ar Pagaidu Kontā iemaksātiem naudas līdzekļiem ir bloķēta.
Parakstu Paraugu Kartiņa ir karte, kurā iekļauti Pilnvaroto Pārstāvju paraksti, pilnvarojums pārstāvēt
Klientu Darījumos, izņemot ar kredītrisku saistītos Darījumus, ja piemērojams – Klienta zīmoga
nospiedums, un cita Bankai nepieciešama informācija, kas iekļauta Parakstu Paraugu Kartiņā.





Patiesais Labuma Guvējs ir fiziskā persona, kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir
vairāk nekā 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura
citādā veidā kontrolē komersanta darbību; kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu
vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vairāk nekā 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav
komersants (par Patieso Labuma Guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa,
kuras labā ir izveidots nodibinājums);
kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas Darījuma attiecības;
kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs Darījums, nenodibinot Darījuma attiecības.

Personas Dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz Pilnvaroto Pārstāvi, Patieso Labuma Guvēju un
jebkurām citām ar Klientu tieši vai netieši saistītām fiziskām personām, kuras Banka identificē un kuru
Personas Datus apstrādā, sniedzot Klientam pakalpojumus.
Pilnvarotais Pārstāvis ir fiziskā persona, kuras pilnvarojumu rīkoties un parakstīties Klienta vārdā
attiecībā uz Kontu Klients norāda Parakstu Paraugu Kartiņā.
Puse ir Klients vai Banka, katrs atsevišķi, un Puses ir Klients un Banka kopā.
Sankcijas ir ekonomiskas vai finansiālas sankcijas, tirdzniecības embargo vai citi ierobežojoši pasākumi,
kurus jebkurā laikā var būt piemērojušas, administrē vai īsteno Latvijas Republika, Somijas Republika,
Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste vai
jebkuru iepriekšminēto valstu aģentūras vai citas valsts iestādes.
Saņēmējs ir Maksājuma Uzdevumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona (vai cits juridisks veidojums),
kas ir plānotais naudas līdzekļu saņēmējs.
SEPA Maksājums ir Maksājums, kas atbilst šādiem kritērijiem: Maksājuma valūta ir EUR; Saņēmēja
banka reģistrēta SEPA maksājumu telpā: Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē,
Lihtenšteinā, Monako vai Šveicē; Saņēmēja konta numurs ir IBAN formātā; ir norādīts Saņēmēja bankas
SWIFT/BIC Kods; Maksājuma veids ir Standarta vai Ekspress Maksājums SEPA maksājumu telpā
(Internetbankā – SEPA Ekspress Maksājums) un Maksājuma komisijas veids ir SHA (dalīti). SEPA
Maksājumi Latvijas teritorijā tiek izpildīti tajā pašā dienā, un SEPA Maksājumi uz citām valstīm tiek izpildīti
nākamajā Darba Dienā.
Starpniekbanka/Korespondentbanka ir banka, kura ir iesaistīta Maksājuma veikšanā, kas nav ne
Banka, ne Saņēmēja banka.
Starptautiskais Maksājums ir Maksājums uz banku ārzemēs, kā arī Maksājums ārzemju valūtā uz
Saņēmēja banku, kas atrodas Latvijā, vai Grupas Maksājums.
SWIFT/BIC Kods ir kods, ko piešķīrusi Starptautiskā standartizācijas organizācija ISO (International
Standard Organisation) finanšu institūciju identifikācijai. SWIFT/BIC ir 8 vai 11 rakstu zīmes gara
kombinācija no burtiem un cipariem un tā ir unikāla katrai finanšu institūcijai/bankai.
Termiņnoguldījums nozīmē termiņnoguldījumu uz noteiktu laiku saskaņā ar Noguldījuma Līgumu.
Unikālais Identifikators ir konta numurs IBAN formātā vai konta numurs un Maksājumu Pakalpojumu
Sniedzēja SWIFT/BIC Kods, kas nepārprotami ļauj identificēt Saņēmēju.
USD LIBOR ir Londonas starpbanku tirgus kredītu gada procentu likme, pēc kuras bankām tiek piedāvāts
aizņemties naudas līdzekļus Amerikas Savienoto Valstu dolāros uz noteikto periodu.
Vispārējie Noteikumi ir šie vispārējie darījumu noteikumi.
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1. PIEMĒROŠANA
1.1. Šie Vispārējie Noteikumi reglamentē attiecības starp Banku un Klientu.
1.2. Stājoties Darījuma attiecībās ar Banku, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Vispārējiem
Noteikumiem, attiecīgo ar Banku noslēdzamo līgumu noteikumiem, kā arī Cenrādi, Bankas Valūtas
Kursiem un procentu likmēm, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem attiecībā uz visiem Darījumiem.
Vispārējie Noteikumi ir visu Darījumu un starp Pusēm noslēdzamo līgumu neatņemama sastāvdaļa.
Vispārējiem Noteikumiem ir vienāds juridisks spēks ar citiem starp Pusēm noslēdzamo līgumu
noteikumiem. Pretrunas gadījumā starp Vispārējo Noteikumu noteikumiem un starp Pusēm noslēdzamā
līguma noteikumiem ir piemērojami starp Pusēm noslēdzamā līguma noteikumi.
1.3. Ar aktuāliem Vispārējiem Noteikumiem, Cenrādi, Bankas Valūtas Kursiem un procentu likmēm Klients
var iepazīties Bankas telpās Bankas darba laikā un Mājas Lapā, kā arī saņemt konsultāciju par jebkuru
viņu interesējošo Darījumu un tā nosacījumiem, zvanot pa tālruni +371 67 777 007.
1.4. Puses ir tiesīgas noslēgt Darījumus elektroniski saskaņā ar Elektronisko pakalpojumu līgumu.
2. VISPĀRĒJO NOTEIKUMU GROZĪJUMI
2.1. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Vispārējos Noteikumus. Par grozījumiem Vispārējos Noteikumos
Banka paziņo Klientam, ievietojot attiecīgo paziņojumu Internetbankā, kā arī Mājas Lapā. Banka ievieto
grozītos Vispārējos Noteikumus Mājas Lapā.
2.2. Grozījumi Vispārējos Noteikumos stājas spēkā un kļūst saistoši Klientam ne ātrāk kā vienu mēnesi
pēc attiecīgā paziņojuma ievietošanas Internetbankā un Mājas Lapā, ja Vispārējo Noteikumu grozījumos
vai Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits Vispārējo Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās
termiņš. Banka nav atbildīga par Klienta zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem, ja Klients
nav iepazinies ar Vispārējo Noteikumu grozījumiem.
2.3. Vispārējie Noteikumi un to grozījumi nav piemērojami Darījumiem, kuri ir pilnībā izpildīti un izbeigti
līdz Vispārējo Noteikumu un to grozījumu spēkā stāšanās dienai.
2.4. Ja Klients līdz Vispārējo Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Bankai savus
iebildumus, ir uzskatāms, ka Klients ir piekritis Pušu starpā pastāvošo tiesisko attiecību grozīšanai
atbilstoši grozījumos noteiktajam.
Ja Klients nepiekrīt Vispārējo Noteikumu grozījumiem, tam ir tiesības nekavējoties līdz grozījumu spēkā
stāšanās dienai bez soda sankciju piemērošanas izbeigt Darījuma attiecības ar Banku tajā daļā, attiecībā
uz kuru stājas spēkā Vispārējo Noteikumu grozījumi.
Attiecību izbeigšanas gadījumā Klienta pienākums ir iesniegt Bankai visus nepieciešamos dokumentus
un veikt visas nepieciešamās darbības no starp Pusēm pastāvošajām tiesiskajām attiecībām izrietošo
saistību nokārtošanai.
3. APLIECINĀJUMI
3.1. Klients apliecina, ka:
a. Klientam ir pilna tiesību spēja un rīcības spēja Darījumu noslēgšanai un izpildei;
b. Klientam ir visas Darījuma noslēgšanai un izpildei nepieciešamās tiesības, atļaujas, licences un
pilnvarojumi;
c. Darījums un visas tā sekas ir saistošas Klientam un neizraisa Latvijas Republikas tiesību aktu
un Darījuma izpildes vietas tiesību aktu pārkāpumu;
d. visa informācija, kuru Klients ir sniedzis Bankai, t.sk. par tā Patieso Labuma Guvēju, darbību,
finansiālo stāvokli, atrašanās vietu, ir patiesa un nav maldinoša. Visi dokumenti un paziņojumi,
kurus Klients iesniedz Bankai, ir patiesi un spēkā esoši. Klients ir informēts par
kriminālatbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu Bankai;
e. Klients nav tieši vai netieši piedāvājis, apsolījis vai devis kādu lietu vai priekšrocību Bankas
darbiniekam, lai tas rīkotos vai atturētos no rīcības, pārkāpjot savus pienākumus;
f. Klients apliecina, ka neveic Noziedzīgi Iegūto Līdzekļu Legalizāciju, t.i., finanšu līdzekļu un citas
mantas, kas iegūta noziedzīgu nodarījumu rezultātā, noziedzīgās izcelsmes slēpšanu vai
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maskēšanu, vai terorisma finansēšanu, un ka Bankā esošie Klienta līdzekļi nav iegūti
noziedzīgā ceļā;
g. Klients apliecina, ka ievēro tam noteiktās Sankcijas, nav pakļauts Sankcijām, nerīkojas jebkādas
personas (fiziskas, juridiskas vai citas) , kas pakļauta Sankcijām, vārdā, kā arī ne tieši, ne
netieši neizmanto Bankas pakalpojumus Sankcijām pakļautu darbību veikšanai.
3.2. Pilnvarotais Pārstāvis, kurš noslēdz Darījumu Klienta vārdā, apliecina, ka viņš ir pienācīgi pilnvarots,
t.sk. viņam ir tiesības noslēgt Darījumu, parakstīt Darījuma dokumentus un veikt citas darbības, kas ir
nepieciešamas Darījuma izpildei vai ir saistītas ar to. Ja šis apliecinājums izrādās nepatiess, Pilnvarotais
Pārstāvis, kurš noslēdz Darījumu Klienta vārdā, uzņemas visus Klienta pienākumus pret Banku.
3.3. Atverot Klientam Kontu, Banka veic Klienta sniegto apliecinājumu un citas informācijas pārbaudi 2
Darba dienu laikā no Konta atvēršanas brīža. Pārbaudes laikā Banka ir tiesīga atturēties no Darījumu
veikšanas ar Klientu šajā Kontā.
4. KLIENTA UN PILNVAROTO PĀRSTĀVJU IDENTIFIKĀCIJA. NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU
LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANA
4.1. Banka veic Klienta un Pilnvaroto Pārstāvju identifikāciju saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
un Bankas prasībām. Klientam ir pienākums iesniegt Bankā pieprasīto informāciju un dokumentus, kas
apstiprina sniegtās informācijas patiesumu.
Klientam ir pienākums nodrošināt, lai Bankas rīcībā vienmēr būtu dokumenti, kas saskaņā ar Bankas
prasībām apstiprina Klienta pārstāvju pilnvaras rīkoties Klienta vārdā un Klienta pārstāvju identifikāciju.
Ja Klients nesniedz Bankai šādus dokumentus, Banka ir tiesīga nekavējoties pilnīgi vai daļēji atteikties no
Darījumu izpildes.
4.2. Veicot Darījumus ar Klientu, Banka salīdzina Klienta vai Pilnvarotā Pārstāvja parakstu un zīmoga
nospieduma paraugu ar parakstu paraugiem un zīmoga nospieduma paraugu Parakstu Paraugu Kartiņā.
Veicot salīdzināšanu, Bankai nav pienākums ņemt vērā zīmoga nospieduma krāsu.
Pārbaudot Klienta vai Pilnvarotā Pārstāvja paraksta un zīmoga nospieduma atbilstību Parakstu Paraugu
Kartiņā esošajam paraksta un zīmoga nospieduma paraugam, Banka atbild tikai par Bankas ļaunu nolūku.
Ja Banka ir izsniegusi Klientam Internetbankas Identifikācijas līdzekļus, Klients atzīst, ka pareizi
ievadītais, saskaņā ar Bankas prasībām izskaitļotais, Klienta Kodu Kalkulatora piekļuves kods, ir
pielīdzināms Klienta un Pilnvaroto Pārstāvju pašrocīgam parakstam un zīmogam.
Bankas noteiktā informācija var tikt sniegta Klientam neklātienē, Bankai identificējot Klientu Elektronisko
pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā.
Ja kāds no Klienta identifikācijas līdzekļiem, kas tiek izmantoti pieejai Internetbankai un/vai Telefonbankai,
kļūst zināms trešajai personai, Klients atbild par visām sekām līdz brīdim, kad Bankas noteiktajā kārtībā
un formā par notikušo paziņots Bankai.
4.3. Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu Legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai Banka ir tiesīga
pieprasīt no Klienta Informāciju un dokumentus par Klientu, Klienta Patiesajiem Labuma Guvējiem, Klienta
darbību un līdzekļu izcelsmi, paskaidrojumus par Pušu noslēgto un pieteikto Darījumu mērķi u.tml. Līdz
pieprasītās informācijas saņemšanai, Bankai ir tiesības piemērot jebkādus ierobežojumus Klienta
Darījumu izpildei, kas nav pretrunā ar Likumu. Klientam ir pienākums sniegt Bankas pieprasīto informāciju
(dokumentus) Bankas noteiktajā termiņā. Ja Klients nesniedz Bankai šādu informāciju (dokumentus) vai
Bankai ir aizdomas par tās neatbilstību faktiskajiem apstākļiem vai Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu
Legalizāciju, vai terorisma finansēšanu, Banka ir tiesīga nekavējoties pilnīgi vai daļēji atteikties no
Darījuma izpildes vai izbeigt Darījumu.
5. KONFIDENCIALITĀTE
5.1. Banka atzīst, ka visa ar Klientu, Darījumiem un Klienta attiecībām ar trešajām personām saistītā
informācija, kuru Klients ir paziņojis Bankai, ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām bez
Klienta piekrišanas, izņemot informāciju, kura:
a. ir publiski pieejama, vai
b. ir nododama Latvijas Bankas Kredītu reģistram attiecībā uz Klienta parādsaistībām, vai
c. ir nododama parāda piedziņas mērķiem par Klienta parādsaistību esamību, apmēru, pamatu vai
saistību pastiprinājumu, vai
d. ir nododama cesionāram par cedējamu prasījuma tiesību vai trešajām personām saistībā ar
līdzdalības vai cita veida finanšu piesaistes līgumu noslēgšanu, vai
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e. ir nepieciešama Klienta pieteiktā Darījuma izpildē iesaistītajām finanšu institūcijām pēc to
pieprasījuma, vai
f. tiek iesniegta Bankas Grupas uzņēmumiem, vai
g. var liecināt par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai Klienta pārkāpumiem Darījumos, vai ir
nepieciešama šo faktu izmeklēšanai un konstatēšanai, vai
h. ir sniedzama Banku uzraugošajām un auditējošām trešajām personām, vai
i. ir nododama Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai citu valstu kompetentām iestādēm to
funkciju veikšanai saskaņā ar tiesību aktiem, vai
j. ir nododama Bankas Personas Datu operatoriem un citiem sadarbības partneriem vai
starpnieksabiedrībām, kas sniedz Bankai pakalpojumus vai ar kurām Banka citādi sadarbojas,
lai izpildītu Klienta rīkojumus vai pieteiktos Darījumus, Bankas operācijas vai funkcijas vai
piemērojamos tiesību aktos noteiktas prasības.
5.2. Konfidenciāla informācija ir Bankas noslēpums un ir neizpaužama. Konfidenciālu informāciju var
izpaust tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un Vispārējiem Noteikumiem. Puses vienojas,
ka saskaņā ar normatīvo aktu un darījumu partneru prasībām informācija par Klientu var tikt nodota
Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu kompetentām valsts institūcijām to funkciju veikšanai.
5.3. Klients piekrīt, ka Banka bez iepriekšējas informēšanas ir tiesīga ierakstīt un saglabāt visu
savstarpējo saziņu un vienpusēji izvēlēties tehniskos līdzekļus savstarpējās saziņas ierakstīšanai. Klients
piekrīt, ka Banka savu interešu aizsardzībai ir tiesīga izmantot savstarpējās saziņas ierakstus kā
pierādījumu savstarpējo strīdu risināšanā un tiesā. Bankai nav pienākums uzglabāt savstarpējās saziņas
ierakstus Klienta labā.
6. PERSONAS DATI
6.1. Pilnvarotais Pārstāvis un Patiesais Labuma Guvējs, stājoties Darījuma attiecībās ar Banku, piekrīt,
ka Banka ir tiesīga apstrādāt visus Klienta, Pilnvarotā Pārstāvja un Patiesā Labuma Guvēja Personas
Datus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, t.sk. personas identifikācijas kodus.
Banka veic Personas Datu apstrādi (reģistrēta LR Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr. 002142), kuras
pamatojums un mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, Bankas
darbības nodrošināšana un funkciju izpilde. Personas Datu operatoru saraksts ir pieejams Mājas Lapā.
Banka ir tiesīga pieprasīt, saņemt un apstrādāt Klienta un Pilnvarotā Pārstāvja Personas Datus no citiem
avotiem, t.sk. no valsts un pašvaldību institūciju Personas Datu apstrādes sistēmām. Bankai ir tiesības
nodot informāciju par Klientu un tā darījumiem Bankas Grupas sabiedrībām, kopīgu kredītlēmumu
pieņemšanas, pakalpojumu sniegšanas un tamlīdzīgos gadījumos, kā arī Personas datu operatoriem,
ciktāl šī informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai. Banka ir tiesīga sniegt informāciju
Latvijas Bankai un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos
gadījumos un kārtībā. Klientam ir tiesības saņemt par sevi informāciju, kas ir iekļauta Kredītu reģistrā,
Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi
ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā: www.bank.lv.
6.2. Vispārējos Noteikumos noteiktajos Klienta Informācijas izpaušanas gadījumos Bankas rīcībā esošie
Personas Dati var tikt izpausti trešajām personām, kas sniedz Bankai pakalpojumus vai kas pārstāv
Bankas intereses, kurām Banka uztic kādu Vispārējos Noteikumos norādīto saistību izpildi vai ar kurām
Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā un funkciju izpildē. Klients, Pilnvarotais Pārstāvis un
Patiesais Labuma Guvējs piekrīt, ka personas, kurām Vispārējos Noteikumos paredzētajos Klienta
Informācijas izpaušanas gadījumos nodoti Personas Dati, ir tiesīgas apstrādāt visus Klienta, Pilnvarotā
pārstāvja un Patiesā Labuma Guvēja Personas Datus, t.sk. sensitīvos datus un personas identifikācijas
kodus.
6.3. Fiziskai personai, iesniedzot rakstveida iesniegumu Bankai, ir tiesības iepazīties ar Bankas rīcībā
esošiem apstrādājamiem šīs Personas Datiem un tiesības pieprasīt izdarīt tajos papildinājumus vai
labojumus saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības tiesību aktiem.
6.4. Banka ir tiesīga izmantot tās rīcībā esošos Klienta un Pilnvarotā Pārstāvja Personas Datus, lai
mutiski, pa pastu un elektroniskiem saziņas līdzekļiem Klientam sniegtu informāciju par Bankas
produktiem un pakalpojumiem.
6.5. Banka ir tiesīga veikt tās īpašumā un/vai valdījumā esošo telpu apmeklētāju videonovērošanu un
videoierakstīšanu Bankas un tās Klientu drošības interesēs, kā arī telefonsarunu ierakstīšanu gadījumos,
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kad Bankai jāidentificē Klients vai Pilnvarotais Pārstāvis, lai noslēgtu Darījumu vai sniegtu informāciju pa
telefonu.
7. PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA
7.1. Visi rīkojumi, pieteikumi, uzdevumi, ziņojumi, sūdzības un pieprasījumi, kas izriet no Pušu starpā
pastāvošām Darījuma attiecībām, tiek nosūtīti rakstveidā pa pastu, iepriekš vienojoties ar Banku arī pa
faksu vai e-pastu un elektroniski, izmantojot Internetbanku.
Internetbankas lietošanas noteikumus nosaka Elektronisko pakalpojumu līgums.
Paziņojumi Bankai var tikt nodoti arī mutiski Vispārējos Noteikumos īpaši paredzētajos gadījumos vai
Latvijas Republikas normatīvajos aktos imperatīvi noteiktajos gadījumos.
Visiem Bankā iesniedzamiem paziņojumiem ir jābūt aizpildītiem bez labojumiem, svītrojumiem,
dzēsumiem vai pārrakstīšanās kļūdām, skaidri salasāmā tekstā un noformētiem saskaņā ar Vispārējo
Noteikumu prasībām.
7.2. Paziņojumi Bankai, kas tiek nosūtīti pa pastu, ir jāizsūta uz Bankas juridisko adresi. Klienta pa pastu
izsūtīti paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem Bankā ar brīdi, kad tie ir reģistrēti Bankas lietvedības
reģistros. Klienta pa faksu vai e-pastu izsūtīti paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem Bankā ar brīdi, kad
Banka ir apstiprinājusi to saņemšanu.
Klientam paziņojumi tiek nosūtīti pa pastu uz Klienta juridisko adresi vai citu Klienta pēdējo Bankai
paziņoto adresi. Banka nav atbildīga par Klientam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem vai
izdevumiem, ja Klients nav informējis Banku par paziņojumu nosūtīšanas adreses maiņu vai kļūdaini,
neprecīzi vai nepareizi norādījis nosūtīšanas adresi, kā rezultātā nav saņēmis vai nav savlaicīgi saņēmis
no Bankas paziņojumus.
Banka ir tiesīga paziņojumus Klientam nosūtīt arī kādā citā Bankas noteiktajā kārtībā, t.sk. izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus un mutiski.
7.3. Ja paziņojums tiek nosūtīts Klientam uz pasta adresi, tas tiek uzskatīts par saņemtu trešajā dienā
pēc nodošanas pasta iestādē neatkarīgi no faktiskās saņemšanas. Ja paziņojums tiek nosūtīts Klientam,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tas tiek uzskatīts par saņemtu nosūtīšanas brīdī neatkarīgi no
faktiskās saņemšanas. Banka nav atbildīga par zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem, kas
var rasties Klientam informācijas pārraides traucējumu, aizkavējumu vai tās ļaunprātīgas izmantošanas
dēļ. Klients pilnvaro saņemt paziņojumus visus savus Pilnvarotos Pārstāvjus, kā arī citas personas, kas
atrodas pēc paziņojuma nosūtīšanas adreses. Ja paziņojumu saņem kāds no Pilnvarotajiem Pārstāvjiem,
tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis paziņojumu.
Banka ir tiesīga veikt mutisku paziņojumu ierakstus. Klients atzīst šādus Bankas ierakstus par
pielīdzināmiem saņemtiem rakstveida paziņojumiem.
7.4. Bankas spiedogs un Bankas darbinieka paraksts uz Klienta iesniegtā paziņojuma apliecina
Paziņojuma pieņemšanu apstrādei un neuzliek Bankai saistības attiecībā uz paziņojuma izpildi.
Vienīgais Darījuma izpildes apliecinājums ir Darījuma iegrāmatojums Kontā vai Bankas sagatavotais
apstiprinājums par izpildi.
7.5. Banka pieņem latviešu, krievu vai angļu valodā noformētos paziņojumus no Klienta. Klients piekrīt,
ka Klienta izvēlētā paziņojumu saņemšanas valoda ir Klienta norādītā Konta pārskata saņemšanas
valoda. Gadījumā, ja Konta pārskata saņemšana nav pieteikta, Banka ir tiesīga nosūtīt paziņojumus
Klientam tajā valodā, kurā ir noformēts Bankā iesniegts Klienta paziņojums. Klienta pienākums ir izteikties
paziņojumā skaidri un noteikti. Banka ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pilnīgi vai daļēji atteikties no
neskaidru paziņojumu izpildes. Ja paziņojumā skaitļi ir uzrakstīti gan vārdiem, gan cipariem vienlaikus,
tad pretrunu gadījumā spēkā ir skaitļi, kas uzrakstīti ar vārdiem.
7.6. Ja Bankai ir aizdomas par Klienta paziņojuma trūkumiem, t.sk. īstumu vai juridisko spēku, vai ir
šaubas par dokumenta saturu, Banka ir tiesīga pieprasīt no Klienta atkārtot paziņojumu noteiktā formā vai
pieprasīt paziņojuma tulkojumu latviešu valodā un legalizāciju. Banka ir tiesīga atteikt paziņojuma izpildi
līdz atkārtota paziņojuma saņemšanai.
7.7. Ja Banka nav noteikusi citādi, Banka apstrādā paziņojumus Darba Dienās Bankas parastajā darba
laikā. Ja Banka ir pieņēmusi paziņojumu citā laikā, par paziņojuma pieņemšanas apstrādei dienu tiek
uzskatīta nākamā Darba Diena.
7.8. Klienta paziņojumus, kas adresēti kādam no Bankas Grupas uzņēmumiem, un Bankas Grupas
uzņēmuma paziņojumus, kas adresēti Klientam, Banka nodod attiecīgi Bankas Grupas uzņēmumam vai
Klientam. Banka pēc saviem ieskatiem izvēlas formu un veidu, kādā Bankas Grupas uzņēmuma
paziņojumi tiek nodoti.
7.9. Banka apliecina, ka Bankas Grupas uzņēmumi ir pievienojušies Vispārējo Noteikumu 7. sadaļas
noteikumiem, tādēļ:
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a. Bankas Grupas uzņēmuma paziņojumi ir saistoši Bankas Grupas uzņēmumam un Klientam kā
rakstveidā saņemti paziņojumi;
b. ja līgumos starp Bankas Grupas uzņēmumu un Klientu norādīts Konts, ir uzskatāms, ka līgumā
ir ietverti Klienta identifikācijas dati un adrese, kas ir Bankas rīcībā.
7.10. Banka neatbild par darījumu, kuru trešā persona un Klients noslēguši, izpildījuši vai izbeiguši sakarā
ar vai pamatojoties uz Bankas Grupas uzņēmuma paziņojumu, kā arī Banka neatbild par citām šo
paziņojumu sekām.
8. KLIENTA PIENĀKUMS SADARBOTIES
8.1. Bankas un Klienta Darījumu pienācīgai norisei Klientam ir pienākums nekavējoties ziņot Bankai par
izmaiņām Klienta un Pilnvaroto Pārstāvju personas un reģistrācijas datos, pases datos, adresē, citā
kontaktinformācijā, tiesību un rīcības spējā, par svarīgām izmaiņām finanšu stāvoklī, kā arī par Bankai
iesniegto pilnvaru grozījumiem vai izbeigšanos, un Darījuma Patiesajiem Labuma Guvējiem. Šis
paziņošanas pienākums pastāv arī tad, ja izmaiņas Bankai sniegtajā Klienta Informācijā tiek iekļautas
publiskajos reģistros. Klients, kas ir noslēdzis ar Banku ar tās līdzekļu aizņemšanu saistītos Darījumus
(kredīts, overdrafts), kā arī saistītos nodrošinājuma un saistības pastiprinošos Darījumus (ķīlas, hipotēkas
līgums, citi nodrošinājuma līgumi, galvojums) apņemas iesniegt Bankā tās pieprasījumā noteiktajā
termiņā, formā un kārtībā Klienta, galvinieka un citu personu, kas piedalās aizņemto līdzekļu atmaksā,
ienākumus, parādsaistības un finanšu stāvokli apliecinošos dokumentus.
8.2. Pilnu informāciju par Kontā iegrāmatotajiem Darījumiem Banka dara pieejamu Klientam elektroniski
Internetbankā Konta pārskata veidā. Cita veida Konta pārskatus Klients ir tiesīgs saņemt pēc atsevišķa
pieprasījuma saskaņā ar Cenrādī noteikto komisiju.
Klienta pienākums ir sekot Darījumu atspoguļojumam Kontā un ne retāk kā reizi mēnesī pārbaudīt tā
atbilstību faktiski veiktajam. Klients piekrīt, ka Konta pārskats Vispārējo Noteikumu izpratnē ir uzskatāms
par Klienta veikto Darījumu primāro pierādījumu, kas ir pietiekams pamats attiecīgā fakta konstatācijai.
Klients piekrīt, ka ciktāl Vispārējos Noteikumos nav noteiks citādi, ja Klients nekavējoties, bet ne vēlāk kā
desmit kalendāra dienu laikā no Konta pārskata saņemšanas dienas nav paziņojis Bankai par trūkumiem,
Konta pārskata pareizība un pilnība ir uzskatāma par Klienta apstiprinātu.
Klienta pienākums ir pēc Bankas pieprasījuma nekavējoties sniegt tai visus dokumentētos pierādījumus
un informāciju, kas var liecināt par Kontā atspoguļoto Darījumu neatbilstību faktiski veiktajiem vai Klienta
neapstiprinātiem (neautorizētiem) Darījumiem.
8.3. Ja Kontā Bankas kļūdas dēļ ir ieskaitīti naudas līdzekļi, Banka ir tiesīga norakstīt šādus naudas
līdzekļus no Konta bezakcepta kārtībā.
8.4. Puses vienojas, ka Klientam nav tiesību cedēt savus prasījumus pret Banku trešajām personām bez
Bankas rakstveida piekrišanas.
8.5. Klienta pienākums ir informēt Banku par jebkādiem viņam zināmiem faktiem un notikumiem, kuri var
liecināt par un/vai izraisīt netaisnīgu iedzīvošanos no Klienta puses un/vai radīt zaudējumus Bankai.
9. KOMISIJAS. MAKSĀJUMI BANKAI
9.1. Klients maksā Bankai atlīdzību (komisiju) par sniegtajiem pakalpojumiem Vispārējos Noteikumos un
Cenrādī noteiktajā kārtībā un apjomā.
Komisijas apmēru un samaksas kārtību nosaka pakalpojuma sniegšanas laikā spēkā esošais Cenrādis.
Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Cenrādi. Šādi grozījumi stājas spēkā vienu mēnesi pēc paziņošanas par
Cenrāža grozījumiem, ja Cenrāža grozījumos vai Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits
grozījumu spēkā stāšanās termiņš. Par grozījumiem Cenrādī Banka paziņo Klientiem ar publikāciju Mājas
Lapā, vai, ja Banka un Klients par to ir atsevišķi vienojušies, Banka paziņo Klientam par grozījumiem
Cenrādī individuāli.
Ja Klients līdz Cenrāža grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Bankai savus iebildumus, ir
uzskatāms, ka Klients ir piekritis tiem.
Ja Klients nepiekrīt Cenrāža grozījumiem, tam ir tiesības nekavējoties, bet ne vēlāk ka līdz grozījumu
spēkā stāšanās dienai bez soda sankciju piemērošanas atteikties no attiecīgā Bankas pakalpojuma
saņemšanas un izbeigt Darījuma attiecības ar Banku tajā daļā, attiecībā uz kuru stājas spēkā izsludinātie
Cenrāža grozījumi.
Darījuma attiecību izbeigšanas gadījumā Klienta pienākums ir iesniegt Bankai visus nepieciešamos
dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības no starp Pusēm pastāvošajām tiesiskajām attiecībām
izrietošo saistību nokārtošanai.
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9.2. Bankas procentu likmes (ja Puses ir vienojušās par procentu aprēķināšanu Konta atlikumam) tiek
publicētas Mājas Lapā, ja starp Pusēm nav noslēgta cita vienošanās par procentu likmēm. Ciktāl Pušu
starpā noslēgtajos līgumos nav noteikts citādi, Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Bankas procentu likmes
jebkurā brīdī bez iepriekšējas informēšanas, t.sk. Darba Dienas gaitā, ņemot vērā procentu likmju
svārstības finanšu tirgos. Šādi grozījumi stājas spēkā to paziņošanas brīdī Klientiem, t.i. jaunu Bankas
procentu likmju publicēšanas brīdī Mājas Lapā, vai, ja Banka un Klients par to ir atsevišķi vienojušies,
Banka paziņo Klientam par grozījumiem procentu likmēs individuāli.
9.3. Bankas Valūtas Kursi tiek norādīti Internetbankā. Ciktāl Pušu starpā noslēgtajos līgumos nav noteikts
citādi, Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Bankas Valūtas Kursus jebkurā brīdī bez iepriekšējas
informēšanas, t.sk. Darba Dienas gaitā, ņemot vērā valūtu kursu svārstības finanšu tirgos. Šādi grozījumi
stājas spēkā to paziņošanas brīdī Klientiem, t.i. jaunu Bankas Valūtu Kursu publicēšanas brīdī
Internetbankā.
Klients piekrīt, ka publicētais Bankas Valūtas Kurss var atšķirties no konkrētajam Darījumam piemērotā
valūtas konvertācijas kursa, par kuru Banka ir tiesīga informēt Klientu tikai pēc Darījuma izpildes Konta
pārskata veidā.
9.4. Klientam ir pienākums iepazīties ar Cenrādi, Bankas Valūtas Kursiem un procentu likmēm pirms
pakalpojuma pieteikšanas Bankā.
Pakalpojumiem, kuri nav iekļauti Cenrādī, Banka ir tiesīga noteikt komisiju pēc saviem ieskatiem. Šāda
komisija ir spēkā no brīža, kad Klients ir saņēmis par to paziņojumu.
9.5. Komisija ir jāsamaksā pirms pakalpojuma izpildes, ja Banka nav noteikusi citu komisijas samaksas
kārtību. Ja Klients nav samaksājis Bankai komisiju par Bankas pakalpojumu, Banka ir tiesīga bez
brīdinājuma pārtraukt šā pakalpojuma sniegšanu Klientam vai atteikt pakalpojuma sniegšanu. Ja Banka
pārtrauc vai atsaka pakalpojuma sniegšanu Klientam iepriekšējā teikumā minēto iemeslu dēļ, tad Banka
neatbild par Klienta zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem. Banka ir tiesīga pēc saviem
ieskatiem turpināt pakalpojuma sniegšanu, ja Klients nav samaksājis komisiju par Bankas pakalpojumu,
kā rezultātā Banka iegūst attiecīgās prasījuma tiesības pret Klientu nesamaksātās komisijas apmērā.
9.6. Ja komisija tiek aplikta ar nodokļiem, nodevām vai tiem pielīdzināmiem maksājumiem, tad šos
maksājumus Banka ir tiesīga ieturēt no Klienta, attiecīgi palielinot komisijas apmēru.
9.7. Jebkurus prasījumus, kas izriet no Klienta pieteiktajiem Darījumiem (t.sk. Klienta pieteikto Maksājumu
summas, komisijas, konvertācijas, nodokļi, nodevas u.tml.), ko Klients ir apņēmies veikt un/vai uz kuriem
Bankai ir tiesības saskaņā ar Vispārējiem Noteikumiem, Banka ir tiesīga norakstīt bezakcepta kārtībā no
jebkura Konta.
Gadījumā, ja Kontā brīdī, kad jāveic Bankai pienākošs maksājums, nav pietiekama atlikuma valūtā, kurā
jāveic maksājums, Banka ir tiesīga norakstīt savu prasījumu summu citā valūtā pēc Bankas Valūtas
Kursa, kas ir spēkā prasījuma summas norakstīšanas brīdī.
Gadījumā, ja Kontā brīdī, kad jāveic Bankai pienākošs maksājums, nav pietiekama naudas līdzekļu
atlikuma, lai veiktu maksājumu, Banka ir tiesīga norakstīt savu prasījumu summu nekavējoties brīdī, kad
atlikums Kontā būs pietiekams maksājuma veikšanai. Šajā gadījumā Banka ir tiesīga norakstīt prasījumu
summu, ņemot vērā Cenrādi, kas ir spēkā prasījuma summas norakstīšanas brīdī.
Ja Klienta iemaksātā summa nav pietiekama visu Bankas prasījumu apmierināšanai, prasījumi tiek
apmierināti pēc Bankas ieskatiem noteiktajā kārtībā, t.sk. vispirms mazāk pastiprinātu saistību izpildei.
9.8. Ja Klients pilnīgi vai daļēji neizpilda savas saistības pret Banku, kā arī ja ir pieteikts Klienta
maksātnespējas process vai tiek īstenots Klienta tiesiskās aizsardzības vai likvidācijas process, Banka ir
tiesīga bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Bankā esošos Klienta naudas līdzekļus, lai samazinātu
Klienta saistību apjomu vai pilnīgi dzēstu šīs saistības.
10. NODROŠINĀJUMS BANKAS PRASĪJUMIEM PRET KLIENTU
10.1. Visi Klienta naudas līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Kontos, kalpo kā Klienta un ar to cieši saistīto
Klientu saistību finanšu nodrošinājums pret Banku un ir ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla. Finanšu ķīla
nodrošina visas Klienta un ar to cieši saistīto Klientu saistības pret Banku, ieskaitot nākamās saistības.
Banka atbild tikai par zaudējumiem, kas radušies finanšu ķīlai Bankas ļauna nolūka dēļ. Banka ir tiesīga
izmantot finanšu ķīlu un tās nākamās sastāvdaļas. Banka maksā atlīdzību par lietošanu, ja tas ir paredzēts
Cenrādī.
10.2. Banka ir tiesīga apmierināt visus Bankas prasījumus pret Klientu, realizējot finanšu ķīlu bez
iepriekšēja paziņojuma Klientam. Banka ir tiesīga norakstīt (pārskaitīt) apmaksājamo summu no jebkura
Konta vai naudas līdzekļiem, kuri savādāk Klientam pienākas. Bankas faktiskajā valdījumā esošā finanšu
ķīla ir uzskatāma par nodotu Bankai sakarā ar visiem Bankas prasījumiem pret Klientu, no finanšu ķīlas
ir maksājams Klienta parāds Bankai un nākamie Klienta parādi Bankai, un Bankai ir tiesības vērst piedziņu
uz finanšu ķīlu un izlietot to bez iepriekšēja paziņojuma vai sevišķa atgādinājuma Klientam. Banka ir
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tiesīga izlietot aizturējuma tiesības uz finanšu ķīlu, ja ir iestājies parāda samaksas termiņš. Banka ir tiesīga
izmantot finanšu ķīlu, aizstājot to ar līdzvērtīgu ķīlu.
10.3. Klients solidāri atbild par visām ar Klientu cieši saistīto Klientu saistībām pret Banku kā pats
parādnieks.
Vispārējo Noteikumu izpratnē par cieši saistītiem Klientiem ir uzskatāmas personas, attiecībā uz kurām ir
spēkā viens vai vairāki šādi nosacījumi:
a. viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu sakarā ar izšķirošo ietekmi uz
līdzdalības, koncerna līguma vai analogu attiecību pamata;
b. personām ir kopīga saistītā persona atbilstoši šī punkta a. apakšpunktā minētajiem
nosacījumiem;
c. personām ir kopīgs Patiesais Labuma Guvējs.
Klients atbild par cieši saistīto Klientu saistībām, ja Klienti bijuši cieši saistīti jebkurā brīdī saistību rašanās
vai pastāvēšanas laikā.
11. ATBILDĪBA
11.1. Par jebkura maksājuma termiņa neievērošanu vainīgā Puse pēc otras Puses pieprasījuma maksā
otrai Pusei līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas dienā par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par pieciem procentiem no nesamaksātās summas, ja Cenrādī,
citā Vispārējo Noteikumu sadaļā par konkrētu finanšu pakalpojumu vai starp Pusēm noslēgtajā
līgumā/vienošanā nav noteikts citādi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.
11.2. Līgumsoda samaksa ietver sevī visu Klienta procentu, zaudējumu un izdevumu atlīdzību.
Banka ir atbildīga par Klienta zaudējumiem, kas tam ir radušies sakarā ar Darījumu starp Pusēm, tikai
gadījumā, ja zaudējumu cēlonis ir Bankas ļauns nolūks. Bankas ļauna nolūka gadījumā Banka atlīdzina
Klientam tikai tiešos un radušos zaudējumus.
11.3. Banka nav atbildīga par tās saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies jebkuru
apstākļu ārpus Bankas kontroles dēļ, ieskaitot terorismu, karus, ugunsgrēkus, eksplozijas, civilus
nemierus, streikus, dabas stihijas, valsts institūciju izdotus aktus, trešo personu rīcību, datoru vai citu
komunikāciju bojājumus, traucējumus vai kļūdas.
12. DARĪJUMA IZBEIGŠANA
12.1. Ja līgumā starp Pusēm vai Vispārējos Noteikumos nav noteikts citādi, tiek uzskatīts, ka jebkurš starp
Pusēm slēdzams līgums ir beztermiņa.
12.2. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt visas vai atsevišķas starp Pusēm pastāvošās līgumattiecības,
sniedzot otrai Pusei paziņojumu par tajā norādīto līgumattiecību izbeigšanu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
kalendāra dienas pirms līgumattiecību izbeigšanas dienas, ciktāl Latvijas Republikas likumos vai starp
Pusēm noslēgtajā līgumā nav noteikts citādi.
12.3. Banka ir tiesīga vienpusēji, neatlīdzinot Klientam nekādus zaudējumus vai papildu izdevumus, un
bez iepriekšēja paziņojuma nekavējoties pārtraukt vai izbeigt jebkuru Darījumu un jebkuras
līgumattiecības ar Klientu šādos gadījumos:
a. ja Klients ir pārkāpis Vispārējos Noteikumus vai Vispārējo Noteikumu 3.1.punktā minētais Klienta
apliecinājums izrādās nepatiess;
b. ja ir aizdomas, ka Klienta vārdā rīkojas persona, kura nav identificēta vai pienācīgi pilnvarota;
c. ja ir aizdomas par Klienta saistību ar Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu Legalizāciju, terorisma
finansēšanu vai legalizācijas vai terorisma finansēšanas mēģinājumu;
d. ja Klients vai kāda ar to tieši vai netieši saistīta persona, tai skaitā Patiesais Labuma Guvējs, ir
pakļauts Sankcijām;
e. ja Klients pieļauj juridiski sodāmu, negodīgu vai neētisku rīcību vai, ja Bankai rodas pamats
uzskatīt turpmāko sadarbību ar Klientu par Bankas godu, cieņu vai reputāciju aizskarošu;
f. Vispārējo Noteikumu 4.3. punktā minētajos gadījumos.
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12.4. Darījuma izbeigšanas gadījumā visiem Klienta Maksājumiem, kuri izriet no izbeidzamā Darījuma,
iestājas samaksas termiņš. Par Klienta jebkura Maksājuma nokavējumu Klientam ir jāmaksā Bankai
līgumsods saskaņā ar Vispārējiem Noteikumiem arī pēc Darījuma izbeigšanas.
12.5. Klienta pienākums ir nokārtot visas saistības, kas izriet no līgumattiecībām ar Banku ne vēlāk kā
līgumattiecību izbeigšanas dienā.
13. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
13.1. Darījuma attiecībām starp Pusēm piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti, ja vien Puses
rakstveidā nav vienojušās citādi, starptautiskā banku prakse un paražas.
13.2. Visas starp Klientu un Banku radušās domstarpības Puses ir tiesīgas risināt savstarpējo pārrunu
ceļā.
13.3. Puses vienojas, ka pirms strīda nodošanas izskatīšanai tiesā Klients iesniedz ieteikumu, prasījumu
vai sūdzību pret Banku rakstveidā un Banka to izskata termiņā, kāds ir paredzēts ieteikumu un sūdzību
izskatīšanas kārtībā, kas atrodas Mājas Lapā.
13.4. Ja Klienta prasījums pret Banku ietilpst Finanšu nozares asociācijas ombuda kompetencē saskaņā
ar ombuda reglamentu, Klients ir tiesīgs nodot prasījumu izskatīšanai ombudam.
13.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Pušu Darījumu attiecībām, to pārkāpšanas,
izbeigšanas, likumības, spēkā esamības vai iztulkošanas, tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc
piekritības.
13.6. Pretrunu gadījumā starp Vispārējo Noteikumu tekstu latviešu valodā un Vispārējo Noteikumu tekstu
citā valodā ir piemērojami Vispārējie Noteikumi latviešu valodā.
14. KONTA NOTEIKUMI
14.1. Piemērošana
Šie Konta noteikumi tiek piemēroti, ja Klients ir pieteicis Bankā Konta atvēršanu vai Klientam Bankā ir
atvērts Konts.
14.2. Konta atvēršana
Banka atver Klientam multivalūtu Kontu, pamatojoties uz Klienta pieteikumu Konta atvēršanai. Konta
Līgums ir uzskatāms par noslēgtu no Konta atvēršanas brīža. Par Konta atvēršanas brīdi tiek uzskatīts
brīdis, kad Banka ir parakstījusi Konta Līgumu.
Bankai ir tiesības atteikt Klientam atvērt Kontu, pamatojoties uz tās rīcībā esošu konfidenciālu informāciju
vai citu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Bankai nav jāpaskaidro Klientam atteikuma iemesls. Gadījumā, ja
Banka ir atteikusi Konta atvēršanu, Banka patur visus dokumentus, ko iesniedzis Klients Konta atvēršanai.
Banka ir tiesīga noteikt valūtas, kuras Klients varēs izmantot Kontā.
14.3. Darījumi Kontā
14.3.1. Ja Klients konstatē Kontā atspoguļoto Darījumu neatbilstību faktiski veiktajiem vai Klienta
neapstiprinātus (neautorizētus) Darījumus, tā pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk, kā desmit
kalendāro dienu laikā no Darījuma iegrāmatošanas dienas (vai no dienas, kad Darījumam
vajadzēja tikt iegrāmatotam) informēt par to Banku. Klients ir tiesīgs saņemt no Bankas zaudējumu
atlīdzību saskaņā ar Likumu, iesniedzot Bankā pretenziju Bankas noteiktajā formā un kārtībā
(ieteikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība ir pieejama Mājas Lapā) ne vēlāk kā trīsdesmit
kalendāro dienu laikā no naudas līdzekļu norakstīšanas no Konta, ja Puses rakstveidā nav
vienojušās citādi.
14.3.2. Banka neatlīdzina Klientam zaudējumus, ja Klients rīkojies prettiesiski vai ar nodomu (tīši) vai
rupjas neuzmanības dēļ nav pildījis vienu vai vairākas Vispārējo Noteikumu prasības, kā arī
gadījumos, kad Klients varējis vai tam vajadzēja paredzēt zaudējumus, bet tas nav gādājis par
naudas līdzekļu drošību Kontā, t.sk. nosakot limitus Darījumiem vai piesakot Darījumu bloķēšanu
Kontā.
14.3.3. Bankai ir tiesības pieprasīt Klienta speciālo apstiprinājumu Darījumam Kontā, kuru Klients vai tā
Pilnvarotais Pārstāvis nav pieteicis Bankā personīgi un Bankai ir radušās šaubas par Klienta
apstiprinājumu (autorizāciju) Darījumam. Bankai ir tiesības neizpildīt šo Darījumu līdz brīdim, kamēr
tiek iegūts Bankas prasībām atbilstošs Klienta speciāls apstiprinājums šim Darījumam. Šādā
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gadījumā Banka neatbild par zaudējumiem vai papildu izdevumiem, kas Klientam var rasties sakarā
ar Darījuma novēlotu izpildi.
Sniedzot Bankai savu speciālo apstiprinājumu Darījumam, Klients atsakās no tiesībām celt
pretenzijas attiecībā uz šo Darījumu un prasīt zaudējumu atlīdzību.
14.4. Naudas līdzekļi Kontā. Procenti
14.4.1. Naudas līdzekļi Kontā ir pieprasījuma noguldījumi, un Klients ir tiesīgs rīkoties ar šiem naudas
līdzekļiem, pārskaitot tos.
14.4.2. Banka maksā Klientam procentus par atlikumu Kontā, ja tas ir paredzēts Konta Līgumā vai ar
atsevišķo Pušu vienošanos. Banka aprēķina procentus par Konta atlikumu, kas norādīts Konta
Līguma ailē „Procentu likmes aprēķina bāze”, bet kas nav mazāks par Konta Līguma ailē „Sākuma
bilance” minēto minimālo summu, izmantojot procentu likmi, kas norādīta Konta Līguma ailēs
„Bāzes likme” un „Papildus likme”, pieņemot, ka gadā un mēnesī ir Konta Līguma ailē „Aprēķina
bāze” norādītais dienu skaits.
14.4.3. Procentu likmes aprēķina bāzes (Konta Līguma aile „Procentu likmes aprēķina bāze”) ir sekojošas:
a.

mēneša vidējais atlikums Kontā, kas nozīmē, ka procenti tiek aprēķināti, saskaitot katras
konkrētā mēneša dienas Konta atlikumu un sadalot rezultātu ar attiecīgā mēneša dienu skaitu.

b.

mēneša minimālais atlikums Kontā, kas nozīmē, ka procenti tiek aprēķināti pamatojoties uz to,
ka mazākais atlikums Kontā jebkurā mēneša dienā tiek uzskatīts par Konta dienas atlikumu
katrai šai mēneša dienai;

c.

katras dienas faktiskais atlikums Kontā, kas nozīmē, ka procenti tiek aprēķināti par katras
dienas faktisko atlikumu Kontā, ja tas ir pozitīvs.

14.4.4. Katrai no augstāk minētajām procentu likmes aprēķina bāzēm Banka piemēro vienu no šādiem
variantiem:
a.

visam aprēķinātam atlikumam Kontā tiek piemērota Konta Līguma ailēs „Bāzes likme” un
„Papildus likme” norādītā procentu likme, neatkarīgi no atlikuma Kontā apmēra, ja tas ir lielāks
par nulli;

b.

mainīgais atlikums Kontā – piemērojamā procentu likme ir atkarīga no atlikuma Kontā apmēra,
bet tiek piemērota visam aprēķinātam atlikumam Kontā;

c.

saliktais atlikums Kontā – katram aprēķinātam Konta atlikuma intervālam tiek piemērotas
dažādas procentu likmes. Maksimālais intervālu skaits ir pieci.

14.4.5. Ja Konta Līgumā norādītā bāzes likme (Konta Līguma aile „Bāzes likme”) ir fiksētā, procentu
aprēķinam tiek piemērota procentu likme, kas ir vienāda ar papildus likmi (Konta Līguma aile
„Papildus likme”). Ja Konta Līgumā norādītā bāzes likme (Konta Līguma aile „Bāzes likme”) ir
mainīgā, procentu aprēķinam tiek piemērota procentu likme, kas sastāv no Bāzes Likmes un
papildus likmes (Konta Līguma aile „Papildus likme”) kopsummas.
14.4.6. Konta Līgumā norādītā papildus likme (Konta Līguma aile „Papildus likme”) ir spēkā no Konta
Līguma noslēgšanas dienas līdz brīdim, kad stājas spēkā jauna procentu likme saskaņā ar
Vispārējo Noteikumu 9.2.punktu.
14.4.7. Gadījumā, ja Noteikšanas Diena nav darba diena Somijā, tad procentu aprēķinam tiek izmantots
Bāzes Likmes apmērs iepriekšējā darba dienā Somijā.
14.4.8. Banka ieskaita uzkrātos procentus Kontā vienu reizi mēnesī mēneša pēdējā dienā.
14.5. Konta slēgšana
14.5.1. Katra no Pusēm ir tiesīga jebkurā brīdī iniciēt Konta slēgšanu, nepaskaidrojot iemeslus.
Konts tiek slēgts piecu Darba Dienu laikā pēc attiecīgā Klienta paziņojuma saņemšanas. Konts
netiek slēgts, ja tas ir nepieciešams citu ar Klientu noslēgto Darījumu izpildei vai tajā ir negatīvs
atlikums.
Papildus Vispārējo Noteikumu 12.3.punktā noteiktajiem gadījumiem Banka ir tiesīga vienpusēji un
bez iepriekšēja paziņojuma sniegšanas Klientam slēgt Kontu, ja Klients 6 (sešus) mēnešus pēc
kārtas nav veicis Darījumus ar Kontu.
14.5.2. Par Konta slēgšanu Klientam ir jāmaksā Bankai komisija, ja tāda ir paredzēta Cenrādī.
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14.5.3. Ja Klients, piesakot Konta slēgšanu, Bankas noteiktajā kārtībā ir norādījis citu kontu naudas
līdzekļu atlikuma pārskaitīšanai, Banka, slēdzot Kontu, pārskaita atlikumu saskaņā ar Klienta
iesniegto Maksājuma Uzdevumu. Banka ir tiesīga noteikt Maksājuma, ar kuru tiek pārskaitīts Konta
atlikums, veidu (standarta, steidzamais, vai ekspress) un norakstīt no Konta attiecīgo komisiju
saskaņā ar Cenrādi.
14.5.4. Ja Kontu slēdz Banka, Klientam ir pienākums pēc Bankas pieprasījuma paziņot Bankai citu kontu
naudas līdzekļu atlikuma pārskaitīšanai. Ja Klients nav norādījis citu kontu naudas līdzekļu
pārskaitīšanai, Konta atlikums glabājas Bankā, par to netiek uzskaitīti procenti un tas, ievērojot
Vispārējos Noteikumus, tiek pārskaitīts pēc Klienta pieprasījuma, pamatojoties uz saskaņā ar
Bankas prasībām noformētu attiecīgu pieteikumu. Pirms naudas līdzekļu pārskaitīšanas Bankai ir
tiesības veikt Klienta identifikāciju Vispārējo Noteikumu 4.sadaļā noteiktajā kārtībā, kā arī ieturēt
no pārskaitāmās summas komisiju saskaņā ar Cenrādi par attiecīgo naudas līdzekļu glabāšanas
periodu.
14.5.5. Slēdzot Kontu:
a. Klientam ir pienākums līdz Konta slēgšanai atlīdzināt Bankai visus tās izdevumus un
zaudējumus un nepieciešamības gadījumā iesniegt atbilstošu nodrošinājumu;
b. dokumenti, ko Klients iesniedzis Konta atvēršanai un Darījumu veikšanai, Klientam netiek
atgriezti.
14.6. Pagaidu Konts
14.6.1. Kapitālsabiedrība, kas tiek dibināta Latvijas Republikā, līdz reģistrācijai Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā var atvērt Pagaidu Kontu kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos noteiktā
pamatkapitāla samaksai.
Pagaidu Konta atvēršanai un apkalpošanai ir piemērojami Konta noteikumi (Vispārējo Noteikumu
14.sadaļa), ciktāl tie nav pretrunā šā 14.6.punkta noteikumiem.
14.6.2. Rīcība ar naudas līdzekļiem Pagaidu Kontā ir aizliegta līdz jaundibināmās kapitālsabiedrības
reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai dibināšanas izbeigšanai bez
kapitālsabiedrības reģistrācijas. Bankai ir tiesības norakstīt no Pagaidu Konta komisijas saskaņā
ar Cenrādi.
14.6.3. Pēc kapitālsabiedrības reģistrācijas Komercreģistrā kapitālsabiedrībai ir atkārtoti jāpiesaka Konta
atvēršana (Vispārējo Noteikumu 14.2. punkts), paziņojot Bankai par kapitālsabiedrības
Pilnvarotajiem Pārstāvjiem. Ar Konta atvēršanas brīdi nav piemērojami Vispārējo Noteikumu
14.6.punkta noteikumi.
14.6.4. Ja kapitālsabiedrības dibināšana tiek izbeigta bez reģistrācijas, kapitālsabiedrības Pagaidu Kontā
iemaksāto naudu Banka pārskaita saskaņā ar kapitālsabiedrības dibinātāju, kuri ir iemaksājuši
pamatkapitālu Pagaidu Kontā, norādījumiem.
15. MAKSĀJUMU NOTEIKUMI
15.1. Piemērošana
15.1.1. Šie Maksājumu noteikumi tiek piemēroti, ja Klients ir iesniedzis Bankā Maksājuma Uzdevumu vai
ja Banka saņem Klientam adresētus naudas līdzekļus. Pušu attiecības, kas izriet no Maksājumiem
un ko neregulē šie Maksājumu noteikumi, apspriežamas saskaņā ar Civillikuma noteikumiem par
uzņēmuma līgumu, Komerclikuma noteikumiem par komercdarījumiem, Likumu, Latvijas Bankas
un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar starptautisko
banku praksi un Bankas darbības paražām.
15.1.2. Puses vienojas, ka Banka nepiemēro Likuma 77.panta pirmās daļas, 80.panta trešās daļas, kā arī
85., 87., 92. un 99.panta noteikumus.
15.2. Maksājuma Uzdevumu noformēšana un Maksājuma autorizācija
15.2.1. Maksājuma veikšanai Klients iesniedz Bankā Maksājuma Uzdevumu Bankas noteiktajā formā un
kārtībā, precīzi un pilnīgi to aizpildot un norādot visu pieprasīto informāciju.
15.2.2. Maksājuma Uzdevumā Starptautiskā Maksājuma veikšanai Klients var norādīt arī
Starpniekbankas/Korespondentbankas precīzu un pilnu nosaukumu, adresi (vismaz pilsētu un
valsti), kā arī Klientam zināmu papildus informāciju par Starpniekbankas/Korespondentbankas
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korespondējošo kontu un Starpniekbankas/Korespondentbankas kodu – SWIFT Kods, BLZ
(Vācijā), Sort Code (Anglijā), ABA vai FW (ASV). Ja Klients Maksājuma Uzdevumā nav norādījis
Starpniekbanku/Korespondentbanku attiecīgajam Maksājumam, Bankai ir tiesības izvēlēties
Starpniekbanku/Korespondentbanku pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot to ar Klientu. Klients nav
tiesīgs noteikt Starpniekbanku/Korespondentbanku, kas Bankai jāizmanto Maksājuma izpildē.
15.2.3. Maksājuma Uzdevumā SEPA Maksājuma veikšanai, ja Maksājuma veids ir Standarta, Klients var
norādīt arī papildu datus. Banka ir tiesīga noteikt šādu SEPA Maksājumu, kuriem ir iespējams
norādīt papildu datus, maksimālo summu.
SEPA Maksājumiem Saņēmēja bankas SWIFT kods tiek noteikts, pamatojoties uz Saņēmēja konta
numuru, kuram jābūt IBAN formātā. Gadījumā, ja Klients ir norādījis Saņēmēja bankas SWIFT
kodu, kas neatbilst Saņēmēja IBAN, tas tiks aizstāts ar SWIFT kodu, kas atbilst Klienta norādītājam
Saņēmēja IBAN.
15.2.4. Maksājuma Uzdevumi ir aizpildāmi latīņu burtiem latviešu valodā vai citā Bankai pieņemamā
valodā. Bankai nav pienākums tulkot Maksājuma Uzdevumā norādīto informāciju.
15.2.5. Klients var iesniegt Maksājuma Uzdevumu euro un ārvalstu valūtās, kurās Banka veic
Maksājumus. Informācija par valūtām, kurās Banka veic Maksājumus, ir pieejama Klientam Bankas
telpās vai Mājas Lapā.
15.2.6. Ja Maksājuma Uzdevumā Klients nav norādījis visus nepieciešamos rekvizītus, Bankai ir tiesības,
bet nav pienākums lūgt Klientam papildu informāciju. Ja Bankai neizdodas precizēt Maksājuma
Uzdevuma rekvizītus līdz nākamās Darba Dienas beigām pēc Maksājuma Uzdevuma
pieņemšanas apstrādei, tā ir tiesīga atteikt Maksājuma izpildi.
Banka ir tiesīga atteikt Maksājuma izpildi gadījumos, ja nav ievēroti Vispārējos Noteikumos minētie
nosacījumi vai ja Bankai piemērojamie tiesību akti, Korespondentbanku prasības, Bankas Grupas
prasības vai citas regulējošas prasības aizliedz Maksājuma izpildi.
Par atteikumu izpildīt maksājumu Banka informē Klientu, ievietojot paziņojumu Internetbankā, ja
vien šādas informēšanas aizliegums nav noteikts Bankai piemērojamos tiesību aktos. Banka ir
tiesīga iekasēt komisiju par minēto informēšanu.
Banka nav atbildīga par Klienta zaudējumiem vai citiem papildu izdevumiem, kas tam radušies šajā
punktā minēto atteikumu dēļ.
15.2.7. Banka neizpilda Maksājuma Uzdevumus, kuru izpildei Konta atlikums nav pietiekams. Klienta
klātienē iesniegtais Maksājuma Uzdevums papīra formā, kura izpildei Konta atlikums nav
pietiekams, ir derīgs izpildei sešas Darba Dienas. Klienta Internetbankā iesniegtais Maksājuma
Uzdevums, kura izpildei Konta atlikums nav pietiekams, zaudē spēku, beidzoties attiecīgā
Maksājuma iesniegšanas laikam, kas norādīts Mājas Lapā.
15.2.8. Banka neatbild par Klienta zaudējumiem vai papildu izdevumiem, kas var rasties Maksājuma
Uzdevuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, ja Klienta Maksājuma Uzdevumā norādītais
Saņēmēja konta numurs IBAN vai citā formātā ir nederīgs vai neprecīzi norādīts, neatbilst citiem
norādītajiem Maksājuma rekvizītiem, kā arī ja Klienta Maksājuma Uzdevumā norādītie rekvizīti ir
neprecīzi vai nepilnīgi.
15.2.9. Ja Klienta Maksājuma Uzdevumā nav norādīta precīza Maksājumā iesaistīto banku identificējoša
informācija, Banka vienpusēji nosaka to. Maksājuma Uzdevuma izpildē Banka kā lietpratējs izpilda
Maksājuma Uzdevumu bez atsevišķas saskaņošanas ar Klientu, izvēloties racionālākos
izpildīšanas ceļus.
15.2.10. Klients piekrīt, ka Banka ir izpildījusi savas saistības attiecībā uz Maksājuma Uzdevumu ar brīdi,
kad Maksājuma summa ir nodota Saņēmēja bankas vai Starpniekbankas/Korespondentbankas
rīcībā Cenrādī norādītajos termiņos. Pēc nodotās Maksājuma summas saņemšanas Saņēmēja
banka vai Starpniekbanka/Korespondentbanka ir atbildīga pret Klientu vai Saņēmēju par
Maksājuma pienācīgu izpildi.
15.2.11. Banka nav atbildīga par neizpildītu vai nepienācīgi izpildītu Maksājuma Uzdevumu, ja tā
pienācīgu izpildi kavē Bankai piemērojamie tiesību akti vai citas regulējošas prasības. Banka nav
atbildīga pret Klientu par Maksājuma Uzdevuma neizpildi vai kavētu izpildi, ja šādu neizpildi vai
kavētu izpildi izraisījusi maksājumu sistēmas kļūda, datu apstrādes un datu komunikācijas vai
jebkuras citas programmas vai sistēmas, ko Banka izmanto, lai izpildītu Maksājuma Uzdevumu,
kļūda.
15.2.12. Klients piekrīt, ka Maksājums ir uzskatāms par Klienta apstiprinātu (autorizētu), ja:
a. Maksājuma Uzdevums ir iesniegts papīra formā un parakstīts saskaņā ar Parakstu
Paraugu Kartiņā Bankai iesniegtajiem parakstu un / vai zīmoga nospieduma paraugiem;

15. lappuse no 22 lappusēm

Vispārējie darījumu noteikumi
Redakcija: 8
28.04.2020

b. Maksājuma Uzdevums ir iesniegts, izmantojot Internetbanku, un autorizēts saskaņā ar
Elektronisko pakalpojumu līguma noteikumiem.
Klients piekrīt, ka Darījuma apstiprināšanu šī punkta apakšpunktos minētajā kārtībā Banka var
uzskatīt par Klienta neatsaucamu apstiprinājumu / piekrišanu Maksājuma Uzdevumā norādītajai
summai un citiem rekvizītiem.
15.3. Komisijas
15.3.1. Banka piedāvā Klientam šādus komisiju samaksas veidus:
a. “SHA” (dalīti) – Saņēmējs un Maksātājs apmaksā katrs savas bankas komisiju. Ja Klients
Maksājuma Uzdevumā ir norādījis komisijas samaksas veidu “SHA”, Klients nodrošina
Bankā Maksājuma summu un papildu tai samaksā Bankas komisiju saskaņā ar Cenrādi.
Banka
nodod
Klienta
Maksājuma
Uzdevumu
Saņēmēja
bankai
vai
Starpniekbankai/Korespondentbankai, norādot attiecīgajā Maksājuma ziņojuma laukā
opciju “SHA”. Ar šo ir uzskatāms, ka Banka ir izpildījusi savas saistības attiecībā uz
Maksājuma veikšanu saskaņā ar “SHA” noteikumiem. Visas Maksājumā iesaistītās
bankas, izņemot Banku, ir tiesīgas ieturēt komisijas no Maksājuma summas. Turklāt,
attiecībā uz Maksājumiem EEZ dalībvalstu valūtās, t.sk. EUR, EEZ ietvaros tikai
Saņēmēja banka ir tiesīga ieturēt komisiju no pārskaitītās naudas summas pirms tās
ieskaitīšanas Saņēmēja kontā, ja to paredz Saņēmēja un viņu apkalpojošās bankas
vienošanās;
b. “OUR” (Maksātājs) – Maksātājs apmaksā visas komisijas. Ja Klients Maksājuma
Uzdevumā ir norādījis komisijas samaksas veidu “OUR”, Klients nodrošina Bankā
Maksājuma summu un papildu tai samaksā Bankas komisiju saskaņā ar Cenrādi. Banka
nodod
Klienta
Maksājuma
Uzdevumu
Saņēmēja
bankai
vai
Starpniekbankai/Korespondentbankai, norādot attiecīgajā Maksājuma ziņojuma laukā
opciju “OUR”, līdz ar to, uzdodot Starpniekbankai/Korespondentbankai izmaksāt
Maksājuma Saņēmējam pilnu Maksājuma summu. Ar šo ir uzskatāms, ka Banka ir
izpildījusi savas saistības attiecībā uz Maksājuma veikšanu saskaņā ar “OUR”
noteikumiem. Ja Maksājumā iesaistītās bankas pieprasa komisijas, Banka bezakcepta
kārtībā noraksta šīs komisijas no Konta.
15.3.2. Ja Klients nav norādījis Maksājuma Uzdevumā komisijas samaksas veidu, tiek piemēroti “SHA”
komisijas samaksas noteikumi.
15.3.3. SEPA Maksājumiem norādāms „SHA” komisijas samaksas veids. Ja Klients neievēro iepriekšējā
teikumā minēto pienākumu un norāda „OUR” komisijas samaksas veidu, Banka ir tiesīga mainīt
komisijas samaksas veidu uz „SHA” vai noraidīt Maksājumu.
15.3.4. Maksājumiem, kur Saņēmēja banka ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā,
Islandē, Lihtenšteinā, Monako vai Šveicē, komisija „OUR” ir iespējama tikai, ja Maksājums ietver
valūtas konvertāciju vai Maksājuma valūta nav viena no šajā punktā minēto valstu valūtām.
15.3.5. Banka ir tiesīga ieturēt no Saņēmēja Konta komisiju, ja tāda ir paredzēta Cenrādī, attiecībā uz
tādiem ienākošiem Maksājumiem, kuros ir norāde, ka komisiju sedz Saņēmējs („BEN”/„SHA”).
15.3.6. Banka var noteikt papildu noteikumus Cenrādī uzrādītajām Maksājumu komisijām, kā arī
izņēmumus šim 15.3. punktam.
15.4. Maksājuma un komisijas valūta
15.4.1. Klients nodrošina savā Kontā naudas summu, kas ir pietiekama Maksājuma izpildei un Bankas
komisiju samaksai. Maksājuma summu Klients nodrošina Maksājuma valūtā vai arī dod Bankai
rīkojumu par naudas līdzekļu citā valūtā konvertāciju Maksājuma valūtā. Šajā gadījumā Banka
piemēro Bankas Valūtas Kursu, ja Puses nav vienojušās par citu valūtas maiņas kursu katrā
konkrētā gadījumā.
Ja Klients izmanto Internetbanku, informācija par Bankas Valūtas Kursiem ir pieejama Klientam
Internetbankā.
Ja Klients neizmanto Internetbanku, informācija par Bankas Valūtas Kursu, kas tika piemērots
konkrētam Darījumam, ir pieejama Klientam Konta pārskata veidā, vai, pēc Klienta pieprasījuma,
Banka to sniegs Klientam atsevišķi.
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15.4.2. Ja Klients ir iesniedzis Maksājuma Uzdevumu par Maksājuma veikšanu ar valūtas konvertāciju un
norādījis komisijas veidu „OUR”, visa Maksājuma summa tiek konvertēta no seguma valūtas. Šajā
gadījumā Konta atlikums Maksājuma valūtā netiek ņemts vērā.
Ja Klients ir iesniedzis Maksājuma Uzdevumu par Maksājuma veikšanu ar valūtas konvertāciju un
norādījis komisijas veidu „SHA”, tiek ņemts vērā Konta atlikums Maksājuma valūtā un Maksājuma
veikšanai norādītajā Maksājuma valūtā tiek konvertēta tikai iztrūkstošā summa.
15.4.3. Klienta komisijas Bankai tiek aprēķinātas un maksātas euro, izņemot, ja starp Pusēm noslēgtajā
vienošanās vai Cenrādī ir noteikts citādi. Citas Klienta Bankai maksājamās summas tiek maksātas
Pušu saskaņotajā valūtā. Ja Kontā nav komisijas vai citas Bankai maksājamās summas samaksai
nepieciešamās summas noteiktajā valūtā, Banka veic valūtas konvertāciju no jebkuras Kontā
pieejamas valūtas pēc Bankas ieskatiem, piemērojot Bankas Valūtas Kursu.
15.4.4. Ja Klients ir iesniedzis Bankā vairākus Maksājuma Uzdevumus par kopējo summu, kas pārsniedz
Konta atlikumu, Banka nosaka šo Maksājuma Uzdevumu izpildes secību pēc saviem ieskatiem.
15.4.5. Klients ir tiesīgs ieskaitīt un/vai turēt Kontā jebkuru valūtu, kurā Banka parasti veic Darījumus.
Maksājumus citās valūtās Banka neakceptē un neapstrādā. Bankas apkalpojamo valūtu saraksts
ir pieejams Mājas Lapā. Ja Banka pārstāj apkalpot kādu valūtu vai sāk apkalpot tādu valūtu, kas
iepriekš netika apkalpota, Banka publicē šādu informāciju Mājas Lapā.
15.4.6. Banka ir tiesīga noteikt jebkurus nosacījumus un/vai ierobežojumus Maksājumiem ārvalstu valūtā,
ja tādi ir noteikti attiecīgās valūtas izcelsmes valstī un skar Banku, izpildot Maksājumu attiecīgajā
valūtā.
15.5. Starpniekbankas/Korespondentbankas un korespondentkonti
15.5.1. Izpildot visus Klientam adresētos vai Klienta veiktos Maksājumus (izņemot SEPA Maksājumus un
Iekšbankas Maksājumus), tiek izmantoti korespondentkonti, kas ir norādīti Bankas apstiprinātajā
korespondentkontu sarakstā, kā arī vietējās un starptautiskās maksājumu un norēķinu sistēmas.
Bankas aktuālais korespondentkontu saraksts ir publicēts Mājas Lapā. Banka ir tiesīga vienpusēji
grozīt korespondentkontu sarakstu. Šādi grozījumi stājas spēkā grozījumu publicēšanas brīdī
Mājas Lapā, ja grozījumos nav norādīts vēlākais spēkā stāšanās datums.
15.5.2.
Ja
Klients
Maksājuma
Uzdevumā
nav
norādījis
Saņēmēja
bankas
Starpniekbankai/Korespondentbanku attiecīgajā valūtā, Bankai ir tiesības, nesaskaņojot ar Klientu,
izvēlēties Saņēmēja bankas Starpniekbanku/Korespondentbanku, vadoties no Maksājuma
Uzdevumā norādītās informācijas. Ja šāds pārskaitījums tiek atgriezts Bankai, Banka veic atkārtotu
Maksājumu uz sava rēķina. Ja atkārtotais Maksājums tiek atgriezts Bankai, Klientam tiek atgriezta
Kontā Maksājuma summa, neatgriežot komisiju par Maksājumu.
Ja Klients Maksājuma Uzdevumā ir norādījis Starpniekbanku/Korespondentbanku, Bankai ir
tiesības, nesaskaņojot ar Klientu, izmantot citu Starpniekbanku/Korespondentbanku.
15.5.3. Banka ir tiesīga neieskaitīt Klienta Kontā naudas līdzekļus, kuri ir ieskaitīti Bankai uz
korespondentkontu, kurš nav iekļauts Bankas korespondentkontu sarakstā, līdz brīdim, kad šādi
naudas līdzekļi ir iemaksāti Bankas korespondentkontu sarakstā iekļautajā korespondentkontā.
Šajā gadījumā Maksājumam var tikt piemērota speciāla Bankas komisija.
15.5.4. Visus riskus par Klienta naudas līdzekļiem, kuri ir ieskaitīti korespondentkontu sarakstā
nenorādītos korespondentkontos, uzņemas Klients.
15.5.5. Klients uzņemas visu risku, kas izriet no valūtas konvertācijas ierobežojumiem, nodokļiem,
nodevām un citiem maksājumiem, kas ir spēkā attiecīgajā valstī, kā arī no attiecīgās valsts tiesību
aktu izmaiņām, tiesas spriedumiem, citu administratīvo institūciju un centrālās bankas
nolēmumiem, sakarā ar kuriem Bankai, Klientam vai trešajām personām varētu rasties zaudējumi
vai papildu izdevumi.
15.6. Maksājumu izpildes termiņi
15.6.1. Maksājuma Uzdevuma saņemšanas brīdis ir brīdis, kad Banka saņem Maksājuma Uzdevumu
Bankas noteiktajā formā un kārtībā, kas atbilst Bankas prasībām un ir iesniegts, ievērojot Mājas
Lapā norādītos iesniegšanas laikus.
Maksājuma Uzdevuma saņemšana negarantē tā izpildi. Maksājuma Uzdevuma izpildes būtisks
priekšnosacījums ir atbilstība visiem Vispārējos Noteikumos un citos maksājumu jomu
regulējošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.
15.6.2. Klienta veikto Maksājumu izpildes termiņi ir atkarīgi no Cenrādī un Mājas Lapā noteiktajiem
Maksājumu veidiem un Maksājuma Uzdevuma iesniegšanas laikiem.
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Vēlamo Maksājuma veidu Klients norāda Maksājuma Uzdevumā. Ja Klients nav norādījis vēlamo
Maksājuma veidu, tad Maksājums tiek izpildīts kā standarta Maksājums.
15.6.3. Ja Klienta Maksājuma Uzdevums Bankā saņemts līdz Mājas Lapā noteiktajiem iesniegšanas
laikiem, Maksājuma Uzdevuma summu Banka nodod Saņēmējam, Saņēmēja bankai vai
Starpniekbankai/Korespondentbankai ne vēlāk kā Mājas Lapā norādītajā datumā. Ja Mājas Lapā
norādītais datums iekrīt Saņēmēja bankas vai Starpniekbankas/Korespondentbankas, citu
Maksājuma izpildē iesaistīto banku vai maksājumu sistēmas, izmantojot kuru ir izpildāms
Maksājums, brīvdienā, vai dienā, kas Maksājuma valūtas emitenta valstī ir noteikta par brīvdienu,
tad Banka izpilda Maksājuma Uzdevumu pirmajā nākamajā Darba Dienā vai Saņēmēja bankas vai
Starpniekbankas/Korespondentbankas darba dienā.
Ja starp Maksājuma iesniegšanas dienu un Maksājuma izpildes dienu iekrīt brīvdiena(s) Latvijā vai
Starpniekbankas/Korespondentbankas valstī, Maksājuma izpildes diena tiek pārcelta uz priekšu
par attiecīgu dienu skaitu.
15.6.4. Ja SEPA Maksājuma, kas tiek izpildīts, izmantojot kādu no maksājumu sistēmām (SEPA,
TARGET, EBA), izpildes datums iekrīt brīvdienā Latvijā vai maksājumu sistēmas, izmantojot kuras
ir izpildāms Maksājums, brīvdienā, Maksājums tiek izpildīts pirmajā nākamajā Darba Dienā vai
maksājumu sistēmas darba dienā.
15.6.5. Starptautiskajos Maksājumos Banka nevar garantēt Maksājuma ieskaitīšanu Saņēmēja kontā
noteiktajā laikā, ja Saņēmēja banka nav Bankas Starpniekbanka/Korespondentbanka vai
Maksājuma izpildē piedalās viena vai vairākas Starpniekbankas/Korespondentbankas.
Ja Klientam adresētais Maksājums ir kādā no EEZ dalībvalsts valūtām un ir izpildāms jebkurā no
EEZ dalībvalstīm, Banka ieskaita šāda Maksājuma summu Kontā ne vēlāk par to Darba Dienu,
kurā Klientam adresēta Maksājuma summa ir ieskaitīta Bankai.
15.6.6. Ja Klientam adresētais Maksājums ir citā valūtā, kas nav EEZ dalībvalsts valūta, vai ir izpildāms
citā valstī, kas nav EEZ dalībvalsts, Bankai ir tiesības neieskaitīt Kontā Maksājuma summu līdz
brīdim, kad Banka ir pārliecinājusies, ka Maksājuma summa ir ieskaitīta Bankas
Starpniekbankas/Korespondentbankas kontā.
15.6.7. Banka nav atbildīga par Klienta zaudējumiem un citiem papildu izdevumiem, kas Klientam
radušies Maksājuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, ja šāda neizpilde vai
nepienācīga izpilde ir radusies trešo personu, kuras piedalās Maksājumu veikšanā, vainas dēļ.
Iepriekšējā teikuma noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz Bankas korespondentkontu sarakstā
ietilpstošo Starpniekbanku/Korespondentbanku Maksājuma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, par
kuru Banka ir atbildīga, izņemot gadījumus, ja Starpniekbankas/Korespondentbankas ir pieļāvušas
nokavējumu Vispārējo Noteikumu 11.3. punktā norādīto apstākļu rezultātā.
15.7. Klientam adresētie Maksājumi
15.7.1. Maksājums ir uzskatāms par pareizi izpildītu, ja tas izpildīts atbilstoši Maksājuma Uzdevumā
norādītajam Klienta Konta numuram IBAN formātā.
Banka ir tiesīga izpildīt Klientam adresēto Maksājumu, pamatojoties uz Unikālo Identifikatoru, kas
norādīts Maksājuma Uzdevumā Klientam adresētā Maksājuma veikšanai. Bankai nav pienākums
pārbaudīt Maksājuma Uzdevumā norādītā Unikālā Identifikatora atbilstību pārējai informācijai, kas
norādīta Bankas saņemtajā Klientam adresētajā Maksājuma Uzdevumā. Tomēr, Bankai ir tiesības,
bet nav pienākums, atsevišķos gadījumos pārbaudīt Maksājuma Uzdevumā norādītā Konta
numura atbilstību Klienta nosaukumam, un nesakritības gadījumā atteikt Maksājuma izpildi vai
pieprasīt rekvizītu precizējumu.
15.7.2. Ja Klienta Kontā ir kļūdaini ieskaitīti naudas līdzekļi Bankas kļūdas dēļ, Bankai ir tiesības norakstīt
no Konta šādus naudas līdzekļus bezakcepta kārtībā, paziņojot par to Klientam Konta pārskatā.
15.7.3. Ja naudas līdzekļi ir ieskaitīti Klienta Kontā kļūdas dēļ un Banka ir saņēmusi attiecīgo
pieprasījumu, Klients apņemas sadarboties ar Banku kļūdas seku noregulēšanai. Šajā sakarā
Klients apņemas Bankas noteiktajos termiņos sniegt Bankai pieprasīto informāciju un dokumentus,
kuri ir saistīti ar kļūdaini ieskaitītajiem naudas līdzekļiem. Ja Klients neievēro šo sadarbības
pienākumu, Banka ir tiesīga veikt kļūdaini ieskaitīto naudas līdzekļu bloķēšanu līdz apstākļu
noskaidrošanai.
15.7.4. Bankai ir tiesības neizpildīt Klientam adresēto vai Klienta ierosināto Maksājumu, ja:
a. Maksājums ir saistīts ar valsti, kas ir iekļauta to valstu sarakstos, kuras tiek turētas
aizdomās par noziedzīgā ceļā iegūto naudas līdzekļu legalizēšanas vai terorisma
atbalstīšanu, vai attiecībā uz kurām ir piemērotas Sankcijas, kā arī gadījumos, ja kāda
no Maksājumā iesaistītajām pusēm atrodas Latvijas Republikas atzīto valstu un
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starptautisko organizāciju sastādītajos personu sarakstos, kas tiek turētas aizdomās
par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā,
glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā vai ir pakļauta Sankcijām;
b. Maksātājs nav pietiekami identificēts, vai
c. citos gadījumos, ja tas nav īpaši aizliegts ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Šajos gadījumos Banka nav atbildīga par zaudējumiem vai papildu izdevumiem, kas Klientam var
tieši vai netieši rasties Maksājuma neizpildes dēļ. Latvijas Republikas tiesību aktos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Banka ir tiesīga nepaskaidrot neieskaitīšanas iemeslus.
15.8. Maksājumu labošana, atsaukšana, izmeklēšana un atmaksa
15.8.1. Iesniedzot Bankai pieteikumu tās noteiktajā formā un kārtībā, Klients ir tiesīgs pieteikt Bankai
šādus iesniegtā Maksājuma Uzdevuma labojumus:
a. Saņēmēju;
b. Saņēmēja konta numuru;
c. Maksājuma mērķi.
Tomēr Banka negarantē, ka Maksājuma Uzdevums tiks izlabots.
Ja Maksājuma Uzdevums vēl nav izpildīts, Banka nodrošina Maksājuma Uzdevuma labošanu
atbilstoši Klienta pieteiktajiem labojumiem.
Ja Klients pieteicis jau izpildīta Maksājuma Uzdevuma labošanu, Banka savu iespēju robežās
sazinās ar Saņēmēja banku vai Starpniekbankām/Korespondentbankām, lai pieteiktu labojumus
izpildītajā Maksājuma Uzdevumā atbilstoši Klienta pieteiktajam.
15.8.2. Klients ir tiesīgs pieteikt Bankā iesniegtā Maksājuma Uzdevuma atsaukumu, iesniedzot Bankai
pieteikumu tās noteiktajā formā un kārtībā. Tomēr Banka negarantē, ka Maksājuma Uzdevums tiks
atgriezts.
Ja Maksājuma Uzdevums vēl nav izpildīts, Banka veic visas nepieciešamās darbības, lai šādu
Maksājuma Uzdevumu neizpildītu. Maksājuma Uzdevuma atgriešanas gadījumā par šo
Maksājuma Uzdevumu iekasētā komisija netiek atgriezta. Ja, iesniedzot Bankā Maksājuma
Uzdevumu, vienlaicīgi tika pieteikta valūtas konvertācija, lai nodrošinātu naudas līdzekļus
Maksājuma valūtā, Maksājuma Uzdevuma atgriešanas gadījumā valūtas konvertācijas Darījums
netiek atcelts.
Ja Klients pieteicis jau izpildīta Maksājuma Uzdevuma atsaukumu, Banka savu iespēju robežās
cenšas
sazināties
ar
Klientu-Saņēmēju,
Saņēmēja
banku
vai
Starpniekbankām/Korespondentbankām, lai atgūtu pārskaitītos naudas līdzekļus. Banka atmaksā
līdzekļus Klienta Kontā tikai pēc tam, kad Banka ir pārliecinājusies par to, ka Maksājuma Uzdevums
netiks izpildīts nevienā Maksājuma Uzdevuma izpildes posmā un pēc tam, kad Banka ir atguvusi
līdzekļus no Saņēmēja bankas vai Starpniekbankas/Korespondentbankas. Iekšbankas Maksājuma
gadījumā Maksājums tiek atmaksāts Klientam-Maksātājam tikai pēc tam, kad no Klienta-Saņēmēja
ir saņemta piekrišana Maksājumu atmaksai. Banka ir tiesīga atteikties pieņemt pieteikumu par
Maksājuma Uzdevuma atsaukumu, ja maksājumu sistēmas, kura tika izmantota Maksājuma
Uzdevuma izpildei, noteikumi nepieļauj apstrādājamo Maksājuma Uzdevumu atsaukšanu.
15.8.3. Banka veic Klienta pārskaitīto vai Bankā nesaņemto Klientam adresēto naudas līdzekļu
izmeklēšanu, pamatojoties uz Klienta iesniegto pieteikumu, kuram jāatbilst Bankas noteiktajām
prasībām.
15.8.4. Par Maksājuma labošanu, atsaukumu, izmeklēšanu un atmaksu Banka ir tiesīga iekasēt no Klienta
komisiju saskaņā ar Cenrādi, kā arī citas Maksājuma izpildē iesaistīto banku ieturētās komisijas.
16. REGULĀRO MAKSĀJUMU NOTEIKUMI
16.1. Šie regulāro Maksājumu noteikumi tiek piemēroti, ja Puses saskaņā ar Vispārējiem Noteikumiem ir
noslēgušas regulārā Maksājuma līgumu par fiksētās summas Maksājumu veikšanu – regulāro
Maksājumu no Klienta Konta uz citu Klienta Kontu vai uz cita Klienta Kontu vai jebkuru kontu citā
bankā.
Regulāriem Maksājumiem ir piemērojami Vispārējo Noteikumu 15.sadaļas (Maksājumu noteikumi)
noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā šīs 16.sadaļas noteikumiem.
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16.2. Regulārā Maksājuma līguma noslēgšanai Klients iesniedz Bankā attiecīgo pieteikumu tās noteiktajā
formā un kārtībā. Pieteikumu regulārā Maksājuma veikšanai Klients var noslēgt klātienē, iesniedzot
attiecīgu pieteikumu papīra formā, vai izmantojot Internetbanku.
16.3. Saskaņā ar regulārā Maksājuma līgumu Klients uzdod Bankai pastāvīgi veikt regulārus
Maksājumus. Banka sniedz attiecīgo pakalpojumu tikai gadījumā, ja ir iestājušies rīkojuma izpildes
nosacījumi.
16.4. Par regulārā Maksājuma līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu, regulāro Maksājumu veikšanu
Klients maksā Bankai komisijas saskaņā ar Cenrādi.
16.5. Banka pārbauda regulārā Maksājuma līguma izpildes nosacījumu iestāšanos līgumā norādītajos
laikos. Ja regulārā Maksājuma līgumā norādītajā Kontā Maksājuma izpildes dienā trūkst naudas
līdzekļu Maksājuma izpildei un ar to saistīto komisiju samaksai nepieciešamajā valūtā un apmērā,
tad Maksājums netiek izpildīts.
16.6. Pieteikumā regulārā Maksājuma veikšanai norādītais Maksājumu izpildes sākuma datums var būt
attiecīgā pieteikuma iesniegšanas diena.
Ja Maksājuma izpildes diena iekrīt Bankas brīvdienā, tad Maksājums tiek izpildīts pirmajā
nākamajā Darba Dienā.
16.7. Regulārā Maksājuma līgums izbeidzas Vispārējos Noteikumos minētajos gadījumos, kā arī
gadījumos,
a. kad Banka saņem Klienta paziņojumu par Pieteikuma regulārā Maksājuma veikšanai
atcelšanu;
b. kad iestājas Pieteikumā regulārā Maksājuma veikšanai norādītais spēkā esamības
termiņš („Spēkā līdz”);
c. ja Klientam ir slēgts Bankā atvērtais Konts, no kura jāveic regulārais Maksājums, un / vai,
ja ir slēgts konts, uz kuru jāveic regulārais Maksājums.
16.8. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī labot iesniegto pieteikumu regulārā Maksājuma veikšanai, mainot
Saņēmēja konta numuru vai nosaukumu, regulārā Maksājuma summu un citas regulārā
Maksājuma detaļas. Minētos labojumus Klients var veikt Internetbankā vai klātienē. Pieteikuma
regulārā Maksājuma veikšanai labošanas gadījumā Klientam Internetbankā ir pieejams
apstiprinājums par labojumu veikšanu, jauns regulārā Maksājuma līgums vai regulārā Maksājuma
līguma grozījumi netiek parakstīti.
17. KONTA ATLIKUMA PĀRVEDUMU NOTEIKUMI
17.1. Šie Konta atlikuma pārvedumu noteikumi tiek piemēroti, ja Puses saskaņā ar Vispārējiem
Noteikumiem ir noslēgušas konta atlikuma pārveduma līgumu.
17.2. Konta atlikuma pārveduma līguma noslēgšanai Klients iesniedz Bankā attiecīgo pieteikumu tās
noteiktajā formā un kārtībā. Līgumu konta atlikuma pārveduma veikšanai Klients var noslēgt
klātienē, iesniedzot attiecīgu pieteikumu papīra formā.
17.3. Saskaņā ar konta atlikuma pārveduma līgumu Klients uzdod Bankai pārskaitīt naudas līdzekļus no
Klienta Konta uz citu Klienta kontu vai trešās personas kontu ar noteiktu regularitāti, kas norādīta
konta atlikuma pārveduma līgumā (reizi dienā, reizi nedēļā, reizi mēnesī vai ar citu regularitāti, kas
noteikta Cenrādī).
17.4. Konta atlikuma pārveduma ietvaros var tikt veikti Cenrādī norādītie Maksājumu veidi. Konta atlikuma
pārvedumiem ir piemērojami Vispārējo Noteikumu 15.sadaļas (Maksājumu noteikumi) noteikumi,
ciktāl tie nav pretrunā šīs 17.sadaļas noteikumiem.
17.5. Ja Klients pieteikumā Konta atlikuma pārveduma veikšanai („Spēkā līdz”) ir norādījis datumu, Banka
veic Konta atlikuma pārvedumus līdz minētajam datumam. Ja Konta atlikuma pārvedumu
veikšanas beigu datums nav norādīts, Banka veic pārvedumus, kamēr konta atlikuma pārveduma
līgums ir spēkā.
17.6. Konta atlikuma pārveduma saņēmējs var būt pats Klients vai jebkura cita persona, kas norādīta
konta atlikuma pārveduma līgumā.
17.7. Konta atlikuma pārvedumu veidi ir:
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a.

nulles bilancēšana (pieejamais Konta atlikums tiek pārskaitīts uz Konta atlikuma
saņēmēja kontu); un

b.

bilancēšana pie minimālā atlikuma (Kontā tiek atstāta konta atlikuma pārveduma līgumā
minētā minimālā atlikuma summa, savukārt, summa, kas pārsniedz minimālo atlikumu,
tiek pārskaitīta uz Konta atlikuma saņēmēja kontu).

Katram augstāk minētajam Konta atlikuma pārveduma veidam Klients var noteikt minimālo
Maksājuma summu. Ja Konta atlikuma pārveduma summa ir mazāka par Klienta noteikto
minimālo Maksājuma summu, Konta atlikuma pārvedums netiek veikts.
17.8. Pieejamais Konta atlikums tiek noteikts un Konta atlikuma pārvedums tiek veikts konta atlikuma
pārveduma līgumā noteiktajā laikā („Izpildes laiks”). Pirmais Konta atlikuma pārvedums tiek veikts
pirmā Maksājuma izpildes datumā, un turpmāk, ievērojot Maksājuma regularitāti. Nosakot pieejamo
Konta atlikumu, Banka neņem vērā naudas līdzekļus, kas Kontā tika iegrāmatoti pēc Maksājuma
izpildes laika, un Banka nerezervē naudas līdzekļus, kas nepieciešami jebkādu Klienta saistību (ja
tādas ir) izpildei, kas iestājas pēc Maksājuma izpildes laika.
17.9. Ja Kontam ir piešķirts overdrafts, Konta atlikuma pārvedums nevar tikt veikts no overdrafta
līdzekļiem. Nosakot pieejamo Konta atlikumu pārveduma veikšanai, overdrafta limits netiek ņemts
vērā.
17.10. Klientam ir tiesības pieteikt vairākus Konta atlikuma pārvedumus vienlaicīgi. Šajā gadījumā Banka
veic Konta atlikuma pārvedumus Klienta noteiktajā secībā.
17.11. Par Konta atlikuma pārvedumu veikšanu Klients maksā Bankai komisiju par katru pārvedumu vai
ikmēneša maksu, saskaņā ar Cenrādi. Par konta atlikuma pārveduma līguma noslēgšanu,
grozīšanu, izbeigšanu Klients maksā Bankai komisijas saskaņā ar Cenrādi.
18. VALŪTAS KONVERTĀCIJAS NOTEIKUMI
18.1. Šie valūtas konvertācijas noteikumi tiek piemēroti Klienta un Bankas attiecībām, ja Klients ir pieteicis
valūtas konvertācijas Darījumu Bankā. Valūtas konvertācijas rīkojums ir neatsaucams.
18.2. Banka veic valūtu konvertācijas Darījumus saskaņā ar Bankas noteikto konvertējamo valūtu
sarakstu, kas tiek publicēts Mājas Lapā.
Banka ir tiesīga atteikt valūtas konvertācijas Darījuma izpildi. Šajā gadījumā Bankai nav
jāpaskaidro Klientam atteikuma iemesls. Banka ir tiesīga noteikt Darba Dienas laiku, kurā ir
iespējams veikt valūtas konvertācijas Darījumus, ievietojot informāciju par to Internetbankā un/vai
Mājas Lapā.
18.3. Darījums par speciālu valūtas konvertācijas kursu tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Puses ir telefoniski
vienojušās par Darījuma pērkamo un pārdodamo valūtu, summām un valūtas konvertācijas kursu.
18.4. Ja Klients iesniedz valūtas konvertācijas rīkojumu un Darījuma nosacījumi iepriekš nav saskaņoti ar
Banku, tad Darījums uzskatāms par noslēgtu tikai pēc konvertācijas rīkojumā norādīto nosacījumu
apstiprināšanas no Bankas puses.
18.5. Valūtas konvertācijas Darījums, kura summa pārsniedz 50000 EUR (piecdesmit tūkstošus euro) vai
šīs summas ekvivalentu citā valūtā, Klients var veikt tikai klātienē vai telefoniski saskaņā ar
Elektronisko pakalpojumu līgumu.
18.6. Ja Puses ir noslēgušas valūtas konvertācijas Darījumu telefoniski, Banka ir tiesīga pieprasīt
Klientam tajā pašā Darba Dienā iesniegt attiecīgu valūtas konvertācijas rīkojumu papīra formā vai
apstiprināt veikto valūtas konvertācijas Darījumu Internetbankā. Ja Puses ir noslēgušas valūtas
konvertācijas Darījumu telefoniski, Klientam ir pienākums tajā pašā Darba Dienā pārbaudīt Kontā
iegrāmatotā Darījuma atbilstību telefoniski veiktajam valūtas konvertācijas Darījumam. Ja Klients
līdz Darba Dienas beigām nepiesaka Bankai pretenzijas par to, uzskatāms, ka Kontā iegrāmatotais
Darījums atbilst telefoniski veiktajam valūtas konvertācijas Darījumam.
19. TERMIŅNOGULDĪJUMA NOTEIKUMI
19.1. Termiņnoguldījuma noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti Pušu attiecībām, kad Klients ir
noslēdzis Noguldījuma Līgumu ar Banku.
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19.2. Noguldījuma Sākuma Datumā Banka debetē Noguldījuma Summu no Konta un nogulda to par
labu Klientam saskaņā ar Noguldījuma Līgumu un Vispārējiem Noteikumiem. Klients apņemas
nodrošināt Noguldījuma Summu Kontā vēlākais līdz 16.00 pēc Rīgas (Latvijas) laika Noguldījuma
Sākuma Datumā.
19.3. Ja Klients nenodrošina Noguldījuma Summu Kontā vēlākais līdz 16.00 pēc Rīgas (Latvijas) laika
Noguldījuma Sākuma Datumā, Termiņnoguldījums tiek uzskatīts par neveiktu, un Noguldījuma
Līgums izbeidzas. Noguldījuma Summa (vai tās daļa), kas tiek saņemta (ja tāda ir) Kontā no
Klienta pēc 16.00 pēc Rīgas (Latvijas) laika Noguldījuma Sākuma Datumā, paliek Kontā, ja vien
Banka un Klients nevienojas citādi. Par šādiem līdzekļiem Banka nemaksā nekādus procentus, ja
vien starp Pusēm noslēgtajā Konta Līgumā nav paredzēts citādi.
19.4. No Noguldījuma Sākuma Datuma (ieskaitot) līdz Noguldījuma Beigu Datumam (neieskaitot) Banka
aprēķina procentus par Noguldījuma Summu, piemērojot Noguldījuma Procentu Likmi,
pamatojoties uz faktisko dienu skaitu Termiņnoguldījuma periodā un gadu no 360 dienām
(faktiskais/360).
19.5. Noguldījuma Līgums izbeidzas Noguldījuma Beigu Datumā (ja tas nav ticis izbeigts pirms termiņa
saskaņā ar Vispārējiem Noteikumiem), un Noguldījuma Summa kopā ar uzkrātajiem procentiem
tiek kreditēta Kontā.
19.6. Vienīgi Klients ir atbildīgs par jebkuriem nodokļiem (ja tādi būtu), tai skaitā, bet ne tikai ieturējuma
nodokli, vai citām nodevām jebkurā valstī (kopā ar jebkādām nokavējuma sekām un nodokļu likmju
palielināšanos, un jauniem nodokļiem) saistībā ar Noguldījuma Līgumu. Ja Bankai ir pienākums
samaksāt šādas nodevas vai nodokļus, Klients ar šo pilnvaro Banku un piekrīt, ka Banka var to
darīt un ieturēt attiecīgos līdzekļus (ieskaitot valūtas konvertāciju). Klients apņemas pēc
pieprasījuma atlīdzināt Bankai samaksāto vai apmierināto summu.
19.7. Klientam ir tiesības izbeigt Noguldījuma Līgumu pirms Noguldījuma Beigu Datuma, rakstveidā
paziņojot par to Bankai vismaz 3 (trīs) Bankas dienas iepriekš. Šādā gadījumā Banka nemaksā
par Noguldījuma Summu uzkrātos procentus, un Klientam jāsamaksā Bankai soda nauda 1%
apmērā no Noguldījuma Summas, kuru Banka ietur no Noguldījuma Summas. Banka atgriež
atlikušo Noguldījuma Summu Klientam, pārskaitot to uz Kontu. Bankai ir tiesības atteikties
izmaksāt Noguldījuma Summu pirms termiņa, ja šāds Termiņnoguldījums kalpo kā nodrošinājums
Klienta vai citu klientu saistībām pret Banku.
19.8. Bankai ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Noguldījuma
Līgumu pirms Noguldījuma Beigu Datuma, ja uz Klienta naudu tikusi vērsta piedziņa saskaņā ar
spēkā esošajiem tiesību aktiem (piedziņas brīdī), kā arī citos Darījuma izbeigšanas gadījumos, kas
norādīti Vispārējo Noteikumu 12.3. punktā. Šādā gadījumā uzkrātie procenti netiek maksāti, un
Banka ietur Vispārējo Noteikumu 19.7. punktā norādīto soda naudu par izbeigšanu.
19.9. Noguldījuma Summa un saistītie procenti tiek ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla un ir nodrošinājums
jebkādām prasībām, kādas varētu būt Bankai. Ja Bankai rodas prasība pret Klientu, Bankai ir
tiesības, iepriekš nepaziņojot par to Klientam, izbeigt Noguldījuma Līgumu un izmantot
Noguldījuma Summu, lai apmierinātu savus prasījumus pret Klientu vai citiem klientiem. Šādā
gadījumā uzkrātie procenti netiek maksāti, un Banka ietur Vispārējo Noteikumu 19.7. punktā
norādīto soda naudu par izbeigšanu (skatīt arī Vispārējo Noteikumu 10. sadaļu).
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