6.2. Dokumentārie akreditīvi
6.2.1. Vispārējie noteikumi
6.2.1.1. Šī nodaļa nosaka Bankas un Klienta savstarpējās attiecības darbībai ar
dokumentārajiem akreditīviem, kuri atvērti Bankā pēc Klienta rīkojuma, vai Bankas par labu
Klientam avizētajiem akreditīviem.
6.2.1.2. Noteikumiem un kārtībai norēķiniem ar akreditīviem jābūt noteiktiem Klienta ārējās
tirdzniecības līgumos, un tie nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas tiesību aktiem.
6.2.1.3. Dokumentārajiem akreditīviem tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas
(The International Chamber of Commerce) unificētie noteikumi: 1. Dokumentāro akreditīvu
unificētie noteikumi un prakses (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits,
2007 Revision, Publication No. 600) 2. Starptautiskie bankas prakses standarti: dokumentāro
akreditīvu dokumentu pārbaude (International Standard Banking Practice for the Examination
of Documents under Documentary Credits, 2007 Revision for UCP 600)
6.2.1.4. Obligāts nosacījums dokumentāro operāciju veikšanai ar Klientu ir Klienta norēķinu
konts Bankā.
6.2.1.5. Pamatojums akreditīva atvēršanai ir Bankai pieņemamas formas un satura Klienta
iesniegums neatsaucama dokumentārā Akreditīva atvēršanai (turpmāk tekstā Iesniegums).
6.2.1.6. Banka pieņem Klienta iesniegumu ar noteikumu, ka tas sagatavots Bankas
apstiprinātā formā, norādot visus obligātos rekvizītus. Ja Iesniegumā ir minēti neizpildāmi
noteikumi vai trūkst obligāto rekvizītu, uzskatāms, ka Banka nav pieņēmusi Iesniegumu.
6.2.1.7. Lēmumu par akreditīva atvēršanu/avizēšanu Banka pieņem saskaņā ar tās iekšējiem
noteikumiem.
6.2.1.8. Ja akreditīva darījumā ir iesaistīta apstiprinātājbanka, šādas bankas izvēle Klientam
jāsaskaņo ar Banku.
6.2.1.9. Ja par izpildītājbanku tiek nozīmēta cita banka, Banka nav atbildīga par šādas
izpildītājbankas rīcību akreditīva izpildē un dokumentu pārbaudes kvalitāti.
6.2.1.10. Banka saņem komisijas maksu saskaņā ar akreditīva noteikumiem. Bankas
komisijas maksa akreditīva darījumos tiek iekasēta atbilstoši spēkā esošajiem Bankas
tarifiem, kas ir pieejami mājas lapā www.privatbank.lv.
6.2.1.11. Klientam jāsamaksā Bankai akreditīva komisijas maksa līdz pakalpojuma
sniegšanai.
6.2.1.12. Bankai ir tiesības bezakcepta kārtībā norakstīt komisijas maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem no Klienta kontiem.
6.2.1.13. Bankai ir tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu, ja Klients nav samaksājis
noteikto komisijas maksu.
6.2.1.14. Akreditīvu operācijās bankas strādā tikai ar dokumentiem. Ja saskaņā ar akreditīva
noteikumiem transporta dokumentā Banka ir norādīta ka kravas saņēmējs, Banka tiek
atbrīvota no pienākuma veikt jebkādas ar kravu saistītas darbības: apdrošināšanu,
uzglabāšanu, rīcību ar kravu, muitas formalitāšu noformēšanu, ārkārtas gadījumu jūrā
(vispārēja avārija, atsevišķa avārija, kuģu sadursme, glābšanas darbi u. c.) seku likvidāciju un
noformēšanu un citas darbības, izņemot apstiprinājuma uzrakstu (indosamentu) uz atbilstoša
transporta dokumenta.

6.2.1.15. Klientam jāiesniedz dokumenti Bankas centrālajā birojā Muitas ielā 1, Rīga, Latvija,
LV-1134. Klienta iesniegto Akreditīva dokumentu pārbaudes termiņš sākas no dokumentu
saņemšanas dienas Bankas centrālajā birojā.
6.2.1.16. Līgums par akreditīva atvēršanu (turpmāk tekstā Līgums) sastāv no Iesnieguma,
šiem Noteikumiem un Bankas tarifiem.

6.2.2. Līguma priekšmets
6.2.2.1. Līguma priekšmets ir Bankas akreditīva atvēršana atbilstoši Iesniegumā norādītajai
summai, termiņam un noteikumiem.
6.2.2.2. Pakalpojumu kvalitātei jāatbilst Latvijas tiesību aktu noteikumiem, kā arī
starptautiskajai banku praksei un noteikumiem attiecībā uz akreditīviem.

6.2.3. Pušu tiesības un pienākumi
6.2.3.1. Klients apņemas:
6.2.3.1.1. Iesniegt Bankai ārējās tirdzniecības līguma vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas
paredz dokumentārā akreditīva atvēršanu, kopijas.
6.2.3.1.2. Akreditīva atvēršanas brīdī nodrošināt savā norēķinu kontā akreditīva samaksai
nepieciešamos naudas līdzekļus akreditīva valūtā un apmērā, kas nav mazāks par akreditīva
summu, ņemot vērā pieļaujamo atkāpi.
6.2.3.1.3. Samaksāt Bankai komisiju par akreditīva atvēršanu un citām pēc Klienta rīkojuma
veiktajām Bankas operācijām atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem, kas ir pieejami Bankas
mājas lapā www.privatbank.lv.
6.2.3.1.4. Samaksāt Bankas izdevumus un komisijas maksu trešām pusēm, kas radušies
akreditīva atvēršanas un apkalpošanas sakarā.
6.2.3.2. Banka apņemas:
6.2.3.2.1. Atvērt akreditīvu atbilstoši Iesniegumam, kurš ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, 2
(divu) darba dienu laikā pēc Klienta Iesnieguma pieņemšanas ar nosacījumu, ka Klienta
norēķinu kontā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu atbilstoši 6.2.3.1.2. punkta noteikumiem.
Turklāt Banka nav atbildīga par kavēšanos, kas saistīta ar nepieciešamību precizēt
pilnvarojuma noteikumus un veikt tajā nepieciešamos papildinājumus un labojumus, vai
Klientam neiesniedzot dokumentus, kuri nepieciešami Bankai tās līgumsaistību izpildei.
6.2.3.2.2. Savlaicīgi informēt Klientu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Līguma un
akreditīva izpildes gaitu, kuros pēc Bankas ieskatiem nepieciešama Klienta iejaukšanās
pieņemama risinājuma atrašanai.
6.2.3.2.3. Informēt Klientu par akreditīva anulēšanu no Beneficiāra puses.
6.2.3.2.4. Izmantot Klienta iemaksātos naudas līdzekļus akreditīva maksājumu veikšanai tikai
šādu maksājumu veikšanai.
6.2.3.2.5. Beidzoties akreditīva darbības termiņam, atmaksāt Klientam neizmantotos naudas
līdzekļus, kurus Klients iemaksājis atbilstoši Līguma 6.2.3.1.2. punkta noteikumiem. Turklāt
no līdzekļu atlikuma Banka drīkst ieturēt komisijas maksas un trešo pušu izdevumus, kuri

jāsedz Klientam, bet kuru samaksai Klients neizmantotā atlikuma atmaksāšanas brīdī nebija
nodrošinājis vajadzīgos līdzekļus atbilstoši Līguma 6.2.3.1.4. punkta noteikumiem.
6.2.3.3. Klientam ir tiesības:
6.2.3.3.1. Pēc vienošanās ar Banku ierosināt izmaiņas akreditīva noteikumos, tai skaitā par
akreditīva anulēšanu, iesniedzot atbilstošus Klienta parakstītus iesniegumus. No Bankas
rakstiskas piekrišanas vai Klienta norādījumu par izmaiņām akreditīva noteikumos izpildes
brīža šie iesniegumi kļūst par neatņemamu Līguma daļu. Visas izmaiņas (ieskaitot akreditīva
anulēšanu) stājas spēkā pēc tam, kad saņemta Beneficiāra un Apstiprinātājbankas (ja tāda
piedalās operācijā) piekrišana.
6.2.3.3.2. Veikt avansa maksājumus Bankas komisijas maksas un citu nominēto banku
komisijas maksas samaksai.
6.2.3.4. Bankai ir tiesības:
6.2.3.4.1. Uz Klienta Iesnieguma pamata pieņemot lēmumu par Līguma noslēgšanu,
norakstīt no Klienta konta akreditīva summu, ņemot vērā pieļaujamo atkāpi, un ieskaitīt to
speciālā garantiju seguma kontā. Izvietotajiem naudas līdzekļiem saskaņā ar Līgumu netiek
aprēķināti un izmaksāti procenti, ja procentu izmaksa nav paredzēta kādā citā līgumā starp
Banku un Klientu.
6.2.3.4.2. Izpildot Klienta rīkojumus un norādījumus, piesaistīt trešās personas šo rīkojumu
un norādījumu izpildei. Šādos gadījumos Banka rīkojas uz Klienta rēķina un riska.
6.2.3.4.3. Ja naudas līdzekļu izvietošanas garantiju seguma kontā termiņa beigu dienā
Bankai nav pietiekamu pierādījumu no akreditīva noteikumiem vai vienošanās ar
izpildītājbanku izrietošo Bankas saistību izbeigšanai, Bankai ir tiesības aizturēt naudas
līdzekļu atmaksāšanu Klientam līdz brīdim, kad saņemti pietiekami pierādījumi Bankas
saistību izbeigšanai.
6.2.3.5. Klients uzdod Bankai:
6.2.3.5.1. Iestājoties maksāšanas termiņam, norakstīt naudas līdzekļus no visiem saviem
kontiem, lai izpildītu saistības Bankas komisijas maksu samaksai un Līgumā minēto trešo
pušu komisijas maksu samaksai saskaņā ar Līgumu Bankai maksājamo summu ietvaros.
6.2.3.5.2. Atverot apstiprinātu akreditīvu, izvietot apstiprinātājbankas un/vai maksātājbankas,
garantijas nodrošinājuma kontā naudas līdzekļus tādā apmērā, kas nepārsniedz akreditīva
summu, ņemot vērā pieļaujamo atkāpi, ja šāda līdzekļu izvietošana nepieciešama akreditīva
apstiprināšanai. Neizmantotie naudas līdzekļi saskaņā ar 6.2.3.2.5. punkta noteikumiem tiek
atmaksāti Klientam tikai pēc tam, kad apstiprinātājbanka un/vai maksātājbanka ir ieskaitījusi
atpakaļ neizmantotos garantijas nodrošinājuma līdzekļus. Klients uzņemas visus riskus, kas
saistīti ar apstiprinātājbankas un/vai maksātājbankas izvēli, tai skaitā riskus, kas saistīti ar
apstiprinātājbankai pārskaitīto naudas līdzekļu saglabāšanu un atmaksāšanu.

6.2.4. Citi noteikumi

6.2.4.1. Klienta rīkojumi uzskatāmi par Bankas akceptētiem, ja Klienta iesniegumu ir
parakstījis Bankas pilnvarotais pārstāvis vai Klients nosūtījis rīkojumu, izmantojot attālinātās
konta pārvaldīšanas sistēmu ar nosacījumu, ka Banka pieņem šādus rīkojumus.
6.2.4.2. Banka var paziņot par savām prasībām un nosūtīt vēstules Klientam, izmantojot
attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmu, pa pastu vai izsniedzot tās Klienta pilnvarotam
pārstāvim.
6.2.4.3. Līgumu var izbeigt atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu un Līguma noteikumiem.
6.2.4.4. Līguma izpildes vieta ir Latvija.

