STANDARTA INFORMĀCIJA
saskaņā ar LR Ministru kabineta
“Noteikumiem par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”
Noguldījuma veids

Krājkonts

Noguldījuma
pieejamība

Fiziskām personām

Noguldījuma termiņš

Beztermiņa.
Noguldījuma līgums tiek noslēgts uz neierobežotu laiku un darbojas
līdz brīdim, kad Klients un / vai Banka izbeidz to saskaņā ar
Vispārējo darījumu noteikumos aprakstīto kārtību.
Noguldījuma termiņš sākas ar dienu, kad noguldījuma summa tiek
ieskaitīta noguldījuma kontā.

Noguldījuma termiņa
pagarināšana

Netiek piemērota.

Noguldījuma valūta

Noguldījumu var izvietot EUR (euro) valūtā. Noguldījuma valūtu
Klients nosaka “Noguldījuma pieteikumā”.

Noguldījuma summa

Noguldījuma minimālā
noguldījuma valūtas.

Noguldījuma
papildināšana

Klientam ir tiesības papildināt savu krājkontu bez ierobežojumiem.
To var izdarīt jebkura fiziska vai juridiska persona.

Noguldījuma
procenti

0,2 % gadā noguldījumam EUR (euro) valūtā.
Banka ir tiesīga vienpusīgi mainīt krājkonta procentu likmi saskaņā
ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.

Noguldījuma
procentu
aprēķināšana

Noguldījuma procenti tiek aprēķināti, ievērojot kalendāro dienu
skaitu gadā (365 vai 366) un attiecīgajā mēnesī.
Banka sāk aprēķināt noguldījuma procentus ar dienu, kad
noguldījuma summa ir ieskaitīta noguldījuma kontā. Noguldījuma
summas izvietošanas diena un noguldījuma termiņa pēdējā diena
tiek uzskatītas par vienu dienu.
Noguldījuma procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu, kad
noguldījuma summa atrodas noguldījuma kontā, ņemot vērā
noguldījuma konta atlikumu katras kalendārā dienas beigās.
Aprēķinātos noguldījuma procentus Banka ieskaita krājkontā katras
dienas beigās un ar nākamo kalendāro dienu sāk aprēķināt
procentus jaunajai noguldījuma summai.

Noguldījuma līguma
izbeigšana un

Klientam ir tiesības izbeigt noguldījuma līgumu un saņemt
noguldījuma summu vai tās daļu līdz minimālajam apmēram, kas ir

summa

ir

50,00

EUR

atkarībā

no

noguldījuma
summas izmaksa

noteikts Bankas Cenrādī, iesniedzot Bankai paziņojumu (Bankas
veidlapa) par noguldījuma līguma izbeigšanu vai noguldījuma
summas daļas izmaksu 2 (divas) darba dienas iepriekš.
1 (vienas) darba dienas laikā Klients var saņemt Bankā noguldījuma
summas daļu apmērā līdz 1 000,00 EUR (tūkstotis euro), iepriekš
nebrīdinot par Banku un nemaksājot par to sodu.
Noguldījuma summa ar aprēķinātajiem noguldījuma procentiem vai
pieprasītā noguldījuma summas daļa ir pieejama Klientam
paziņojumā par noguldījuma līguma izbeigšanu vai noguldījuma
summas daļas izmaksu norādītajā dienā.
Ja Klients iesniedz paziņojumu par noguldījuma līguma izbeigšanu
vai noguldījuma summas daļas izmaksu, Banka turpina aprēķināt
noguldījuma procentus pieteiktajai, bet vēl neizņemtajai noguldījuma
summai līdz tās izmaksas dienai.
Banka ieskaita noguldījuma summu Klienta Bankas konta, no kura
noguldījuma summa tika pārskaitīta uz noguldījuma kontu.
Noguldījuma līguma termiņa laikā Klientam ir tiesības iesniegt
Bankai iesniegumu ar pieprasījumu mainīt Bankas kontu, kurā tiks
ieskatīta
noguldījuma summa un noguldījuma procenti.

Atteikuma tiesības

Klients var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit)
kalendāro dienu laikā pēc noguldījuma līguma noslēgšanas
atkāpties no tā, nosūtot rakstisku pieteikumu Bankai attālinātās
konta pārvaldīšanas sistēmā (“Privat24”) vai pa pastu uz adresi:
Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija.

Nodokļu sistēma

Noguldījuma procenti tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
20% apmērā. Banka Klienta vārdā aprēķina un nomaksa nodokļus,
nodevas un citus valsts noteiktos obligātos maksājumus valsts
budžetā, atskatot tos no noguldījuma procentu ienākumiem, kurus
saņem Klients, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

Papildu izmaksas

Par dokumentu nosūtīšanu pa pastu vai citām papildu izmaksām
Banka piemēro komisijas maksu saskaņā ar Bankas Cenrādi.
Sīkāka
informācija
ir
pieejama
Bankas
mājas
lapā
www.privatbank.lv.

Noguldījumu
garantiju fonds

Uz visiem AS “PrivatBank” izvietotajiem noguldījumiem attiecas
Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums. Latvijas
Republikas Noguldījumu garantiju fonds nodrošina valsts garantētās
kompensācijas izmaksu, tās maksimālais apmērs ir EUR 100 000,00
(simts tūkstoši euro) katram Klientam (noguldītājam) neatkarīgi no
tā, vai Klienti (noguldītāji) ir Latvijas Republikas rezidenti, vai nē, un
neatkarīgi no noguldījuma valūtas.
Sīkāka
informācija
ir
pieejama
Bankas
mājas
lapā

www.privatbank.lv.
Regulējošie likumi
un strīdu
izskatīšanas kārtība

Visas Bankas un Klienta tiesiskās (darījumu) attiecības regulē
Latvijas Republikas normatīvie akti.
Noguldījuma līguma nosacījumi ir pieejami latviešu, krievu un angļu
valodā.
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas rodas no Bankas un
Klienta savstarpējām tiesiskajām (darījumu) attiecībām, kas skar tās
vai to pārkāpumu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai
interpretāciju, tiek izskatīts:
● attiecībā uz Klientiem, kuri ir patērētāji – Latvijas Republikas
tiesā, saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas
normatīviem aktiem;
● attiecībā uz pārējiem Klientiem, kuri nav patērētāji – pēc
prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā
esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem vai
šķīrējtiesā – “Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa”
(reģistrācijas Nr. 40003746396, Rīga). Šķīrējtiesā lieta tiks
izskatīta rakstveida procesā, latviešu valodā uz iesniegto
dokumentu pamata, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar šķīrējtiesas
reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru ieceļ
šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs,
nav pārsūdzams un ir Bankai un Klientam saistošs.

Strīdu ārpustiesas
izskatīšanas kārtība

Klienta sūdzībām (pretenzijām) par Banku ir noteikta šāda obligātā
iepriekšējā ārpustiesas izskatīšanas kārtība:
● Klients iesniedz Bankā sūdzības (pretenzijas) par Bankas
pakalpojumiem.
● Banka izskata Klienta sūdzību (pretenziju) par sūdzībā
(pretenzijā) noradītajiem faktiem un apstākļiem un sniedz
atbildi vai informāciju par sūdzības (pretenzijas) izskatīšanas
gaitu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā kopš sūdzības
(pretenzijas) un Bankas pieprasīto dokumentu saņemšanas
datuma.
Tāpat Klientam ir tiesības iesniegt rakstisku sūdzību Latvijas
komercbanku asociācijas ombudam, adrese: Doma laukums 8a
(4.stāvs), Rīga, LV-1050, saskaņā ar reglamentu. Sīkāka informācija
ir pieejama mājas lapā http://www.lka.org.lv/lv/ombuds/.

Noteikumu derīgums

Minētie nosacījumi ir derīgi 21.03.2018. Noteikumu derīgumu var
pārbaudīt, apmeklējot Bankas mājas lapu www.privatbank.lv.

Noguldījumu garantija.
Noguldītāju naudas līdzekļu drošību garantē noguldījumu
garantiju sistēma, kas izveidota atbilstoši Noguldījumu
garantiju likuma normām.
Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu AS “PrivatBank” (turpmāk – banka) klientiem – gan
fiziskām, gan juridiskām personām – noguldījumu nepieejamības gadījumā no Noguldījumu
garantiju fonda līdzekļiem tiek nodrošināta garantētās atlīdzības izmaksa visu veidu
noguldījumiem visās valūtās (par katru kontu, ja klientam ir vairāki noguldījumu konti), bet ne
vairāk kā EUR 100 000,00 apmērā. Garantētā atlīdzība tiek izmaksāta euro. Papildus
garantētajai atlīdzībai līdz EUR 100 000,00 Noguldījumu garantiju likumā noteiktajos gadījumos
klientiem tiek garantēta atlīdzība līdz EUR 200 000,00.
Valsts garantētā atlīdzība attiecas gan uz līdzekļu atlikumiem noguldījumu kontos, gan norēķinu
kontos un karšu kontos.
Noguldījumu garantiju fonds ir izveidots ar mērķi nodrošināt noguldītājiem atlīdzības izmaksu
par noguldījumiem, kas izdarīti sadarbībā ar noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieku, bet ir
kļuvuši noguldītājiem nepieejami šādu iemeslu dēļ:
● tiesa ir pasludinājusi noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieku par maksātnespējīgu;
● Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir anulējusi noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka
atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai;
● Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu garantiju sistēmas
dalībnieks nespēj izmaksāt noguldītājiem garantēto noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par
noguldījumu nepieejamības iestāšanos.
Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu
nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Garantētā atlīdzība tiek izmaksāta Noguldījumu
garantiju likumā noteiktajos termiņos.
AS “PrivatBank” šajā paziņojumā par noguldījumu aizsardzību pēc Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas lūguma un saskaņā ar visiem Noguldījumu garantiju fonda dalībniekiem izsniegto
atļauju izmanto Noguldījumu garantiju fonda logotipu.
Ar Noguldījumu garantiju likuma normām var iepazīties, sekojot saitei:
http://likumi.lv/doc.php?id=274737.
Sīkāka informācija par noguldījumu garantijām ir pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
interneta vietnē: www.fktk.lv.
Būtiskākā informācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību.

