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Norēķinu konts
(Konts)

Klienta multivalūtas pieprasījuma noguldījuma konts Bankā uz
nenoteiktu laiku ar Bankas pienākumu izmaksāt tajā izvietotos
līdzekļus pēc Klienta pieprasījuma.

Norēķinu konta
pieejamība

Fiziskām personām

Norēķinu konta
termiņš

Beztermiņa.

Norēķinu konta
valūta

Multivalūtas konts

Norēķinu konta
atvēršanas un
apkalpošanas līguma
noslēgšana

Banka atver Klientam kontu un noslēdz konta atvēršanas un
apkalpošanas līgumu, pamatojoties uz Klienta iesniegto un
parakstīto rakstisko pieteikumu konta atvēršanai. Klients var atvērt
Bankā vairākus kontus, par katru no tiem iesniedzot Bankā
atsevišķu rakstisku pieteikumu konta atvēršanai.
Banka pieņem un izskata Klienta pieteikumu konta atvēršanai un
Klienta iesniegtos (nodotos) dokumentus 5 (piecu) Bankas darba
dienu laikā un pieņem lēmumu par konta atvēršanas un
apkalpošanas līguma noslēgšanu (konta atvēršanu) vai par
atteikumu noslēgt konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu
(rezervētā konta anulēšanu).
Bankai ir tiesības atvērt Klientam fiziskai personai kontu (konta
atvēršanas un apkalpošanas līguma noslēgšana) konta atvēršanas
pieteikuma parakstīšanas datumā. Bankai ir tiesības atteikt Klientam
noslēgt konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu un anulēt
Klientam rezervēto kontu, pamatojoties uz Bankas rīcībā esošo
informāciju, bez jebkādas atbildības par to. Bankai ir tiesības
nepaskaidrot Klientam atteikuma iemeslu.
No brīža, kad Banka ir atvērusi Klientam kontu, tiek uzskatīts, ka
starp Banku un Klientu ir noslēgts un stājas spēkā konta atvēršanas
un apkalpošanas līgums, kas sastāv no pieteikuma konta
atvēršanai, AS “PrivatBank” Vispārējiem darījumu noteikumiem un
Cenrāža.

Norēķinu konta
atvēršanas un
apkalpošanas līguma

Klientam ir tiesības jebkurā laikā rakstiski pieteikt konta slēgšanu.
Klienta konts tiek slēgts 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc
Klienta rakstiska paziņojuma saņemšanas ar nosacījumu, ka Klients

izbeigšana un konta
slēgšana pēc Klienta
iniciatīvas

ir izpildījis visas saistības pret Banku.
Klientam ir pienākums veikt norēķinus par visām savām saistībām
pret Banku līdz konta slēgšanas brīdim. Gadījumā, ja Klients
neizpilda savas saistības pret Banku, Banka ir tiesīga aizturēt
Klientam atgriežamo naudas līdzekļu atlikumu līdz brīdim, kamēr
Klients izpilda pilnā apmērā visas savas saistības pret Banku. Banka
ir tiesīga bezstrīdus kārtībā, bez tiesas starpniecības vērst piedziņu
pret aizturētajiem līdzekļiem Klienta saistību izpildei pret Banku.
Klienta pienākums ir atbrīvot Banku no visām saistībām, ko Banka
uzņēmusies, izpildot Klienta dotos rīkojumus, un līdz konta
slēgšanai atlīdzināt Bankai visus tās izdevumus un zaudējumus, un
nepieciešamības gadījumā iesniegt atbilstošu nodrošinājumu.
Par konta slēgšanu Klientam ir jāmaksā Bankai komisijas maksa
saskaņā ar Cenrādi. Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis ir
spēkā attiecībā uz Bankas un Klienta savstarpējiem prasījumiem arī
pēc konta slēgšanas

Norēķinu konta
atvēršanas un
apkalpošanas līguma
izbeigšana un konta
slēgšana pēc Bankas
iniciatīvas

Banka ir tiesīga slēgt Klienta kontu, pamatojoties uz Bankas rīcībā
esošu informāciju, šajā gadījumā nepaskaidrojot Klientam konta
slēgšanas iemeslu.
Bankai ir tiesības vienpusēji bez paziņojuma nosūtīšanas Klientam
slēgt Klienta kontus Bankā bez jebkādas juridiskās atbildības,
neatlīdzinot Klientam nekādus zaudējumus, ja Klients vairāk par 12
(divpadsmit) mēnešiem pēc kārtas nav veicis darījumus kontā un
konta atlikums ir mazāks vai vienāds ar Cenrādī noteikto komisijas
maksu par konta slēgšanu.
Bankai ir tiesības vienpusēji, nosūtot rakstisku paziņojumu Klientam,
10 (desmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas
dienas izbeigt tiesiskās (darījuma) attiecības ar Klientu vai pieprasīt
Klientam visu saistību pirmstermiņa izpildi un slēgt visus Klienta
kontus Bankā bez jebkādas juridiskās atbildības, Bankai neatlīdzinot
Klientam nekādus zaudējumus:
● Vispārējo darījumu noteikumu 1.1. sadaļā noteiktajos
gadījumos;
● saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
Slēdzot Klienta Kontus, tajos esošie naudas līdzekļi saskaņā ar
Klienta rakstiskiem norādījumiem un LR normatīvo aktu prasībām
tiek atgriezti Klientam.
Ar brīdi, kad Banka Vispārējo darījumu noteikumu 1.1. sadaļā
noteiktajos gadījumos ir pieņēmusi lēmumu par tiesisko (darījuma)
attiecību izbeigšanu ar Klientu vai par Klienta saistību pirmstermiņa
izpildi, visi Klienta kontos esošie naudas līdzekļi tiek atgriezti
Klientam pēc Klienta lūguma tikai ar bezskaidras naudas pārvedumu
un vienīgi uz paša Klienta kontu citā finanšu iestādē vai
kredītiestādē no kuras saņemti Klienta naudas līdzekļi vai finanšu
instrumenti, vai kura reģistrēta un sniedz finanšu pakalpojumus, tai
skaitā noguldījumu pieņemšanu, reģistrācijas valstī, kas ir cita

Eiropas Ekonomikas zonas valsts.
Līdz Klienta rakstisku norādījumu saņemšanai, Kontos esošie
naudas līdzekļi glabājas Bankā un par tiem netiek aprēķināti un
maksāti procenti.
Konta izraksti

Klients pieteikumā konta atvēršanai ir tiesīgs pieteikt konta izraksta
saņemšanu vai norādīt, ka nevēlas saņemt konta izrakstu.

Konta bloķēšana

Bankai ir tiesības atturēties no Klienta darījumu veikšanas ar viņa
kontā esošajiem naudas līdzekļiem (apturēt kontā vienu un/vai
vairākus un/ vai visus debeta puses darījumus, kā arī pēc Bankas
ieskatiem visus kredīta puses darījumus) bez jebkādas atbildības
saskaņā ar:
● Vispārējo darījumu noteikumu prasībām, kas nosaka
atturēšanos no Darījuma veikšanas vai tiesisko (darījuma)
attiecību izbeigšanu;
● Vispārējo darījumu noteikumu prasībām, kas nosaka Klienta
iesniegto paziņojumu nepieņemšanu un/vai to neizpildīšanu;
● LR spēkā esošos normatīvajos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos.

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, LV1134, Latvija.

Nodokļu sistēma

Banka Klienta vārdā aprēķina un nomaksa nodokļus, nodevas un
citus valsts noteiktos obligātos maksājumus valsts budžetā 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

Visas Bankas un Klienta tiesiskās (darījumu) attiecības regulē
Latvijas Republikas normatīvie akti.

izskatīšanas kārtība

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, attiecībā uz Klientiem, kuri ir patērētāji, tiek
izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem
Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

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, LV1050, saskaņā ar reglamentu. Sīkāka informācija
ir pieejama mājas lapā h
ttp://www.lka.org.lv/lv/ombuds/
.

Noteikumu derīgums

Minētie nosacījumi ir derīgi 
17.02.2015. Noteikumu derīgumu var
pārbaudīt, apmeklējot Bankas mājas lapu w
ww.privatbank.lv
.

