LĪGUMS PAR
REGULĀRO MAKSĀJUMU VEIKŠANU

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003086271,
Muitas iela 1, Rīga, LV-1134
Aizpildiet ar drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), kur nepieciešams

Līguma:

numurs

datums

noslēgšanas vieta

KLIENTS
Vārds, uzvārds/nosaukums

Personas kods/reģ. Nr.

Klienta – fiziskās personas personu apliecinošs dokuments:
Dokumenta dati:

sērija

Pase

Cits (norādīt nosaukumu)

numurs

izdevējiestāde

izdošanas valsts

izdošanas datums

derīgs līdz

Deklarētā/juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Mob.tālr.

Mājas/biroja tālr.

fakss

e-pasta adrese

PĀRSTĀVIS (aizpildīt, ja Līgumu Klienta vārdā paraksta Klienta pārstāvis)
Vārds, uzvārds

Personas kods

Personu apliecinošs dokuments:
Dokumenta dati:

Pase

sērija

Cits (norādīt nosaukumu)

numurs

izdevējiestāde

izdošanas valsts

izdošanas datums

derīgs līdz

Adrese
Pārstāvības pamats (dokumenta dati)
Mob. tālr.

Mājas/biroja tālr.

fakss

e-pasta adrese

MAKSĀJUMU SAŅĒMĒJS
Vārds, uzvārds/nosaukums

Personas kods/reģ. Nr.

Adrese
Saņēmējbanka

Saņēmējbankas kods

Saņēmējbankas
Saņēmēja konta numurs

MAKSĀJUMS
Maksājuma summa

Maksājuma summa vārdiem

Maksājuma valūta

Klienta Norēķinu/Kartes konts (IBAN) Bankā

Maksājumu veikšanas periods (izvēlieties vienu variantu):
Sekojošo mēnešu (norādīt mēneša kārtas
numuru, piemēram, 1,2,3)

sekojošos datumos

Katru nedēļu sekojošās dienās (norādīt nedēļas dienas, kad jāveic Maksājums, kārtas numuru):
Pirmais Maksājuma veikšanas datums

Līguma darbības termiņš (no-līdz) ieskaitot

Periods (no-līdz) ieskaitot, kurā Bankai nav jāveic Maksājums (minimums 1 mēnesis)
Maksājuma mērķis (norādot pamatojošo dokumentu)
Mēģinājumu skaits

(Klienta noteikts darba dienu skaits , kura laikā Banka pārbauda, vai ir pieejami līdzekļi Maksājuma veikšanai)

no 3 līdz 5 darba dienām

1) Ar Līgumu Klients uzdod Bankai veikt Maksājumus (t.i. Maksājuma summas norakstīšana no
Norēķinu/Kartes konta Maksājuma valūtā un tās pārskaitīšana Saņēmējam viņa kontā
Saņēmējbankā) saskaņā ar Klienta norādīto Maksājumu veikšanas periodu.
2) Banka veic Maksājumu saskaņā ar Maksājumu veikšanas periodu. Ja Norēķinu/Kartes kontā
Maksājuma veikšanas datumā/dienā nav Maksājuma summa Maksājuma valūtā, Bankai ir tiesības
Maksājuma izpildes vajadzībām pārbaudīt naudas līdzekļu pieejamību Norēķinu/Kartes kontā
Bankā, nepārsniedzot Klienta noteikto Mēģinājumu skaitu
3) Ja Maksājuma veikšanas datums sakrīt ar brīvdienu, Maksājums tiek veikts nākamajā darba
dienā .
4) Maksājumi tiek veikti saskaņā ar Bankas apstiprinātiem pakalpojumu tarifiem (Tarifi). Klients
apņemas sekot izmaiņām Tarifos, ar kuriem var iepazīties Bankas telpās un interneta mājas lapā
www.privatbank.lv, un ievērot tos. Banka bez Klienta papildus uzdevuma noraksta komisijas
maksu par Maksājuma veikšanu no Norēķinu/Kartes konta.
5) Klients apņemas nodrošināt pietiekamu naudas līdzekļu esamību attiecīgajā valūtā
Norēķinu/Kartes kontā, lai pilnā apmērā nodrošinātu Maksājuma summas pārskaitīšanu un Bankas
pakalpojumu apmaksu. Banka neveic Maksājumu, ja Norēķinu/Kartes kontā neesot pietiekošie
naudas līdzekļi Maksājuma veikšanai Maksājuma valūtā un Bankas pakalpojumu (komisijas)
apmaksai, t.sk. ievērojot noteikto Mēģinājuma skaitu.
6) Gadījumā, ja Klientam ar Banku ir vairāki spēkā esošie līgumi par regulāro maksājumu veikšanu
un pēc šādiem vairākiem līgumiem jāveic vairāki maksājumi no viena un tā paša Norēķinu/Kartes
konta, sākumā tiek veikts maksājums saskaņā ar līgumu, kas tika noslēgts agrāk, un pēc tam tiek
veikti pārējie maksājumi hronoloģiskā kārtībā. Gadījumā, ja Klientam ar Banku ir vairāki spēkā esoši
līgumi par regulāro maksājumu veikšanu un pēc vairākiem šādiem līgumiem jāveic vairāki
maksājumi no viena un tā paša Norēķinu/Kartes konta vienā un tai pašā datumā/dienā, Bankai ir
tiesības patstāvīgi izvēlēties maksājumu izpildes secību.
7) Banka nav atbildīga par jebkādiem Klienta zaudējumiem, kas radušies Maksājuma/-u
neveikšanas gadījumā, kā arī nepieciešamo naudas līdzekļu trūkuma dēļ Norēķinu/Kartes kontā uz
Maksājuma veikšanas brīdi, vai Bankai neveicot Maksājumu Līgumā un/vai Bankas

Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajos gadījumos (tajā skaitā Banka
neveic Maksājumu, ja Klientam ir savlaicīgi nenomaksāts parāds Bankai uz
jebkura ar Banku noslēgta darījuma pamata), vai citu no Bankas neatkarīgo
iemeslu dēļ.
8) Līgums stājās spēkā ar tā noslēgšanas brīdi, maksājumi tiek veikti nākamajā
darba dienā pēc noslēgšanas brīža saskaņā ar Klienta norādīto Maksājumu
veikšanas periodu. Līgums nav spēkā vai tiek izbeigts uzreiz, ja ir spēkā vismaz
viens no šādiem apstākļiem: 1) nepareizi norādīts Norēķinu/Kartes konta
numurs un/vai Saņēmēja konta numurs un/vai Saņēmējbankas dati; 2)
Norēķinu/Kartes konts un/vai Saņēmēja konts ir slēgts; 3) Saņēmējbanka
atgriezusi Maksājuma summu vai tās daļu Bankai; 4) Banka pārtrauc darījuma
attiecības ar Klientu.
9) Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Banku
vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Klientam neievērojot šo termiņu,
Banka ir tiesīga veikt kārtējo Maksājumu. Bankai ir tiesības nepaskaidrojot
iemeslu izbeigt Līgumu pirms termiņa un brīdinot par to Klientu līdz Maksājuma
veikšanas datumam/dienai.
10) Līgumam piemērojami Bankas Vispārējie darījumu noteikumi (tajā
skaitā Vispārējo darījumu noteikumu G.daļa Bezskaidras naudas
līdzekļu pārvedumu noteikumi), ciktāl Līgumā nav noteikts citādi. Bankas
Vispārējie darījumu noteikumi pieejami Bankas telpās un interneta mājas
lapā www.privatbank.lv.
11) Klients apliecina, ka: 1) Klients ir iepazīstināts, pilnībā apzinās, apņemas
ievērot AS "PrivatBank" Vispārējos darījumu noteikumus un atzīst tos sev par
saistošiem, kā arī atzīst sev par saistošiem AS "PrivatBank" pakalpojumu
tarifus; 2) visa Bankai sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un nav maldinoša;
3) Klients ir Kontā esošo naudas līdzekļu (izņemot Bankas kredītlīdzekļus)
īpašnieks un veiks Darījumus tikai savās interesēs, ja netika norādīts citādi; 4)
Klients neveic terorisma finansēšanu, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju,
neizmantos Kontu un Bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem.
12) Līgums noslēgts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens
Līguma eksemplārs izsniegts Klientam un viens – Bankai.

Klienta/Klienta pārstāvja paraksts un zīmogs

Bankas pārstāvja vārds, uzvārds

Bankas pārstāvja paraksts un zīmogs

