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3.2.Noguldījumu vispārīgie noteikumi (Klientiem – juridiskām personām).
Speciālie termini:
Noguldījums – Klienta (juridiskas personas) skaidras vai bezskaidras naudas līdzekļi, kas
noguldīti Bankā ar procentiem saskaņā ar šiem Noteikumiem, Klienta Noguldījuma
pieteikumu un Bankas Cenrādi nolūkā saņemt peļņu procentu veidā.
Noguldījuma summa – Noguldījuma pieteikumā norādītā Noguldījuma summa vai Cenrādī
noteiktā minimālā Noguldījuma summa.
Noguldījuma procenti – Cenrādī noteiktā gada procentu likme katram Noguldījuma veidam,
pamatojoties uz kuru Banka aprēķina Klientam atlīdzību par Noguldījuma izvietošanu
Noguldījuma kontā.
Noguldījuma konts – Klienta konts Bankā, kurā uz laiku tiek izvietoti un uzskaitīti Klienta
Noguldījumi.
Norēķinu konts – Klienta multivalūtu pieprasījuma konts Bankā, kas atvērts uz nenoteiktu laiku
ar Bankas pienākumu izmaksāt tajā izvietotos naudas līdzekļus pēc Klienta pirmā
pieprasījuma.
Termiņnoguldījums “Termiņdepozīts” – Noguldījums Bankā uz noteiktu laiku ar
Noguldījuma procentu izmaksu katru mēnesi un nemainīgu Noguldījuma procentu likmi
Noguldījuma līguma darbības laikā.
Krājkonts – papildināms Noguldījums Bankā uz nenoteiktu laiku ar Noguldījuma procentu
pieskaitījumu Noguldījumam katru dienu un mainīgu Noguldījuma procentu likmi.
Noguldījuma līgumu iespējams izbeigt pirms termiņa vienas darba dienas ietvaros,
saņemot Noguldījuma summu un uzkrātos Noguldījuma procentus.
Noguldījuma līgums – Līgums, kas tiek noslēgts starp Banku un Klientu par Noguldījuma
izvietošanu Noguldījuma kontā ar konkrētiem nosacījumiem, kas norādīti Klienta
Noguldījuma pieteikumā. Noguldījuma līgums sastāv no Klienta Noguldījuma
pieteikuma, Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas Cenrāža.
Vispārējie nosacījumi:
3.2.1. Banka atver Klientam Noguldījuma kontu un pieņem Noguldījuma summu, pamatojoties
uz Noguldījuma pieteikumu Bankas noteiktā formā (Noguldījuma pieteikums).
3.2.2. Klients var atvērt Bankā vairākus Noguldījuma kontus, par katru iesniedzot Bankā
atsevišķu Noguldījuma pieteikumu.
3.2.3. Banka atver Klientam Noguldījuma kontu un izvieto tajā Noguldījuma summu tikai pēc
tam, kad Klientam Bankā ir atvērts Norēķinu konts.
3.2.4. Bankai ir tiesības atteikt Klientam Noguldījuma konta atvēršanu un Noguldījuma
summas pieņemšanu, pamatojoties uz tās rīcībā esošu informāciju. Šādā gadījumā Bankai
nav jāpaskaidro Klientam atteikuma iemesls.
3.2.5. Noguldījuma līgums, kas sastāv no Noguldījuma pieteikuma, šiem Noteikumiem un
Cenrāža, tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā pēc Noguldījuma pieteikuma
parakstīšanas un Noguldījuma summas izvietošanas Noguldījuma kontā. Pēc Klienta
pieprasījuma Banka izsniedz Klientam Noguldījuma konta izrakstu.
3.2.6. Par Bankā atvērtā Noguldījuma konta un tajā esošā Noguldījuma īpašnieku tiek uzskatīta
tā persona, kura Noguldījuma pieteikumā ir norādīta kā Klients.
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3.2.7. Noguldījumu var izmantot kā nodrošinājumu (finanšu ķīlu) Klienta saistību pret Banku
izpildei, ja ir noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās starp Banku un Klientu.
3.2.8. Noguldījuma termiņi, Noguldījuma procentu likmes un minimālās Noguldījuma summas
ir noteiktas Cenrādī.
3.2.9. Banka garantē Klientam tā Noguldījuma atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikas
Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem.
3.2.10. Uz visiem AS “PrivatBank” izvietotajiem noguldījumiem attiecas Latvijas Republikas
Noguldījumu garantiju fonda nodrošinātās garantētās kompensācijas. Noguldījumu
garantiju fonds nodrošina garantētās atlīdzības, kuras maksimālais apmērs ir
EUR 100 000,00 (simts tūkstoši euro), izmaksu katram Klientam (noguldītājam),
neatkarīgi no tā, vai Klienti (noguldītāji) ir Latvijas Republikas rezidenti, vai ne, un
neatkarīgi no noguldījuma valūtas (nacionālajā valūtā vai ārvalsts valūtā).
Sīkāka informācija ir pieejama Bankas interneta vietnē.
3.2.11. Noguldījuma izvietošana
3.2.11.1. Veicot Noguldījuma summas izvietošanu Noguldījuma kontā, Klientam ir jāievēro
Cenrādī noteiktā minimālā Noguldījuma summa.
3.2.11.2. Noguldījuma summa tiek izvietota, iemaksājot to skaidrā naudā Bankas kasē vai ar
bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Klienta Noguldījuma kontu.
3.2.11.3. Noguldījuma summas izvietošanai skaidrā naudā Klients paraksta un iesniedz Bankā
noteiktas formas Noguldījuma pieteikumu un iemaksā Noguldījuma summu
Noguldījuma kontā.
3.2.11.4. Noguldījuma summas izvietošanai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu no Klienta
Norēķinu konta Bankā, Klients paraksta un iesniedz Bankā noteiktas formas
Noguldījuma pieteikumu. Saņemot Noguldījuma pieteikumu, Banka pārskaita
Noguldījuma summu Klienta Noguldījuma kontā. Noguldījuma pieteikums netiek
pieņemts un izpildīts, ja Klienta Norēķinu konta atlikums ir mazāks par Noguldījuma
pieteikumā norādīto Noguldījuma summu.
3.2.11.5. Noguldījuma termiņš sākas ar dienu, kad Noguldījuma summa ir ieskaitīta
(izvietota) Noguldījuma kontā.
3.2.11.6. Bankai ir tiesības noraidīt un nepieņemt Noguldījuma pieteikumu, ja Noguldījuma
pieteikums ir nepilnīgi, nepareizi vai neskaidri aizpildīts, kā arī tad, ja Noguldījuma
pieteikumā norādītā informācija ir divdomīga, neskaidra vai slēpta.
3.2.12. Noguldījuma procenti
3.2.12.1. Par Noguldījuma kontā izvietoto Noguldījuma summu tiek aprēķināti un izmaksāti
procenti saskaņā ar šiem Noteikumiem un spēkā esošo Cenrādi.
3.2.12.2. Noguldījuma procenti tiek aprēķināti, ņemot vērā kalendāra dienu skaitu gadā
(attiecīgi 365 vai 366 dienas) un kalendāra dienu skaitu attiecīgajā mēnesī.
Banka sāk aprēķināt Noguldījuma procentus ar dienu, kad Noguldījuma summa ir
ieskaitīta Noguldījuma kontā.
3.2.12.3. Noguldījuma procenti tiek aprēķināti par katru kalendāra dienu, kad Noguldījums
atrodas Noguldījuma kontā, pēc Noguldījuma konta atlikuma katras kalendāra dienas
beigās.
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3.2.12.4.
3.2.12.5.
3.2.12.6.
3.2.12.7.

3.2.12.8.

Noguldījuma summas izvietošanas diena un Noguldījuma termiņa beigu diena tiek
uzskatītas par vienu dienu.
Banka aprēķina Noguldījuma procentus no faktiskās Noguldījuma summas, ja
Noguldījuma konta atlikums nav mazāks par vai ir vienāds ar Bankas noteikto
minimālo Noguldījuma summu Noguldījuma procentu aprēķināšanai.
Bankai nav tiesību grozīt Noguldījuma procentu likmes spēkā esošajiem
Termiņnoguldījumiem “Termiņdepozīts”.
Noguldījuma līguma “Krājkonts” darbības laikā Bankai ir tiesības grozīt (samazināt
vai palielināt) Noguldījuma procentu likmi, informējot par to Klientu ar Attālinātās
konta pārvaldīšanas līdzekļu starpniecību vai izvietojot informāciju Bankas interneta
vietnē un struktūrvienībās, vismaz 10 (desmit) kalendāra dienas pirms grozījumu
stāšanās spēkā. Ja Klients līdz šādu grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis
Bankā paziņojumu par Noguldījuma līguma “Krājkonts” izbeigšanu, tad Banka un
Klients uzskata, ka Klients ir akceptējis šādus grozījumus un piekrīt tiem.
Ja Klients šo Noteikumu 3.2.12.7. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Bankai
paziņojumu par Noguldījuma līguma “Krājkonts” izbeigšanu, Banka izmaksā
Klientam Noguldījumu un izbeidz Noguldījuma līgumu “Krājkonts”, nepiemērojot
Noguldījuma pieteikumā noteikto līgumsodu par Noguldījuma līguma “Krājkonts”
izbeigšanu pirms termiņa.

3.2.13. Noguldījuma summas un Noguldījuma procentu izmaksa
3.2.13.1. Noguldījuma summa un uzkrātie Noguldījuma procenti Klientam ir pieejami
Noguldījuma pieteikumā norādītā Noguldījuma termiņa beigu datumā vai pēc
datuma, kas ir norādīts paziņojumā par Noguldījuma līguma izbeigšanu, izņemot
Noguldījuma summu Krājkontam summu, kura tiek izmaksāta Klientam nākamajā
Bankas darba dienā pēc Klienta paziņojuma saņemšanas par Noguldījuma līguma
izbeigšanu saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem.
3.2.13.2. Noguldījuma procentus Banka izmaksā tādā gadījumā, ja Klients, ievērojot
Noguldījuma termiņu, izņem Noguldījuma summu Noguldījuma termiņa beigu
datumā. Ja Klients izņem Noguldījumu pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma
(izņemot Krājkontu), Banka neizmaksā Klientam Noguldījuma procentus, savukārt
iepriekš uzkrātie un izmaksātie Noguldījuma procenti bezstrīdus kārtībā tiek ieturēti
no izmaksājamās Noguldījuma summas.
3.2.13.3. Ņemot vērā Cenrādī noteikto un Klienta Noguldījuma pieteikumā norādīto
Noguldījuma veidu, Noguldījuma procenti par Noguldījumu izvietošanu Noguldījuma
kontā tiek izmaksāti katru kalendāra mēnesi Noguldījuma izvietošanas datumā par
iepriekšējo mēnesi vai mēneša pēdējā datumā (ja attiecīgajā mēnesī nav Noguldījuma
izvietošanas datumam atbilstoša datuma).
3.2.13.4. Izmaksājot Noguldījuma summu, Banka saskaņā ar konkrētā Noguldījuma veida
noteikumiem izmaksā Klientam aprēķinātos Noguldījuma procentus, izņemot
gadījumus, kad, izmaksājot Klientam Noguldījumu pirms Noguldījuma termiņa beigu
datuma, Noguldījuma procentu izmaksa nav paredzēta.
3.2.13.5. Banka ieskaita Noguldījuma summu un Noguldījuma procentus Klienta Norēķinu
kontā; turpmāk saskaņā ar Klienta norādījumiem Noguldījuma pieteikumā
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Noguldījuma summu un/vai Noguldījuma procentus var pārskaitīt uz kontu citā bankā
saskaņā ar Klienta norādītajiem rekvizītiem.
3.2.13.6. Pārskaitot Noguldījuma summu un/vai Noguldījuma procentus uz kontu citā
kredītiestādē saskaņā ar Klienta norādītajiem rekvizītiem, no Klientam izmaksājamās
naudas summas bezstrīdus kārtībā tiek ieturētas Komisijas maksa saskaņā ar Cenrādi.
3.2.13.7. Ja Banka izmanto Noguldījuma kontā izvietotos Klienta naudas līdzekļus Klienta
saistību pret Banku izpildei, tiek piemēroti attiecīgā Noguldījuma pirmstermiņa
izmaksas noteikumi.
3.2.13.8. Ja Noguldījuma summas un/vai Noguldījuma procentu izmaksas diena sakrīt ar
Latvijas Republikā noteikto brīvdienu vai svētku dienu, šajā punktā minētās summas
Klientam tiek izmaksātas brīvdienai vai svētku dienai sekojošajā Bankas darba dienā.
3.2.14. Noguldījuma līguma izbeigšana
3.2.14.1. Banka ir tiesīga atteikt noguldījuma līguma pirmstermiņa izbeigšanu un izvietoto
naudas līdzekļu izmaksu Klientam pirms Noguldījuma beigu datuma, ja Noguldījums
saskaņā ar Klienta un Bankas vienošanos nodrošina Klienta saistību izpildi pret
Banku.
3.2.14.2. Bankai ir tiesības izbeigt Noguldījuma līguma darbību pirms termiņa, informējot par
to Klientu. Pirms termiņa izbeidzot Noguldījuma līguma darbību pēc Bankas
iniciatīvas, Noguldījuma procenti tiek izmaksāti par faktisko naudas līdzekļu
izvietošanas laiku, kas nedrīkst pārsniegt Noguldījuma līguma darbības izbeigšanas
datumu.
3.2.15. Noguldījumu termiņi un veidi
Banka piedāvā Klientiem šādus Noguldījumu veidus:
• Termiņnoguldījums “Termiņdepozīts”;
• Krājkonts.
Noguldījuma veidu un termiņu (izņemot Krājkontu) saskaņā ar Cenrādi Klients norāda
Noguldījuma pieteikumā.
3.2.15.1. Termiņnoguldījums “Termiņdepozīts”
3.2.15.1.1. Termiņnoguldījumu nevar papildināt.
3.2.15.1.2. Bankai nav tiesību vienpusēji grozīt Termiņnoguldījuma “Termiņdepozīts” procentu
likmi.
3.2.15.1.3. Uzkrātie Noguldījuma procenti netiek pieskaitīti Noguldījuma summai, un par tiem
netiek izmaksāti Noguldījuma procenti.
3.2.15.1.4. Noguldījuma summu un aprēķinātos Noguldījuma procentus Banka izmaksā
Klientam saskaņā ar Klienta norādījumiem Noguldījuma pieteikumā un saskaņā ar
šiem Noteikumiem.
3.2.15.1.5. Termiņnoguldījums ir spēkā Noguldījuma pieteikumā norādītajā periodā vai līdz
brīdim, kad Klients un/vai Banka izbeidz tā darbību saskaņā ar šiem Noteikumiem.
3.2.15.1.6. Klientam ir tiesības izbeigt Termiņnoguldījuma līgumu pirms Noguldījuma termiņa
beigu datuma un saņemt noguldītos naudas līdzekļus, divas (2) darba dienas iepriekš
iesniedzot Bankā noteiktas formas paziņojumu par Termiņnoguldījuma līguma
izbeigšanu. Tādā gadījumā Banka Klientam neizmaksā aprēķinātos Noguldījuma
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procentus; iepriekš uzkrātie un izmaksātie Noguldījuma procenti bezstrīdus kārtībā
tiek ieturēti no izmaksājamās Noguldījuma summas.
3.2.15.1.7. Noguldījuma summa Klientam ir pieejama pēc 2 (divām) darba dienām pēc
Paziņojumā par noguldījuma līguma izbeigšanu norādītā datuma.
3.2.15.1.8. Klientam nav tiesību pieprasīt Termiņnoguldījuma “Termiņdepozīts” summas
pirmstermiņa izmaksu pa daļām.
3.2.15.1.9. Ja Klients neievēro šo Noteikumu 3.2.15.1.6. punktā noteikto Paziņojuma par
Termiņnoguldījuma līguma izbeigšanu iesniegšanas termiņu un vēlas saņemt
noguldītos naudas līdzekļus pirms Paziņojuma par noguldījuma līguma izbeigšanu
termiņa, Klients maksā Bankai līgumsodu, kura apmērs ir noteikts Cenrādī.
Līgumsods tiek samaksāts Noguldījuma izmaksas dienā, Bankai samazinot
izmaksājamo Noguldījuma summu par līgumsoda summu.
3.2.15.2. Krājkonts
3.2.15.2.1. Klientam ir tiesības papildināt Krājkontu bez ierobežojuma.
3.2.15.2.2. Bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Noguldījuma procentu likmi Krājkontam saskaņā
ar šiem Noteikumiem.
3.2.15.2.3. Banka aprēķina Noguldījuma procentus summām, kas nav mazākas par Bankas
Cenrādī noteikto minimālo Noguldījuma summu, sākot ar dienu, kad Noguldījuma
summa ir ieskaitīta Noguldījuma kontā.
3.2.15.2.4. Noguldījuma līgums “Krājkonts” tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz
brīdim, kad Klients un/vai Banka saskaņā ar šiem Noteikumiem izbeidz tā darbību.
3.2.15.2.5. Klientam ir tiesības izbeigt Nnoguldījumalīgumu “Krājkonts” un saņemt visu
Noguldījumu vai daļu Noguldījuma summas līdz Cenrādī noteiktajai minimālajai
Noguldījuma summai (ja tāda ir noteikta), vienu (1) Bankas darba dienu iepriekš
iesniedzot Bankai noteiktas formas Paziņojumu par Noguldījuma līguma izbeigšanu
(vai Noguldījuma daļas izmaksu).
3.2.15.2.6. Ja Klients neievēro šo Noteikumu 3.2.15.2.5. punktā noteikto paziņojuma par
Noguldījuma līguma “Krājkonts” izbeigšanu iesniegšanas termiņu un vēlas saņemt
visu Noguldījumu vai tā daļu pirms paziņojuma par Noguldījuma līguma izbeigšanu
iesniegšanas termiņa, Klients maksā līgumsodu, kura apmērs ir noteikts Bankas
Cenrādī. Līgumsods tiek samaksāts Noguldījuma vai tā daļas izmaksas dienā, Bankai
samazinot izmaksājamo Noguldījuma vai tā daļas summu par līgumsoda summu.
3.2.15.2.7. Ja Klients iesniedz paziņojumu par Noguldījuma līguma izbeigšanu (vai Noguldījuma
daļas izmaksu), Banka turpina aprēķināt Noguldījuma procentus par pieteikto, bet
neizņemto Noguldījuma summu līdz tās izmaksas dienai.
3.2.15.2.8. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Noguldījuma līgumu “Krājkonts” un slēgt
Noguldījuma kontu, neinformējot par to Klientu, neuzņemoties atbildību un
neatlīdzinot Klientam zaudējumus, ja Klients vairāk kā sešus (6) mēnešus pēc kārtas
nav veicis darījumus Noguldījuma kontā un Noguldījuma konta atlikums sešus
(6) mēnešus ir vienāds ar nulli (0).

