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1.5. Bankas pakalpojumu sniegšanas noteikumu un nosacījumu grozījumi (Vispārējie
darījumu noteikumi)
1.5.1. Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Cenrādi un Noteikumus pēc saviem
ieskatiem bez Klienta piekrišanas un Klientam par to iepriekš nepaziņojot. Grozījumi un
papildinājumi Cenrādī un/vai Noteikumos stājas spēkā pēc apstiprināšanas, Bankas
noteiktajā datumā. Banka sākotnēji izvieto grozījumus un papildinājumus Cenrādī un/vai
Noteikumos pirms to spēkā stāšanas datuma redzamā vietā Bankas telpās un publicē
Bankas mājas lapā internetā.
Bankai ir tiesības vienpusēji noteikt un atcelt atlaides Komisijas maksām, kas noteiktas
Cenrādī.
1.5.1.1. Par izmaiņām Cenrādī un Noteikumos Banka papildus individuāli informē Klientus, kas
ir patērētāji, izmantojot sakaru līdzekļus, kurus Puses ir noteikušas, dibinot tiesiskās
(darījumu) attiecības.
1.5.1.2. Cenrāža un Noteikumu grozījumi, kas ir saistīti ar maksājumu pakalpojumiem LR
normatīvo aktu izpratnē, kas regulē maksājumu pakalpojumus un elektronisko naudu,
attiecībā uz Klientiem Patērētājiem, stājas spēkā pēc 2 (diviem) kalendāra mēnešiem
kopš to izvietošanas Klientiem pieejamā vietā Bankas telpās un to publikācijas Bankas
mājas lapā internetā.
1.5.2. Klientam ir pienākums iepazīties ar Cenrādi un Noteikumiem, to grozījumiem un
papildinājumiem līdz pakalpojuma pieprasīšanas, Bankas telpās Bankas darba laikā vai
Bankas mājas lapā internetā.
Banka neatbild par Klienta zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem, ja
Klients neiepazinās ar Cenrādi un/vai Noteikumiem, to grozījumiem un papildinājumiem.
1.5.3. Noteikumi un to grozījumi (papildinājumi) nav piemērojami Darījumiem, kuri ir pilnībā
veikti vai izbeigti līdz Cenrāža un/vai Noteikumu un to grozījumu spēkā stāšanās dienai.
1.5.4. Ja Klients līdz 1.5.1. punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Bankā
Paziņojumu par saviem iebildumiem pret izmaiņām un nav pieprasījis līguma izbeigšanu,
tad Banka un Klients uzskata, ka Klients ir akceptējis šādus grozījumus un piekrīt tiem.
1.5.5. Patērētājs ir tiesīgs nekavējoties un bez soda sankciju piemērošanas izbeigt tiesiskās
(darījumu) attiecības ar Banku līdz 1.5.1. punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai.
1.5.6. Banka var neievērot noteikto sākotnējās paziņošanas termiņu par Cenrāža un/vai
Noteikumu grozījumiem, ja šādas izmaiņas Cenrādī ir labvēlīgas Klientam.
1.5.7. Atsauces procentu likmes, valūtas kursa vai atsauces valūtas kursa izmaiņas Banka
piemēro nekavējoties bez iepriekšējas Klienta informēšanas.
Informācija par šīm izmaiņām ir pieejama Bankas telpās un/vai Bankas mājas lapā
internetā.
1.5.8. Banka sniedz pakalpojumus Klientam saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, kas regulē
maksājumu pakalpojumus un elektronisko naudu.

