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No 2015. gada 01. februāra Kredīta limita pakalpojums Klientiem netiek piedāvāts. Kredīta
limitiem, kas tika piešķirti līdz 2015. gada 01. februārim, tiek piemēroti zemāk norādītie
noteikumi.
2.6. Noteikumi par kredītu limitu apkalpošanu korporatīvo klientu norēķinu kontos
2.6.1. KREDĪTA VEIDS – «KREDĪTA LIMITS KORPORATĪVĀ KLIENTA
NORĒĶINU KONTĀ» (JURIDISKA PERSONA LR REZIDENTS).
2.6.1.1. Kredīta limits (turpmāk – «Limits») tiek piešķirts Klienta apgrozāmo līdzekļu
papildināšanai un kārtējo maksājumu veikšanai Limita robežās. Limita piešķiršanas
pamatojums – aktuālās darbības finansēšana. Par piešķirto Limita apmēru Banka
Klientu informē rakstiski ar Bankas sakaru līdzekļa starpniecību, kuru Klients ir
norādījis Pieteikumā juridiskām personām – LR rezidentiem. Banka veic Klienta
Limita apkalpošanu, kas ietver viņa maksājumu veikšanu virs līdzekļu atlikuma
Klienta norēķinu kontā, esot brīviem naudas resursiem Limita robežās, debitējot
norēķinu kontu.
2.6.1.2. Limits tiek piešķirts apmaiņā pret Klienta pienākumu atmaksāt parādu par Limita
izmantoto daļu (turpmāk - Kredīts), procentus un atlīdzību. Limitu Banka nosaka
katrai Operāciju dienai. Gadījumā, ja Banka pazemina Limitu vienpusēji, Klients
apņemas dzēst starpību starp faktisko parādu un jaunā Limita summu ne vēlāk par
Bankas paziņojumā norādīto dienu. Paziņojumu Klientam nosūta rakstiski ar Bankas
sakaru līdzekļa starpniecību, kuru Klients ir norādījis Konta atvēršanas un
apkalpošanas pieteikumā- anketā. Pretējā gadījumā tiks uzskatītas par pārkāptām
naudas saistības un norādītā starpība starp faktisko parādu un jauno Limita summu
skaitās kavēta līdz paziņojumā norādītajai dienai.
2.6.1.3. Banka pārtrauc Klienta maksājumu dokumentu apmaksu uz Limita rēķina: saņemot
Bankā dokumentus līdzekļu piespiedu norakstīšanai (piedziņa) no Klienta norēķinu
konta; ja Klienta līdzekļi arestēti; izdevumu operāciju Klienta kontā apturēšanas
gadījumā; ja ir aizliegta operāciju izpilde Klienta kontā. Turpmākās attiecības starp
Pusēm tiek regulētas atsevišķi.
Klienta maksājumu uzdevumu izpildīšana uz Limita rēķina tiek atjaunota pēc aresta
noņemšanas vai pēc maksājuma prasības izpildes (atmaksas), vai pēc tam, kad
izbeigta operāciju apturēšana Klienta kontā.
2.6.1.4. Limits ir naudas līdzekļu summa, kuras robežās Banka veic Klienta maksājumu
uzdevumu apmaksu virs naudas līdzekļu atlikuma viņa norēķinu kontā. Limitu
aprēķina saskaņā ar Bankas apstiprināto metodiku, pamatojoties uz datiem par
naudas līdzekļu kustību norēķinu kontā, maksātspēju, kredītvēsturi un citiem
rādītājiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.6.1.5. Limitu Banka var vienpusēji mainīt gadījumā, ja norēķinu kontā samazinās naudas
līdzekļu iemaksājumi vai arī rodas citi faktori. Parakstot Vienošanos, Klients piekrīt
tam, ka Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Limitu, informējot Klientu rakstiski ar
Bankas sakaru līdzekļa starpniecību, kuru Klients ir norādījis Pieteikumā juridiskām
personām (LR rezidentiem).
2.6.1.6. Klienta maksājumus, apkalpojot Limitu, Banka veic viena gada laikā no Limita
piešķiršanas brīža. Klientam pārkāpjot kādu no saistībām, Bankai ir tiesības pēc
saviem ieskatiem izmainīt kreditēšanas nosacījumus, nosakot citu Limita atmaksas
termiņu. Ja Klients pienācīgi izpilda šajā līgumā paredzētās saistības un mēnesi
pirms Limita apkalpošanas termiņa beigām nav iebildumu, Klienta maksājumu
veikšanu, apkalpojot Limitu, Banka var pagarināt uz to pašu termiņu. Termiņu
Banka var mainīt arī saskaņā ar šo Noteikumu p. 2.6.2.3.4., ja Klients neizpilda kādu
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no Kredītsaistībām, - Bankai pēc saviem ieskatiem, sākot no 91.dienas pēc saistību
neizpildes ir tiesības noteikt citu Kredīta atmaksas termiņu. Tādā gadījumā Banka
nosūta Klientam paziņojumu rakstiski ar Bankas sakaru līdzekļa starpniecību, kuru
Klients ir norādījis Konta atvēršanas un apkalpošanas pieteikumā-anketā, norādot
Kredīta atmaksas termiņa datumu. Ja parāds nav dzēsts paziņojumā norādītajā
termiņā, viss parāds, sākot ar paziņojumā norādītā datuma nākamo dienu, skaitās
kavēts.
2.6.1.7. Klienta maksājumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā Banka veic līdz datumam,
kurš noteikts saskaņā ar šo Noteikumu p. 2.6.1.6.
2.6.1.8. Kredīta nepārtrauktas izmantošanas periods ir laika periods, kurā Klients
nepārtraukti izmanto Kredītu. Kredīta nepārtrauktas izmantošanas periods — ne
ilgāks par 35 dienām. Par Kredīta nepārtrauktas izmantošanas perioda sākumu tiek
uzskatīta pirmā diena, sākot ar kuru pastāvīgi eksistēja Klienta Kredīta parāds,
slēdzot Bankas dienu. Kredīta parāda samazināšanās vai palielināšanās šajā periodā
neietekmē Kredīta nepārtrauktās izmantošanas perioda sākuma datuma izmaiņas
un/vai Kredīta nepārtrauktās izmantošanas sākumu. Par Kredīta nepārtrauktas
izmantošanas perioda beigu datumu tiek uzskatīta diena, kurai beidzoties, Kredīta
parāds ir dzēsts.
2.6.1.9. Lai aprēķinātu procentus par Kredīta izmantošanu, tiek noteikta diferencētā procentu
likme. Aprēķināmā procentu likme ir atkarīga no Kredīta nedzēstā atlikuma
pastāvēšanas termiņa. Procentu likmi Banka var izmainīt šajos Noteikumos
paredzētajā kārtībā.
2.6.1.10. Ja Klients pārkāpj kādas no naudas saistībām, Klients maksā Bankai procentus un
soda naudu par Kredīta izmantošanu no nedzēstā parāda atlikuma summas šajos
Noteikumos paredzētajā apmērā.
2.6.1.11. Klients apliecina, ka: ir iesniedzis visus esošos dokumentus, kuri attiecas uz Klienta
vadītāja pilnvarām un citām pārvaldes institūcijām Limita saņemšanai, un ka nav
kreditoru pieteikumu Klienta atzīšanai par bankrotējušu. Par Limita saņemšanas
pilnvaru apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Bankā ir atbildīgs
Klienta vadītājs.
2.6.2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
2.6.2.1. Banka:
2.6.2.1.1. Apkalpo Limitu Klienta norēķinu kontā šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.
2.6.2.1.2. Brīvu naudas līdzekļu pastāvēšanas gadījumā un norēķinu dokumentu līdzekļu
piespiedu norakstīšanai (piedziņai) no Klienta norēķinu konta neesamības
gadījumā, Banka izpildīs Klienta maksājumus virs līdzekļu atlikuma viņa norēķinu
kontā, pamatojoties uz viņa maksājumu uzdevumiem šo Noteikumu p. 2.6.1.6
noteiktā Limita robežās, un termiņos, kuri atrunāti p.2.6.1.8, 2.6.1.9, kā arī
Klientam saistību izpildes gadījumā saskaņā ar p.2.6.2.2.13. Kredīta vai tā daļas
piešķiršanas saistības Bankai rodas dienā, kad Klients iesniedz maksājumu
uzdevumus Kredīta izmantošanai viņa norādīto summu robežās p. 2.6.2.4.1.
paredzētajā kārtībā.
2.6.2.1.3. Veic Limita apkalpošanu Klienta norēķinu kontā saskaņā ar šādu kārtību:
2.6.2.1.3.1. Ja operāciju dienas laikā Bankā tiek saņemti Klienta maksājumu uzdevumi un
Klienta norēķinu kontā trūkst naudas līdzekļi, Banka veic to apmaksu šajos
Noteikumos piešķirtā Limita robežās.
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Оperāciju diena — Bankas darba dienas daļa, kuras laikā no Klienta tiek
pieņemti norēķinu dokumenti un pastāvot tehniskajām iespējām, ir iespējams
veikt to apstrādi, nodošanu un izpildi.
2.6.2.1.3.2. Pēc Bankas dienas laikā Klienta norēķinu kontā veikto operāciju rezultātiem,
pirms Bankas dienas slēgšanas: - Klienta norēķinu kontā var tikt izveidots
kredīta saldo (gadījumā, ja ieņēmumu lielums norēķinu kontā pārsniedz no
norēķinu konta norakstīto līdzekļu lielumu saskaņā ar Klienta norēķinu
dokumentiem, ņemot vērā ienākošo atlikumu Bankas dienas sākumā).
Bankas diena - darba diena, kurā Banka ir atvērta, lai veiktu naudas līdzekļu
pārveduma operācijas un kuras laikā Banka veic Bankas operācijas, tai skaitā,
ieskaitot Klienta norēķinu kontā ienākošos naudas līdzekļus.
2.6.2.1.3.3. Slēdzot Bankas dienu, Limita faktiski izmantotā summa ir Klienta izmantotā
Kredīta summa attiecīgajā dienā.
2.6.2.1.3.4. Klienta norēķinu kontā ienākušie naudas līdzekļiem pirmām kārtām tiek novirzīti
procentu, kas aprēķināti saskaņā ar p. 2.6.4.1.3, 2.6.4.2., parāda dzēšanai. Klienta
norēķinu kontā ienākošie naudas līdzekļi automātiski samazina izmantotā
Kredīta summu. Gadījumā, ja Klienta norēķinu kontā naudas līdzekļu ieņēmumu
nav, saskaņā ar p.2.6.4.1, 2.6.4.2. aprēķināto procentu dzēšana netiek veikta uz
neizmantotā Limita atlikuma rēķina. Nedzēstie procenti tiek ieskaitīti kavēto
procentu kontā, bet pieejamā neizmantotā Limita atlikums var tikt bloķēts. Pēc
procentu parāda dzēšanas Banka veic operāciju dienas laikā ienākušo Klienta
maksājumu uzdevumu apmaksu neizmantotā Limita atlikuma robežās.
2.6.2.1.4. Kontrolē Kredīta nosacījumu izpildi, izmantošanu paredzētajiem mērķiem,
savlaicīgu un pilnīgu Kredīta dzēšanu.
2.6.2.2. Klients apņemas:
2.6.2.2.1. Izmantot Limitu šo Noteikumu p. 2.6.1.1. norādītajiem mērķiem.
2.6.2.2.2. Apmaksāt procentus par visu Kredīta faktiskās izmantošanas laiku saskaņā ar p.
2.6.4.1, 2.6.4.2, 2.6.4.3.
2.6.2.2.3. Dzēst Kredītu Bankas noteiktā Limita robežās ne vēlāk par p. 2.6.1.8. noteiktā
Kredīta nepārtrauktās izmantošanas termiņa beigām.
2.6.2.2.4. Dzēst starpību starp Kredīta parādu un no jauna noteikto Limitu saskaņā ar p.
2.6.2.3.2, gadījumā, ja Kredīta parāds pārsniedz no jauna noteiktā Limita summu
operāciju dienas laikā, kurā šī starpība radās. Šīs starpības dzēšana tiek traktēta kā
Kredīta dzēšana.
2.6.2.2.5. Atmaksāt kredītu p. 2.6.1.7, 2.6.1.8. noteiktajos termiņos. Rakstiski informēt
Banku par apstākļiem, kuri liecina par trešo personu tiesībām un prasībām
attiecībā uz galvotāju 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad minētie apstākļi kļuvuši
zināmi Klientam.
2.6.2.2.6. Samaksāt Bankai atlīdzību saskaņā ar p. 2.6.4.4, 2.6.4.5, 2.6.4.10.
2.6.2.2.7. Klients uzdod Bankai norakstīt naudas līdzekļus no visiem saviem kontiem (gan
no tiem, kuri atvērti brīdī, kad Banka uzsāka Klienta Limita apkalpošanu, gan no
tiem, kuri tika atvērti pēc tam), Kredīta valūtā, lai izpildītu Kredīta dzēšanas
saistības, kā arī dzēstu procentus par tā izmantošanu, kā arī no visiem saviem
kontiem, lai izpildītu atlīdzības Bankai tādu summu ietvaros, kādas ir maksājamas
Bankai saskaņā ar šiem Noteikumiem.
2.6.2.2.8. Pēc Bankas pieprasījuma, iesniegt Bankai rakstiskā veidā ne vēlāk par pārskata
ceturksnim sekojošā mēneša pēdējo datumu finanšu informāciju (bilance, finanšu
rezultātu pārskats, pārskats par naudas līdzekļu kustību, pārskats par pašu kapitālu,
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pārskatu piezīmes normatīvajos aktos paredzētajā apjomā par attiecīgajiem
pārskata periodiem attiecīgajiem saimnieciskās darbības subjektiem, kā arī par
summāriem ieņēmumiem visos Klientam piederošajos kontos par pēdējiem trim
mēnešiem, katra mēneša griezumā), kā arī citu informāciju , t.sk. par Klientam
piederošo īpašumu.
2.6.2.2.9. Pēc Bankas pieprasījuma, jebkurā veidā pēc Klienta izvēles informēt Banku par
Kredīta līdzekļu izmantošanu paredzētajam mērķim.
2.6.2.2.10. Nodrošināt nosacījumus Bankas pārbaužu veikšanai, - par grāmatvedības datiem,
operatīvo un noliktavu uzskaiti, Kredīta izmantošanu paredzētajiem mērķiem, tā
nodrošinātību un dzēšanas savlaicīgumu.
2.6.2.2.11. Ja ir pieteikts Klienta tiesiskās aizsardzības process, maksātnespējas process vai
ierosināts Klienta bankrota vai likvidācijas process, kā arī, ja ir citi spēkā stājušies
tiesas nolēmumi par līdzekļu piedziņu no Klienta norēķinu konta vai cita veida
piedziņa, kas vērsta pret viņa īpašumu, kā arī iestājoties apstākļiem, kuri liecina
par to, ka Klientam piešķirtais Kredīts savlaicīgi netiks atmaksāts, Klients
apņemas ne vēlāk kā trīs dienu laikā no šīs informācijas saņemšanas brīža informēt
par to Banku.
2.6.2.2.12. Bankas attiecīgas prasības gadījumā Klients apņemas pienācīgi noformēt
galvojuma līgumu (-us), lai nodrošinātu Kredīta saistību izpildi, kā arī iesniegt
citus nepieciešamos dokumentus. Ar "pienācīgu galvojuma līguma (-u)
noformēšanu" puses saprot, ka Klients un/vai citi galvotāji, kas ir Klienta
dibinātāji (dalībnieki) un/vai amatpersonas, paraksta galvojuma līgumu (-us), tos
notariāli apliecina (pēc pušu vienošanās vai saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem),
citu LR normatīvajos aktos paredzētu galvojuma priekšmeta reģistrācijas
procedūru.
2.6.2.2.13. Klients apņemas rakstiski paziņot Bankai, ka nepiekrīt saskaņā ar p. 2.6.2.3.2.
Bankas piedāvātajam Limitam, ne vēlāk kā 5 (piecu) Bankas dienu laikā no
datuma, kad no Bankas saņemts paziņojums par Limita pārrēķināšanu. Gadījumā,
ja Banka nav saņēmusi no Klienta rakstisku paziņojumu par piekrišanu vai
nepiekrišanu Bankas piedāvātā, pārrēķina rezultātā iegūtā Limita lielumam,
Bankai ir tiesības pēc saviem ieskatiem vai nu turpināt apkalpošanu no jauna
noteiktā Limita ietvaros, vai arī izbeigt Limita apkalpošanu Klienta norēķinu
kontā, par ko Banka paziņo Klientam 3 (trīs) darba dienas pirms kreditēšanas
pārtraukšanas.
2.6.2.2.14. Pamatojoties uz Bankas iesniegtajiem apstiprinošajiem dokumentiem atlīdzināt
Bankas izdevumus/zaudējumus, kuri radušies sakarā ar Kredīta piedziņu, kā arī
apmaksājot pakalpojumus, kuri tika sniegti nolūkā realizēt Bankas tiesības saistībā
ar Kredītu, kā arī galvojuma utt. līgumiem, kuri noslēgti nolūkā nodrošināt Klienta
Kredīta saistības. Šajā punktā noteiktie pakalpojumi ir: ķīlas nogāde līdz
glabāšanas vietai; ķīlas glabāšana; pakalpojumi, kas saistīti ar ķīlas realizāciju;
Bankas interešu pārstāvniecība tiesā un trešo personu priekšā utt.
Klients apņemas atlīdzināt Bankai pilnā apjomā izdevumus par juridisko firmu,
advokātu vai citu personu sniegto juridisko palīdzību (piesaistot tās Bankas
interešu pārstāvēšanai), kuri saistīti ar strīdu izskatīšanu saistībā ar Kredītu visu
instanču tiesās, t.sk. apelācijas un kasācijas kārtībā, visu īpašuma formu
organizācijās, valsts un pārvaldes institūcijās. Visas minētās atlīdzību summas tiek
apmaksātas termiņā, kas norādīts Bankas rakstiskā prasībā un/vai p. 2.6.2.1.3.
noteiktajā kārtībā.
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2.6.2.2.15. Pēc Bankas pieprasījuma, bet ne retāk kā vienreiz 6 mēnešos iesniegt Bankai
finanšu informāciju (LR normatīvajos aktos paredzētos finanšu pārskatus par
attiecīgajiem pārskata periodiem), kā arī citu informāciju, t.sk. par piederošo
īpašumu. Dokumenti Klienta vārdā jāparaksta Klienta pilnvarotajām personām.
2.6.2.3. Bankai ir tiesības:
2.6.2.3.1. Puses ir savstarpēji vienojušās par to, ka procentu likmi par Kredīta izmantošanu
Banka var paaugstināt vienpusējā kārtā, brīdinot par to klientam vismaz 10
(desmit) kalendāra dienas pirms tās stāšanās spēkā, izmantojot saziņas līdzekļus,
ko Klients norādīja Pieteikumā juridiskām personām (LR rezidentiem). Ja Klients
pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā nav iesniedzis Bankai paziņojumu par
atteikšanos no piešķirtā Limita, tad Banka un Klients uzskata, ka Klients šīs
izmaiņas ir pieņēmis un tām piekrīt.
2.6.2.3.2. Vismaz vienreiz 3 (trijos) mēnesī veikt Limita pārrēķinu saskaņā ar šo Noteikumu
p. 2.6.1.5. Parakstot Vienošanos, Klients piekrīt tam, ka gadījumā, ja kārtējā
Limita pārrēķina rezultātā mainās summa, Bankai ir tiesības vienpusēji mainīt
Limitu, paziņojot to Klientam.
2.6.2.3.3. Bankai ir tiesības atteikt Klientam piešķirt Limitu vai kādu tā daļu gadījumā, ja
daļēji vai pilnīgi nav dzēstas Kredīta saistības, beidzoties Kredīta nepārtrauktās
izmantošanas periodam, kas norādīts p. 2.6.1.11., vai arī ir pārkāptas p.2.6.2.2.4.
paredzētās saistības. Paziņojumu sniedz Banka. Limita apkalpošanu Klienta
norēķinu kontā Banka var atjaunot kavētā parāda pilnīgas dzēšanas gadījumā. Šajā
gadījumā procentu likmes par Limita izmantošanu tiek noteiktas saskaņā ar
Bankas Cenrādi kreditēšanas atjaunošanas brīdī.
2.6.2.3.4. Iestājoties kādam no šādiem notikumiem:
2.6.2.3.4.1. saņemot Klienta nepiekrišanu procentu likmes apmēra palielināšanai par Kredīta
izmantošanu, Kredīta maksājumu nomaksas kārtības periodiskuma izmaiņām;
2.6.2.3.4.2. saņemot informāciju, ka Klients nepiekrīt Limita izmaiņām;
2.6.2.3.4.3. Klientam neizpildot kādu no šajos Noteikumos paredzētajām saistībām, t.sk.
pārkāpjot Kredīta izmantošanas noteikto mērķi;
2.6.2.3.4.4. galvotājiem pārkāpjot Kredīta saistību izpildes nodrošināšanai noslēgto
galvojuma līgumu saistības;
2.6.2.3.4.5. ierosinot Klienta bankrota procesu, piesakot Klienta maksātnespējas procesu,
īpašniekam vai kompetentai institūcijai pieņemot lēmumu par Klienta
likvidāciju;
2.6.2.3.4.6. ja Bankai trūkst brīvu naudas līdzekļu, par ko Banka paziņo Klientam,
izmantojot sakaru līdzekļus, kurus Klients ir norādījis Pieteikumā juridiskām
personām (LR rezidentiem);
2.6.2.3.4.7. ja ir likumīgā spēkā stājušies tiesas lēmumi par naudas līdzekļu piedziņu no
Klienta norēķinu konta;
2.6.2.3.4.8. ir arestēti Klientam piederošie norēķinu konti,
2.6.2.3.4.9. ir maksājumu prasības par piespiedu norakstīšanu un pastāv citi apstākļi, kuri
skaidri liecina par to, ka Klientam piešķirtais Kredīts savlaicīgi netiks atmaksāts,
Bankai pēc saviem ieskatiem ir tiesības:
1) mainīt kreditēšanas nosacījumus – pieprasīt Klientam Kredīta pirmstermiņa atmaksu,
procentu nomaksu par tā izmantošanu, izpildīt citas Kredīta saistības pilnā apjomā,
nosūtot paziņojumu. Turklāt termiņi skaitās iestājušies paziņojumā norādītajā datumā,
un tie nedrīkst būt mazāki par 10 (desmit) kalendāra dienām no šā paziņojuma
nosūtīšanas brīža. Šajā datumā Klients apņemas atmaksāt Bankai Kredīta summu
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pilnā apjomā, procentus par tā izmantošanas faktisko termiņu, pilnībā izpildīt citas
saistības; vai:
2) izbeigt kreditēšanas vienošanos tiesā. Turklāt pēdējā dienā, kad kreditēšanas
vienošanās ir spēkā, Klients apņemas atmaksāt Bankai Kredīta summu pilnā apjomā,
procentus par tā izmantošanas faktisko termiņu, pilnībā izpildīt citas saistības; vai:
3) vienpusēji izbeigt vienošanos par kreditēšanu, nosūtot Klientam paziņojumu,
izmantojot sakaru līdzekļus, kurus Klients ir norādījis Pieteikumā juridiskām
personām (LR rezidentiem).
Paziņojumā norādītajā datumā, kurš nedrīkst būt mazāk par 10 (desmit) kalendāra
dienām no šā paziņojuma nosūtīšanas brīža, vienošanās par kreditēšanu skaitās
izbeigta. Turklāt pēdējā dienā, kad kreditēšanas vienošanās ir spēkā, Klients apņemas
atmaksāt Bankai Kredīta summu pilnā apjomā, procentus par tā izmantošanas faktisko
termiņu, pilnībā izpildīt citas saistības. Vienpusēja atteikšanās no vienošanās par
kreditēšanu neatbrīvo Klientu no atbildības par saistību neizpildi.
2.6.2.3.5. Pamatojoties uz finanšu informāciju, analizēt Klienta kredītspēju, veikt tieši
uzņēmumā pārbaudi par Kredīta izmantošanu noteiktajiem mērķiem, kā arī par
Klienta finansiālo stāvokli un Kredīta nodrošinājuma stāvokli un sniegt
priekšlikumus par turpmākajām savstarpējām attiecībām ar Klientu.
2.6.2.3.6. Norakstīt naudas līdzekļus no Klienta norēķinu kontiem, saskaņā ar p. 2.6.2.2.8,
iestājoties kāda maksājuma termiņam, nepārsniedzot summas, kas apmaksājamas
Bankai.
2.6.2.3.7. Bankai ir tiesības atteikt Klientam piešķirt Limitu vai kādu tā daļu gadījumā, ja
trūkst brīvu naudas līdzekļu, par ko Banka paziņo Klientam rakstveidā, izmantojot
sakaru līdzekļus, kurus Klients ir norādījis Pieteikumā juridiskām personām (LR
rezidentiem).
2.6.2.3.8. Bankai ir tiesības atteikt piešķirt Limitu, nepaskaidrojot sava atteikuma iemeslus
un šajā gadījumā Banka tiek atbrīvota no atbildības.
2.6.2.3.9. Bankai ir tiesības pirms termiņa piedzīt Kredītu, procentus un atlīdzību p. 2.6.2.2.8
paredzētajā kārtībā, kā arī vēršot piedziņu uz ieķīlāto īpašumu, iestājoties
p.2.6.2.3.4. paredzētajiem nosacījumiem.
2.6.2.3.10. Apturēt Kredīta turpmāko izsniegšanu gadījumā, ja Klients neizpilda kādas no
šajos Noteikumos paredzētajām saistībām, uz laiku, kamēr attiecīgās saistības tiek
izpildītas, turklāt p. 2.6.1.6. paredzētā termiņa robežās, nosūtot Klientam attiecīgu
paziņojumu pa sakaru līdzekļiem, kurus Klients ir norādījis Pieteikumā juridiskām
personām (LR rezidentiem).
2.6.2.3.11. Atteikties no Limita piešķiršanas pilnībā vai daļēji, ja Klients neizpilda šajos
Noteikumos paredzētās saistības, nosūtot par to Klientam paziņojumu izmantojot
sakaru līdzekli, kuru Klients ir norādījis Pieteikumā juridiskām personām (LR
rezidentiem).
2.6.2.3.12. Bankai ir tiesības darīt zināmu trešajām personām informāciju par Klienta Kredīta
parādu, ja Klients neizpilda Kredīta saistības.
2.6.2.3.13. Pēc saviem ieskatiem Bankai ir tiesības samazināt procentu likmes apmēru.
Turklāt Banka nosūta Klientam paziņojumu, norādot samazinātās procentu likmes
apmēru un datumu, no kura tā noteikta, kas ir klienta kreditēšanas nosacījumu
grozījums.
2.6.2.3.14. Par līdzekļiem, kuri novirzīti Klienta Kredīta parāda dzēšanai, Bankai ir tiesības
pirmām kārtam atlīdzināt savus izdevumus/zaudējumus, kuri radušies saistībā ar
pakalpojumu apmaksu, kuri sniegti nolūkā realizēt Bankas tiesības saskaņā ar
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Ķīlas/hipotēkas līgumiem, kas noslēgti Klienta saistību nodrošināšanas nolūkā.
Šajā punktā noteiktajiem pakalpojumiem pieder:
• ķīlas nogāde glabāšanas vietā;
• ķīlas/hipotēkas glabāšana;
• pakalpojumi, kas saistīti ar galvojuma realizāciju; Bankas interešu
pārstāvēšana tiesā un trešo personu priekšā utt.
2.6.2.4. Klientam ir tiesības:
2.6.2.4.1. Izmantot saskaņā ar p. 2.6.1.6, 2.6.2.3.2 noteikto Limitu pa daļām, ar tiesībām
turpmāk izmantot Limita brīvo atlikumu, ievērojot šo Noteikumu nosacījumus.
2.6.2.4.2. Vērsties Bankā, lai saskaņā ar p. 2.6.1.6, 2.6.2.3.2 noteiktais Limits tiktu pārskatīts
(samazināts).
2.6.2.4.3. Attālināto kontu pārvaldīšanas pakalpojumus, uz nenoteiktu laiku apturēt/atjaunot
Limita darbību piešķirtā Limita summas ietvaros.
2.6.3. KLIENTA SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS.
2.6.3.1. Klienta saistības tiek nodrošinātas saskaņā ar papildus starp Banku un Klientu/viņa
galvotāju noslēdzamiem rakstveida galvojuma līgumiem.
2.6.4. NORĒĶINU KĀRTĪBA.
2.6.4.1. Par Limita izmantošanu Kredīta apmērā, slēdzot Bankas dienu Klients nomaksā
procentus, vadoties no procentu likmes, kuras apmērs ir atkarīgs no Kredīta
izmantošanas termiņa (diferencētā procentu likme). Procentu aprēķināšanas kārtība:
2.6.4.1.1. Limita bezprocentu izmantošanai (procentu aprēķins tiek veikts ar procentu likmi
0% gadā no neatmaksātā Limita atlikuma summas):
2.6.4.1.1.1. ja debeta saldo kontā izveidojās no kārtējā mēneša 1. līdz 20. datumam
(ieskaitot), nomešana veicama dienas beigās jebkurā no dienām līdz kārtējā
mēneša 25. datumam.
2.6.4.1.1.2. ja debeta saldo kontā izveidojās no kārtējā mēneša 21. līdz pēdējam datumam,
nomešana veicama dienas beigās jebkurā no dienām līdz nākamā mēneša 25.
datumam.
2.6.4.1.2. Ja debeta saldo nebija noņemts saskaņā ar augstākminētajiem noteikumiem, no 26.
datuma uz parāda atlikumu sākas procentu par kredīta izmantošanu 18% gadā
apmērā aprēķināšana. Likme darbojas 90 kalendāra dienas no aprēķināšanas
sākuma vai līdz visa Kredīta parāda atmaksas brīdim.
2.6.4.1.3. Gadījumā, ja Kredīts netiek dzēsts 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no
dienas, kad beidzoties periods, kurā bija jāsasniedz nulles limits, sākot no 91.
dienas pēc perioda beigu datuma, kurā debeta saldo bija jāsasniedz nulle, Kredīts
skaitās kavēts, un klienta naudas saistības parāda dzēšanā skaitās neizpildītas. Ja
Klients neizpilda kādas no naudas saistībām, Klients nomaksā Bankai procentus
par Kredīta izmantošanu 36% (trīsdesmit sešu procentu) apmērā gadā no Kredīta
nedzēstā parāda atlikuma summas.
2.6.4.1.4. Ar «kredīta nedzēšanu» jāsaprot, ka aizdevuma kontā, slēdzot Bankas dienu,
nerodas nulles debeta saldo.
2.6.4.1.5. Ja Banka p. 2.6.2.3.13. noteiktajā kārtībā nosaka pazeminātu procentu likmi,
Noteikumu 2.6.4.1. punkta nosacījumi skaitās Bankas atcelti no pazeminātās
procentu likmes noteikšanas dienas.
2.6.4.2. Ja Klients neizpilda kādu no saistībām, kas paredzētas Noteikumu p. 2.6.1.1.,
2.6.1.7., 2.6.2.2.3., 2.6.2.2.4., 2.6.2.2.5., 2.6.2.3.4., Klients maksā Bankai kavējuma
procentus 2% (divu procentu) no Kredīta summas apmērā, izņemot gadījumu, kad
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Banka realizē p. 2.6.1.5 noteikto nosacījumu grozījumu tiesības. Gadījumā, ja
līdzekļi tiek pārskaitīti uz Kredītlimita rēķina uz saviem kontiem Bankā vai citās
bankās, no Klienta tiek iekasēta Komisija 3% apmērā no pārskaitīto līdzekļu
summas.
2.6.4.3. Saskaņā ar p.2.6.4.1., 2.6.4.2. aprēķināto procentu nomaksa par Kredīta izmantošanu
tiek veikta p. 2.6.1.1., 2.6.2.1.3., 2.6.2.2.8. noteiktajā kārtībā. Procenti, kuri nav
saņemti beidzoties Kredīta nepārtrauktās izmantošanas periodam, skaitās kavēti
(izņemot Kredīta izbeigšanas gadījumus saskaņā ar p. 2.6.2.3.4.). Procentu nomaksu
par Limita izmantošanu Klients var veikt arī no citiem viņam piederošajiem
kontiem.
2.6.4.4. Klients nomaksā Bankai atlīdzību par Limita izmantošanu saskaņā ar p. 2.6.1.6.,
2.6.2.3.2., katra mēneša 1.datumā 0,9% apmērā no Kredīta maksimālā Debeta saldo
summas, iepriekšējā mēneša Bankas dienas beigās. Klients uzdod Bankai norakstīt
atlīdzību no saviem kontiem Bankā. Atlīdzības nomaksa tiek veikta Limita valūtā. Ja
Limits viena mēneša laikā tiek mainīts vairāk nekā vienu reizi:
2.6.4.4.1. Gadījumā, ja no jauna noteiktais Limits pēc lieluma pārsniedz Limitu, kurš
noteikts iepriekš par kārtējo mēnesi saskaņā ar p. 2.6.1.6, 2.6.2.3.2, tad Banka var
pieprasīt nomaksāt atlīdzību no starpības starp no jauna noteikto Limitu un
iepriekšējo Limitu. Atlīdzības nomaksas termiņš: ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā
no jaunā Limita noteikšanas datuma.
2.6.4.4.2. Gadījumā, ja no jauna noteiktais Limits pēc lieluma ir mazāks par iepriekš
kārtējam mēnesim noteikto Limitu saskaņā ar p. 2.6.1.6., 2.6.2.3.2., tad atlīdzība
par no jauna noteikto Limitu kārtējam mēnesim netiek maksāta.
2.6.4.5. Klients maksā Bankai atlīdzību par Limita izmantošanu saskaņā ar Noteikumu p.
2.6.4.4. Atlīdzība tiek maksāta eiro. Klienta kredīta apgrozījums — naudas līdzekļu
summa, kuru Banka ieskaitījusi Klienta norēķinu kontā Bankas dienas laikā, izņemot
līdzekļu ieņēmumus dienas beigās (vakara kase). Debeta saldo Klienta — naudas
līdzekļu summa, kurus Banka pārskaitījusi, pamatojoties uz Klienta maksājumu
uzdevumiem no viņa norēķinu konta Bankā Bankas dienas laikā virs atlikuma,
ņemot vērā ienākošo atlikumu Bankas dienas sākumā.
2.6.4.6. Gadījumā, ja Kredīta un/vai procentu par kredīta izmantošanu, atlīdzības, līgumsoda
dzēšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, minētie maksājumi jāveic Bankas
dienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.
2.6.4.7. Kredīta dzēšana, procentu par Kredīta izmantošanu nomaksa tiek veikta Kredīta
valūtā. Atlīdzības, līgumsoda dzēšana tiek veikta Kredīta valūtā saskaņā ar šiem
Noteikumiem.
2.6.4.8. Procentus par Kredīta izmantošanu aprēķina ik dienu, sākot no Debeta saldo
izveidošanās datuma, slēdzot Bankas dienu, par Kredīta izmantošanas dienu skaitu,
vadoties no 360 dienām gadā. Procentu par Kredīta izmantošanu aprēķins tiek veikts
līdz Kredīta parāda pilnīgai dzēšanai, par Kredīta parāda atlikuma summu. Kredīta
atmaksas diena procentu aprēķināšanas laika intervālā netiek iekļauta.
2.6.4.9. Klienta saistību pret Banku izpilde tiek veikta šādā secībā: no Klienta, kā arī no
pilnvarotajām institūcijām/personām saņemtie līdzekļi parāda dzēšanai tiek novirzīti
sekojošā kārtībā: 1) kavētai Bankas atlīdzībai, 2) kavētiem procentiem par Kredīta
izmantošanu, 3) Kavētajam Kredītam (ja ir), 4) atlīdzība bankai, 5) procentiem par
Kredīta izmantošanu, 6) Kredītam, 7) sodam. Parāda galīgā dzēšana tiek veikta ne
vēlāk par p. 2.6.1.6. norādīto datumu. Ja atlīdzība, procenti netiek nomaksāti
attiecīgajos apmaksas datumos, tie skaitās kavēti.
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2.6.4.10. Par līgumā paredzēto līdzekļu norakstīšanu Bankai nomaksājamo summu robežās
saskaņā ar p. 2.6.2.2.8., Klients maksā Bankai atlīdzību, kuras summa un termiņi
noteikti Bankas Cenrādī apmaksas brīdī.
2.6.5. PUŠU ATBILDĪBA.
2.6.5.1. Ja Klients pārkāpj kādu no p. 2.6.2.2.9., 2.6.2.2.10., 2.6.2.2.12., 2.6.4.10., 2.6.7.1.
paredzētajām saistībām, Klients nomaksā Bankai par katru pārkāpuma gadījumu
soda naudu 2% apmērā no saņemtā Kredīta summas. Soda naudas nomaksa tiek
veikta Kredīta valūtā.
2.6.5.2. Klients samaksā Bankai soda naudu 2% procentu apmērā no paredzētajam mērķim
neizmantotās Limita summas. Soda nauda tiek iemaksāta Kredīta valūtā.
2.6.5.3. Banka nav atbildīga par Limita ne piešķiršanu laikā, ja Klients neizpilda šajos
Noteikumos paredzētās saistības.
2.6.6. DARBĪBAS TERMIŅŠ.
2.6.6.1. Limita apkalpošana Klienta norēķinu kontā Bankā tiek veikta no Limita piešķiršanas
brīža un/vai no brīža, kad Klients iesniedz maksājumu uzdevumus par līdzekļu
izmantošanu Limita ietvaros tajā norādīto summu robežās, un ir spēkā pārskaitīto
līdzekļu apjomā, kamēr puses pilnīgi izpilda saistības.
2.6.7. CITI NOSACĪJUMI.
2.6.7.1. Gadījumā, ja izmainās Klienta juridiskais statuss, tas tiek reorganizēts, mainās tā
struktūra, pēdējā pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā to paziņot Bankai rakstiskā
formā.
2.6.7.2. Klienta saistības pret Banku var veikt trešā persona.
2.6.7.3. Klients rakstiskā veidā pauž savu piekrišanu, ka informācija par viņu tiek savākta,
uzglabāta, izmantota un izplatīta, saskaņā ar spēkā esošo LR normatīvo aktu
prasībām.

