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6.4. Čeku inkaso pieņemšanas noteikumi
No 2016. gada 28. decembra Čeku inkaso pieņemšanas pakalpojums Klientiem netiek piedāvāts.
Čekiem, kas tika pieņemti inkaso līdz 2016. gada 27. decembrim (ieskaitot), tiek piemēroti zemāk
norādītie noteikumi.
6.4.1. Šī nodaļa reglamentē Bankas un Klienta attiecības, Bankai sniedzot čeku inkaso pakalpojumu.
6.4.2. Pakalpojumu var saņemt tikai Klienti, kam Bankā ir atvērts Konts.
6.4.3. Čeka apmaksa tiek veikta, ieskaitot Klienta Bankas Kontā čeka nominālvērtību, no kuras ir
ieturēta Bankas komisijas maksa.
6.4.4. Banka pieņem apmaksai čekus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
6.4.4.1.Bankā ir iesniegts čeka oriģināls;
6.4.4.2.čeks ir izrakstīts uz Bankas Klienta vārda. Trešām personām izrakstītie un par labu Bankas
Klientam indosētie čeki netiek pieņemti;
6.4.4.3.čekā ir norādīti visi obligātie rekvizīti: nosaukums “čeks”, rīkojums “samaksāt”, maksātāja
nosaukums, čeka izrakstīšanas datums un vieta, čeka devēja paraksts;
6.4.4.4.čeks nedrīkst būt bojāts, nepilnīgi aizpildīts vai ar labojumiem;
6.4.4.5.čeks jāuzrāda Bankā vismaz vienu (1) mēnesi pirms derīguma termiņa beigām (parastais čeka
derīguma termiņš – 6 mēneši no izrakstīšanas datuma);
6.4.4.6.čeka valūta ir USD (ASV dolāri) vai E^.4. Čeku inkaso pieņemšanas noteikumiUR (eiro). Čeki
citā valūtā var tikt pieņemti tikai pēc atsevišķas vienošanās ar Banku;
6.4.4.7.iesniedzot čeku inkaso, Klients to apstiprina, parakstoties čeka otrā pusē apstiprinājumam
(indosamentam) paredzētajā vietā.
6.4.5. Bankai ir tiesības atteikties pieņemt čeku inkaso, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
6.4.6. Pamatojums čeka inkaso pieņemšanai ir kopā ar čeku iesniegtais Klienta iesniegums čeka
inkaso pieņemšanai ar noteikumu, ka tas ir sagatavots Bankas apstiprinātā formā.
6.4.7. Čeki tiek pieņemti jebkurā Bankas nodaļā vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi: AS
“PrivatBank”, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija.
6.4.8. Pēc Klienta izvēles čeka apmaksa tiek veikta 20 vai 40 bankas darbadienu laikā pēc čeka inkaso
pieņemšanas. Izņēmums ir čeks, kura summa ir vienāda ar vai lielāka par USD 5 000.00 (vai
šādas summas ekvivalentu citā valūtā). Pieņemot šādu čeku inkaso apmaksai, Banka nenosaka
precīzu čeka apmaksas termiņu.
6.4.9. Bankas komisijas maksa par čeku inkaso pakalpojumu tiek ieturēta saskaņā ar Bankas Cenrādi.
6.4.10. Bankas komisijas maksa par čeku inkaso pakalpojumu tiek ieturēta brīdī, kad čeka apmaksas
summa tiek ieskaitīta Klienta Kontā. Ja pieņemtais čeks inkaso kaut kādu iemeslu dēļ netiek
apmaksāts, Banka no Klienta Konta noraksta komisijas maksu par čeka inkaso, kā arī komisijas
maksu par neapmaksātu čeku.
6.4.11. Klients apņemas samaksāt Bankai visus komisijas maksājumus, kā arī segt visus neparedzētos
izdevumus, kuri var rasties čeka apmaksas saņemšanas procesā.
6.4.12. Ja Banka cieš zaudējumus jau apmaksāta čeka sakarā, Bankai ir tiesības bezstrīdus kārtībā
norakstīt no jebkura Klienta konta Bankā par čeku samaksāto summu un/vai radušos zaudējumu
summu. Ja Klienta kontos Bankā nav pietiekami daudz līdzekļu zaudējumu segšanai, Klientam
nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu bankas darbadienu laikā pēc Bankas paziņojuma
saņemšanas, jānodrošina nepieciešamā summa savā Bankas Kontā.
6.4.13. Banka nav atbildīga par trešo pušu veiktajām darbībām apmaksai pieņemtā čeka inkaso
apmaksas procesā, proti, par iespējamiem kavējumiem čeka pārsūtīšanā un/vai apmaksā, kā arī
par čeka nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

