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1.3. Pušu atbildība
1.3.1. Banka atbild tikai par tādām savu darbinieku darbībām, kuras tika veiktas darbinieku darba
laikā, viņiem izpildot savus darba pienākumus, kā arī Bankas vadības sniegto norādījumu un
pilnvarojumu ietvaros.
1.3.2. Banka nav atbildīga par tiešiem un netiešiem Klienta zaudējumiem, kas tam ir radušies
sakarā ar Darījumu starp Klientu un Banku, ja vien zaudējumu cēlonis nav Bankas ļauns
nolūks. Bankas ļauna nolūka gadījumā Banka atlīdzina Klientam tikai tiešos un radušos
zaudējumus.
1.3.3. Par jebkāda maksājuma termiņa neievērošanu vainīgais (Banka vai Klients) maksā otrai
pusei (Bankai vai Klientam) līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no
savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, ja Cenrādī vai Darījuma
dokumentā nav noteikts cits līgumsoda apmērs vai cita soda sankcija par maksājuma
termiņa neievērošanu. Gadījumā, ja Klienta pārkāpums bijis pamats prasības celšanai
šķīrējtiesā (tiesā), Bankai ir tiesības pieprasīt līgumsoda samaksu 10 % (desmit procentu)
apmērā no prasības summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildes.
1.3.4. Līgumsoda samaksa neietver sevī zaudējumu atlīdzību Bankai.
1.3.5. Banka un Klients nav atbildīgi par to saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, ja šāda neizpilde ir radusies jebkuru apstākļu ārpus Bankas kontroles (force majeure)
dēļ, ieskaitot, bet ne tikai, terorismu, kara darbības, ugunsgrēkus, eksplozijas, civilus
nemierus, streikus, dabas katastrofas un stihijas, valsts/pašvaldības institūciju izdotus aktus,
trešo personu prettiesisku rīcību, datoru vai citu komunikāciju bojājumus, traucējumus vai
kļūdas, maksājumu apstrādes centra saistību neizpildi vai kļūdas. Banka nav atbildīga par
aizkavējumiem Darījumu veikšanā un/vai Klienta Paziņojuma izpildē, sūtījumu pazušanā,
pārraides kļūdām un izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma un/vai bojājumu
dēļ, laika zonu starpības, valūtas kursu svārstību un citu apstākļu dēļ, kuri nav atkarīgi no
Bankas gribas un kontroles.
1.3.6. Klients (t.sk. Klienta Patiesais labuma guvējs) ir atbildīgs un tam saskaņā ar Krimināllikuma
195.1 panta prasībām ir paredzēta kriminālatbildība par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu
Bankai, kā arī par normatīvajos aktos noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu
vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai, kura ar normatīvo aktu prasībām, ir pilnvarotā
pieprasīt informāciju par Klienta darījumiem un tajos iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas
mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju.

