AS “PrivatBank” Vispārējie darījumu noteikumi
Jaunā redakcija apstiprināta 22.12.2020. valdes sēdē (protokols Nr. 70/2020)
Spēkā no 01.01.2021.

2. Konta noteikumi
2.1. Konta apkalpošanas noteikumi
Speciālie termini:
Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu – Bankas un Klienta vienošanās par Konta
atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam parakstot un iesniedzot Bankā
pieteikumu Konta atvēršanai, un Bankai atverot Klientam rezervēto Kontu.
IBAN – International Bank Account Number – Konta numurs atbilstoši starptautiskajiem
standartiem.
Konta izraksts – Paziņojums, kuru Banka izsniedz Klientam un kurā ir atspoguļota visa
naudas līdzekļu kustība Kontā konkrētā laika periodā un ir norādīts naudas līdzekļu atlikums
Kontā konkrētā perioda sākumā un beigās.
Konta izrakstam šajā Noteikumu daļā ir pielīdzināmi pārskati par līdzekļu atlikumiem un
kustību Klienta kontos, kuri tam ir pieejami Attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmās un kas
tiek veidoti automātiski par jebkuru Klienta izvēlēto laika posmu.
2.1.1. Konta noteikumi tiek piemēroti, ja Klients šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā ir
pieteicis Bankā Konta atvēršanu vai Klientam Bankā ir atvērts Konts.
2.1.2. Naudas līdzekļi Klienta Kontā ir pieprasījuma noguldījumi un Klients ir tiesīgs
rīkoties ar šiem naudas līdzekļiem.
2.1.3. Konta atvēršana
2.1.3.1.Klients var pieteikt Konta atvēršanu Bankā, ja Klientam ir vai Klients plāno noformēt
Bankā Noguldījumu un/vai saņemt Bankas kreditēšanas pakalpojumus.
2.1.3.2.Banka atver Klientam Kontu un noslēdz Līgumu par konta atvēršanu un apkalpošanu,
pamatojoties uz Klienta iesniegto un parakstīto rakstisko pieteikumu Konta atvēršanai.
Klients var atvērt Bankā vairākus Kontus, par katru no tiem iesniedzot Bankā
atsevišķu rakstisku pieteikumu Konta atvēršanai.
2.1.3.3. Banka pieņem un izskata Klienta pieteikumu Konta atvēršanai un Klienta iesniegtos
(nodotos) dokumentus un pieņem lēmumu uzsākt Darījuma attiecības ar Klientu, t.i.
noslēgt Līgumu par konta atvēršanu un apkalpošanu (atvērt Kontu) vai neuzsākt
Darījuma attiecības ar Klientu, t.i. atteikt Līguma par konta atvēršanu un
apkalpošanu noslēgšanu.
2.1.3.4. Bankai ir tiesības atteikt Klientam noslēgt Līgumu par Konta atvēršanu un
apkalpošanu, pamatojoties uz Bankas rīcībā esošo informāciju un neuzņemoties
nekādu atbildību. Bankai ir tiesības nepaskaidrot Klientam atteikuma iemeslu.
2.1.3.5. No brīža, kad Banka ir atvērusi (aktivizējusi) Klientam Kontu, tiek uzskatīts, ka starp
Banku un Klientu ir noslēgts un stājas spēkā Līgums par konta atvēršanu un
apkalpošanu, kas sastāv no pieteikuma Konta atvēršanai, AS "PrivatBank"
Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrāža.
2.1.3.6. Līgums par Konta atvēršanu un apkalpošanu ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
2.1.3.7. Pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz Klientam apliecinājumu par Konta
atvēršanu.
2.1.3.8. Par Bankā atvērtā Konta īpašnieku tiek uzskatīta tā fiziskā vai juridiskā persona, kura
Konta atvēršanas pieteikumā ir norādīta kā “Klients”.
2.1.3.9. Banka atver Klientam Kontu .
2.1.3.10.Klienta naudas līdzekļi ārvalstu valūtās Bankas vārdā tiek izvietoti Bankas
Korespondentkontos, kas ir atvērti un atrodas ārvalstu bankās attiecīgās valūtas
emitētājvalstīs vai ārpus tām. Bankas Korespondentkonti ir norādīti Bankas
Korespondentkontu sarakstā, ar kuru var iepazīties Bankas telpās Bankas darba laikā
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un Bankas interneta vietnē. Klients uzņemas visu risku, kas izriet no valūtas maiņas
ierobežojumiem, nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas ir spēkā
attiecīgajā valūtas izvietošanas valstī.
2.1.4. Pagaidu konts
2.1.4.1. Lai nodrošinātu Klientam iespēju iemaksāt juridiskās personas dibināšanai un
reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā nepieciešamo pamatkapitāla summu, Banka uz
Klienta rakstiska pieteikuma pamata var atvērt juridiskajai personai Pagaidu kontu,
kuru Klients var izmantot tikai minētajam mērķim.
2.1.4.2. Rīcība ar naudas līdzekļiem LR Uzņēmumu reģistrā nereģistrētas juridiskas personas
Pagaidu kontā ir aizliegta līdz juridiskas personas reģistrācijai LR Uzņēmumu
reģistra attiecīgajā reģistrā, līdz dibināšanas izbeigšanai vai reģistrācijas atcelšanai uz
citiem pamatiem.
2.1.4.3. Bankai ir tiesības norakstīt no Pagaidu konta Komisijas maksas saskaņā ar Cenrādi.
2.1.4.4. Pēc juridiskās personas reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā,
Klientam ir tiesības atvērt Bankā Kontu šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.
2.1.4.5. Ja juridiskās personas dibināšana tiek izbeigta bez reģistrācijas vai Klients nevēlas
atvērt Kontu Bankā, Banka slēdz Pagaidu kontu un tajā esošā naudas summa tiek
izmaksāta Klientam pēc tā rakstiska pieprasījuma skaidrā naudā. Šajā gadījumā
Banka ir tiesīga bezstrīdus kārtībā norakstīt no Klienta Pagaidu konta Komisijas
maksu par skaidras naudas izmaksu saskaņā ar Cenrādi.
2.1.5. Konta izraksti
2.1.5.1. Pieteikumā Konta atvēršanai Klients ir tiesīgs pieteikt Konta izraksta saņemšanu vai
norādīt, ka nevēlas saņemt Konta izrakstu.
2.1.5.2. Konta izraksts satur šādu informāciju:
2.1.5.2.1. Darījuma summa un valūta, kādā naudas summa tika norakstīta no Konta/ieskaitīta
Kontā;
2.1.5.2.2. norāde, kas ļauj Klientam identificēt Darījumu;
2.1.5.2.3. komisijas maksa, kas Klientam ir jāmaksā par veikto Darījumu saskaņā ar Cenrādi;
2.1.5.2.4. Darījuma veikšanai izmantoto valūtas kursu un Darījuma summu pirms valūtas
konvertācijas (ja tāda veikta);
2.1.5.2.5. Darījuma valutēšanas datums.
2.1.5.3. Komisijas maksa par Konta izrakstu sagatavošanu maksājama saskaņā ar Cenrādi.
2.1.5.4. Konta izrakstu Banka izsniedz vai nosūta Klientam saskaņā ar pieteikumu Konta
atvēršanai. Konta izraksta nosūtīšanas izdevumus sedz Klients saskaņā ar Cenrādi.
2.1.5.5. Konta izraksta izsniegšana Klientam papīra formātā, norādot Noteikumu
2.1.5.2. punktā paredzēto informāciju, tiek veikta ievērojot šādus nosacījumus:
2.1.5.5.1. Klients (Patērētājs) vienu reizi mēnesī bez maksas var saņemt informāciju par
Kontā notikušajiem Darījumiem Bankas klientu apkalpošanas struktūrvienībās
Bankas darba laikā;
2.1.5.5.2. ja Klients pieprasa Bankai informāciju papildus Noteikumu 2.1.5.2. punktā
minētajai vai pieprasa sniegt informāciju pa citiem saziņas kanāliem, vai vēlas
saņemt informāciju biežāk nekā paredzēts Noteikumos, Banka sniedz pieprasīto
informāciju saskaņā ar Cenrādi.
2.1.5.6. Klienta pienākums ir nekavējoties pārbaudīt visu no Bankas saņemto Konta izrakstu
pareizību un pilnību.
2.1.5.7. Ja Klients nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Konta
izraksta izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav iesniedzis Bankai sūdzību
(pretenziju) par Kontā veiktajiem Darījumiem, Banka un Klients uzskata, ka Kontā
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veiktie Darījumi un Konta izraksts ir pareizs un pilnīgs un uzskatāms par Klienta
apstiprinātu. Ja Klients nav pieteicis Bankā Konta izrakstu vai ir atteicies no tā,
Klients var apstrīdēt Kontā veikto Darījumu 5 (piecu) Bankas darba dienu laikā no
Darījuma veikšanas brīža.
2.1.5.8. Banka ir atbildīga par Darījumu pareizu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības saņemt no Bankas zaudējumu
atlīdzību, ja Klients nekavējoties, tiklīdz tam kļuva zināms par neautorizētu vai
kļūdaini izpildītu Kartes darījumu, bet ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā pēc
naudas līdzekļu norakstīšanas no Konta, ir informējis Banku. Banka nekavējoties
kompensē Klientam zaudējumus, atmaksājot neautorizētā Kartes darījuma summu
vai atjaunojot tādu Klienta Konta, no kura tika norakstīti naudas līdzekļi, stāvokli,
kāds tas bija pirms neautorizētā Kartes darījuma izpildes, ja Kartes darījums nav
apstrīdēts un ir veikts saskaņā ar šiem Noteikumiem un Kartes līgumu.
2.1.6. Konta bloķēšana un Darījumu apturēšana
2.1.6.1. Bankai ir tiesības atturēties no Darījumu veikšanas ar Klienta Kontā esošajiem
naudas līdzekļiem (apturēt Kontā vienu un/vai vairākus un/vai visus debeta
Darījumus, kā arī pēc Bankas ieskatiem visus kredīta Darījumus), neuzņemoties par
to nekādu atbildību, saskaņā ar:
2.1.6.1.1. Noteikumu prasībām, kas paredz atturēšanos no Darījuma veikšanas vai tiesisko
(darījuma) attiecību izbeigšanu;
2.1.6.1.2. Noteikumu prasībām, kas paredz Klienta iesniegto Paziņojumu nepieņemšanu
un/vai to neizpildīšanu;
2.1.6.1.3. spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
2.1.6.1.4. saskaņā ar valsts iestādes/amatpersonu rīkojumiem.
2.1.7. Konta apkalpošana un slēgšana
2.1.7.1. Ja Klienta Kontam ar attiecīgā valsts dienesta/iestādes vai amatpersonas
lēmumu/rīkojumu tika uzlikts arests vai ierobežojumi Darījumiem ar
Kontu,bezskaidras naudas pārskaitījums no Klienta Konta uz Rīkojuma pamata
(saskaņā ar šo Noteikumu 2.4.8. punktu), tiek veikti 1 (vienas) stundas laikā no
Rīkojuma iesniegšanas brīža.
2.1.7.2. Klientam ir pienākums veikt norēķinus par visām savām saistībām pret Banku līdz
Konta slēgšanas brīdim. Ja Klients neizpilda savas saistības pret Banku, Banka ir
tiesīga aizturēt Klientam atmaksājamo naudas līdzekļu atlikumu līdz brīdim, kamēr
Klients pilnā apmērā izpilda visas savas saistības pret Banku. Banka ir tiesīga
bezstrīdus kārtībā bez tiesas starpniecības vērst piedziņu pret aizturētajiem
līdzekļiem Klienta saistību izpildei pret Banku.
2.1.7.3. Klienta pienākums ir atbrīvot Banku no visām saistībām, ko Banka uzņēmusies,
izpildot Klienta dotos rīkojumus, līdz Konta slēgšanai atlīdzināt Bankai visus tās
izdevumus un zaudējumus un, ja nepieciešams, iesniegt atbilstošu nodrošinājumu.
2.1.7.4. Par Konta slēgšanu Klientam ir jāmaksā Bankai Komisijas maksa saskaņā ar
Cenrādi.
2.1.7.5. Arī pēc Konta slēgšanas attiecībā uz Bankas un Klienta savstarpējiem prasījumiem ir
spēkā šie Noteikumi un Cenrādis.
2.1.7.6. Klientam ir tiesības jebkurā laikā rakstiski pieteikt Konta slēgšanu. Klienta Konts
tiek slēgts 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Klienta rakstiska Paziņojuma
saņemšanas, ja Klients ir izpildījis visas saistības pret Banku un iesniedzis visu
Bankas pieprasīto informāciju.
2.1.7.7. Bankai ir tiesības vienpusēji, nenosūtot rakstisku Paziņojumu Klientam, slēgt visus
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Klienta Kontus Bankā Bankai neuzņemoties juridisku atbildību un neatlīdzinot
Klientam nekādus zaudējumus, ja Klients vairāk nekā 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas
neveica Darījumus un Konta atlikums ir mazāks vai vienāds ar Komisiju, kas ir
noteiktā Cenrādī par Konta slēgšanu.
2.1.7.8. Tiesisko (biznesa) attiecību izbeigšana un visu Klienta Kontu slēgšana Bankā tiek
veikta saskaņā ar (Noteikumu 1.1. sadaļu " Termini, jēdzieni un galvenie
nosacījumi").

