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6. Īpašie noteikumi.
6.1. Īpašie noteikumi Klientiem – Vācijas Federatīvās Republikas rezidentiem.
6.1.1. Šie īpašie noteikumi tiek piemēroti visiem darījumiem starp Banku un Klientu –
Vācijas Federatīvās Republikas rezidentu, kurš ir nodibinājis tiesiskās (darījuma)
attiecības ar Banku, izmantojot Bankas interneta vietni www.privatbankdirect.eu.
6.1.2. Ja īpašo noteikumu normas ir pretrunā ar citām Noteikumu normām, prioritāri ir īpašie
noteikumi.
6.1.3. Visās tiesiskajās (darījuma) attiecībās starp Banku un Klientu – Vācijas Federatīvās
Republikas rezidentu – tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, banku
labās prakses tradīcijas un labas reputācijas principi.
6.1.4. Papildus Noteikumu 1.1.44. punktā “Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas
kārtība” minētajām normām Klientam – Vācijas Federatīvās Republikas rezidentam –,
kas ir Patērētājs, ir tiesības iesniegt sūdzību par bankas pārkāpumiem, kas skar
Finanšu pakalpojumu uzraudzības likuma, Civillikuma 675С-676С panta un
Civillikuma ieviešanas likuma 248. panta normas, rakstiski vai to nodiktēt ieraksta
iesniegšanai Vācijas Federālajā finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādē (BaFIN)
(adrese: Graurheundorfer Strasse 108, 53117, Bonna vai Luirgiallee 12, 60439,
Frankfurte). Klienta sūdzība tiks pārsūtīta atbilstošai iestādei.
6.1.5. Mantošana
6.1.5.1. Klienta – Vācijas Federatīvās Republikas rezidenta – nāves gadījumā personām,
kuras iesniedz Bankai prasījumu uz Klienta īpašumu, ir pienākums iesniegt attiecīgus
dokumentus, kuriem ir juridiskais spēks LR (piemēram notariāli apstiprināti), lai
noteiktu tiesības rīkoties ar līdzekļiem: mantojuma apliecību, testamenta izpildītāja
apliecību vai citus dokumentus, t. sk. personas dokumentu. Banka ir tiesīga uz
minēto personu rēķina pārbaudīt iesniegto dokumentu autentiskumu, ticamību un
pilnīgumu.
6.1.5.2. Banka ir tiesīga nepieprasīt mantojuma apliecību vai testamenta izpildītāja apliecību,
ja Bankai ir iesniegts mirušās personas pēdējās gribas rīkojuma (testaments,
mantojuma līgums) eksemplārs vai apliecināta kopija kopā ar attiecīgu testamenta
atvēršanas dokumentu. Pamatojoties uz mantojuma apliecību vai testamenta
izpildītāja apliecību, Bankai ir tiesības uzskatīt personu, kura minētajos dokumentos
ir norādīta kā mantinieks vai testamenta izpildītājs, par pilnvaroto personu un atļaut
tai rīkoties ar mirušās personas līdzekļiem, tostarp izmaksāt šai personai Bankas
saistības pret mirušo Klientu. Šis noteikums nav piemērojams, ja Bankai ir zināms,
ka iesniegtajos dokumentos norādītajai personai nav tiesību rīkoties ar Klienta
īpašumu (piemēram, pēc testamenta apstrīdēšanas vai tā atzīšanas par spēkā neesošu)
vai Bankai tas nav kļuvis zināms vieglas neuzmanības dēļ.
6.1.5.3. Svešvalodās sagatavoti dokumenti pēc Bankas pieprasījuma ir jāiztulko Bankas
norādītajā valodā.
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6.2.
Īpašie noteikumi Klientiem – Portugāles Republikas rezidentiem.
6.2.1. Šie īpašie noteikumi tiek piemēroti visiem darījumiem starp Banku un Klientu –
Portugāles Republikas rezidentu, kurš ir nodibinājis tiesiskās (darījuma) attiecības ar
Banku, izmantojot Bankas interneta vietni www.privatbank.pt.
6.2.2. Ja īpašo noteikumu normas ir pretrunā ar citām Noteikumu normām, prioritāri ir īpašie
noteikumi.
6.2.3. Visās tiesiskajās (darījuma) attiecībās starp Banku un Klientu – Portugāles Republikas
rezidentu – tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, banku labās prakses
tradīcijas un labas reputācijas principi.
6.2.4. Banka nodrošina Klientu – Portugāles Republikas rezidentu – apkalpošanu angļu un
krievu valodā.
6.2.5. Papildus Noteikumu 1.1.44. punktā “Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas
kārtība” minētajām normām klientam – Portugāles Republikas rezidentam –, kas ir
Patērētājs, ir tiesības:
6.2.5.1. neierobežojot iespēju griezties tiesā, visus strīdus, šaubas un nesaskaņas, kas rodas
sakarā ar šiem īpašajiem noteikumiem un bankas un klienta vienošanos par bankas
pakalpojumu abonēšanu, kur figurē summas līdz EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro)
un kas nav atrisināti sarunu ceļā, iesniegt izskatīšanai šķīrējtiesā, kuras funkcijas
veic Patērētāju informācijas un arbitrāžas centrs (Portu) [Centro de Informação de
Consumo e Arbitragem do Porto] vai Patērētāju konfliktu arbitrāžas centrs
(Lisabona) [Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa].
Šķīrējtiesnesi vai šķīrējtiesnešus ieceļ saskaņā ar Patērētāju informācijas un
arbitrāžas centra (Portu) vai Patērētāju konfliktu arbitrāžas centra (Lisabona)
noteikumiem;
6.2.5.2. patērētāju strīdu, kuru summas nepārsniedz EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro),
ārpustiesas izskatīšanas iespēju nodrošina Patērētāju konfliktu arbitrāžas centrs
(Lisabona).

