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Ar “Swedbank” AS Vispārējiem darījumu noteikumiem un Konta līguma noteikumiem esmu iepazinies un apņemos tos ievērot. Piekrītu personas datu apstrādei
un sakaru līdzekļu izmantošanai minētajos dokumentos noteiktajā kārtībā. Apliecinu informācijas saņemšanu par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību.
ü ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌ Ò é·˘ËÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË “Swedbank” AS Ë è‡‚ËÎ‡ÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò˜ÂÚ‡ Ë Ó·flÁÛ˛Ò¸ Ëı ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸. ü ÒÓ„Î‡ÒÂÌ Ò Ó·‡·ÓÚÍÓÈ ÏÓËı ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÛÔÓÏflÌÛÚ˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï. èÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Á‡˘ËÚÂ ‚ÍÎ‡‰Ó‚.
I have read and undertake to comply with the General Conditions of Swedbank AS and the Terms of Account Agreement. I allow to process my personal data and to use means of communication subject to the
procedure prescribed in the aforesaid documents. I confirm that I have received information on the state-guaranteed deposit protection.

Piekrītu saņemt piedāvājumus no Swedbank grupas uzņēmumiem.
ëÓ„Î‡ÒÂÌ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl ÓÚ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÉÛÔÔ˚ Swedbank.
I agree to receive offers from Swedbank Group companies.

Personas kods / pases Nr. / reģistrācijas Nr.
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓ‰ / ‹ Ô‡ÒÔÓÚ‡ / Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ‹
Identity No / passport No / registration No

Banka
Å‡ÌÍ • Bank

Klients
äÎËÂÌÚ • Customer

Klients
äÎËÂÌÚ • Customer

rezidents
ÂÁË‰ÂÌÚ • resident
nerezidents
ÌÂÂÁË‰ÂÌÚ • non-resident

Konta līgums (F/J)
ÑÓ„Ó‚Ó Ò˜eÚ‡
Account Agreement

Konta Nr.
ë˜ÂÚ ‹ • Account No

Telefons
TÂÎÂÙÓÌ • Phone

E-pasta adrese
E-mail

Adrese un pasta indekss
Ä‰ÂÒ Ë ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ÂÍÒ
Address and postal code

Pārstāvis
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ  ̧• Representative

Īpaši noteikumi • éÒÓ·˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl • Special conditions

Pamatvalūta
éÒÌÓ‚Ì‡fl ‚‡Î˛Ú‡
Principal currency

Atļautās valūtas
ê‡ÁÂ¯ÂÌÌ˚Â ‚‡Î˛Ú˚
Permitted currencies

Pasts
èÓ˜Ú‡ • Post

Telefona zvans
TÂÎÂÙÓÌÌ˚È Á‚ÓÌÓÍ • Phone call

SMS E-pasts
E-mail

0302F, 3.7
07.07.2016.

LV16HABA0551046119543 +37128824191

051292-10600

✔

✔

gelzis3@inbox.lv
Visas valūtas

21.12.2018

✔ ✔

EUR

KAPSEĻU IELA 25-8, RĪGA, LV-1046

TOMS ĢELZIS

✔



1. Termini
Banka “Swedbank” AS, reģ. nr. 40003074764
Konts norēķinu konts, privātais vai algas konts; katrs atsevišķi, kā arī visi

kopā
Konta pamatvalūta Klienta noteikta Konta bāzes valūta, uz kuru pēc Bankas noteiktā

attiecīgās dienas valūtas kursa tiek konvertētas valūtas, kuras
Klients nav norādījis kā Konta atļautās valūtas

Konta atļautās valūtas Klienta noteiktas valūtas, kādās naudas līdzekļu atlikumi Kontā
var atrasties neierobežotu laika periodu

Klients juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība, kurai
Banka ir atvērusi Kontu saskaņā ar Līgumu

Līgums starp Banku un Klientu noslēgtā konta līguma I un II daļa
Noteikumi Līguma II daļa
Operācija darbība, kuras rezultātā tiek debetēts vai kreditēts Konts
Minimālā bilance Bankas noteiktais minimālais atlikums Kontā
Neatļautais debeta atlikums Kontā jebkāds debeta atlikums Kontā
Cenrādis Operācijas brīdī spēkā esošais Bankas pakalpojumu cenrādis
Limits maksimālais summas vai Operāciju skaita ierobežojums Kontā, ko

nosaka Banka
Līdzēji Banka un Klients
LR Latvijas Republika

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Slēdzot Līgumu attālināti, atbilstoši Klienta noslēgtajam
Attālināto bankas pakalpojumu līgumam, tas stājas spēkā brīdī, kad Banka apstiprina Līguma noslēgšanu.
2.2. Ja persona, kura slēdz Līgumu, tā noslēgšanas brīdī nav pilnvarota pārstāvēt Klientu, tā, kā fiziska persona,
pati uzņemas visas saistības pret Banku un Klientu, kas izriet no Līguma, un atbild par šo saistību izpildi.
2.3. Līdzēju tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, nosaka Bankas Vispārējie darījumu noteikumi.
2.4. Bankai ir tiesības atteikt pakalpojumu piešķiršanu Klientam.

3. Konta apkalpošana
3.1. Noslēdzot Līgumu, Klientam tiek atvērts multivalūtu konts. Klients ir tiesīgs noteikt Kontam Konta
pamatvalūtu un Konta atļautās valūtas.
3.2. Šī Līguma darbības laikā Banka uz Klienta rakstiska iesnieguma pamata var atvērt papildus kontus
Klientam.
3.3. Banka ir tiesīga ieskaitīt Klientam naudas līdzekļus, pamatojoties arī tikai uz maksājuma rīkojumā
norādīto konta numuru. Bankai ir tiesības neizpildīt maksājuma rīkojumu, ja tai ir radušās pamatotas
šaubas par maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja nosaukuma un saņēmēja konta atbilstību.
3.4. Naudas līdzekļus no Konta Banka noraksta uz Klienta rīkojuma pamata, ja Kontā ir nepieciešamie
naudas līdzekļi, kā arī ja darbība ar Kontu nav ierobežota.
3.5. Par maksājuma rīkojumā norādītā konta pareizību, kā arī par norādītā konta turētāja un citu datu
pareizību un pilnīgumu atbild Klients. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām izdarītajām Operācijām, kuras
ir apstiprinājis Klients vai viņa pilnvarotas personas vai iecelti pārstāvji.
3.6. Veicot Operācijas Klienta uzdevumā, attālinātus maksājumu rīkojumus Banka pārbauda atbilstoši
Klienta noslēgtajam Attālināto bankas pakalpojumu līgumam vai citai vienošanās. Papīra formā iesniegtajos
maksājuma rīkojumos Banka vizuāli salīdzina Klienta parakstu un zīmoga nospiedumu (ja Klients ir
iesniedzis Bankai zīmoga nospieduma paraugu, kas noformēts uz Klienta parakstu parauga veidlapas) uz
maksājuma rīkojuma ar Bankai iesniegto Klienta paraksta un zīmoga nospieduma paraugu. Salīdzinot
zīmoga nospieduma atbilstību uz maksājuma rīkojuma ar Klienta iesniegto zīmoga nospieduma paraugu,
Bankai nav pienākuma ņemt vērā zīmoga krāsu. Par zaudējumiem, kas radušies Klientam trešo personu
darbības rezultātā, atbildību uzņemas Klients, izņemot gadījumus, kad Banka ir pieļāvusi rupju neuzmanību,
veicot Klienta vai tā pārstāvja parakstu un zīmoga nospiedumu vizuālu salīdzināšanu ar Klienta iesniegtajiem
parakstu un zīmoga nospieduma paraugiem.
3.7. Pēc Klienta pieprasījuma Banka sniedz informāciju par Konta stāvokli Bankas noteiktajā formā un
kārtībā.
3.8. Par Konta atvēršanu, Konta uzturēšanu un citiem sniegtajiem pakalpojumiem Klients maksā Bankai
samaksu saskaņā ar Cenrādi. Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti Cenrādī, bet ir bijuši nepieciešami, lai
izpildītu Klienta rīkojumu, Banka ir tiesīga noteikt atbilstošu un taisnīgu atlīdzību, ja nav citas vienošanās
ar Klientu.

3.9. Klienta naudas līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Kontā, ir ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla un nodrošina
visus Bankas prasījumus. Ja Klients savlaicīgi nav nodrošinājis maksājumu veikšanai nepieciešamos līdzekļus
Kontā, kā arī visos citos gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu, citiem ar Banku noslēgtiem līgumiem, kā arī
uz jebkāda cita tiesiska pamata Bankai rodas prasījums pret Klientu, Banka ir tiesīga apmierināt šādu
prasījumu, realizējot finanšu ķīlu, t.i., Banka ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma Klientam norakstīt
(pārskaitīt) apmaksājamo summu no Konta. Banka ir tiesīga šos līdzekļus Klienta vārdā konvertēt bez
iepriekšēja pēdējam adresēta paziņojuma pēc Bankas noteiktā attiecīgās dienas valūtas kursa.
3.10. Bankai ir tiesības dzēst jebkuru Bankas pretprasījumu pret Klientu ar Klienta no šī Līguma izrietošo
prasījumu pret Banku, un Līdzēji atzīst, ka Bankai izmantojot šo tiesību, tā ir pienācīgi likta priekšā un
Bankas un Klienta atzīta. Bankai ir tiesības izmantot Kontā esošos naudas līdzekļus jebkuru Klienta saistību
pret Banku izpildei bez saskaņošanas ar Klientu.
3.11. Bankai ir tiesības norakstīt naudas līdzekļus no Konta bez saskaņošanas ar Klientu:

3.11.1. par Klientam sniegtajiem Bankas pakalpojumiem - saskaņā ar Cenrādi vai Līgumu;
3.11.2. par Neatļautu debeta atlikumu Kontā - saskaņā ar Cenrādi;
3.11.3. jebkuru Klienta saistību pret Banku izpildei;
3.11.4. ja iemaksa/pārskaitījums Kontā vai citā Klienta kontā Bankā, izmaksa Klientam skaidrā naudā
ir veikta Bankas maldības, pārskatīšanās vai cita tiesiska pamata trūkuma dēļ;
3.11.5. LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4. Procenti
4.1. Procenti par naudas līdzekļu atlikumu Kontā tiek aprēķināti par atlikumu katras dienas beigās,
pieņemot, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī - 30 dienas.
4.2. Procentu aprēķins un izmaksa notiek saskaņā ar Cenrādi.

5. Izmaiņas Vispārējos darījumu noteikumos, Cenrādī un Noteikumos
5.1. Banka patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Vispārējos darījumu noteikumus un Cenrādi.
5.2. Vispārējie darījumu noteikumi un informācija par izmaiņām tajos ir pieejama Bankas telpās Bankas
darba laikā, kā arī Bankas mājas lapā internetā www.swedbank.lv.
5.3. Informācija par Cenrādi ir pieejama Bankas telpās Bankas darba laikā, kā arī Bankas mājas lapā internetā
www.swedbank.lv.
5.4. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt izmaiņas Noteikumos un Cenrādī. Par grozījumiem Noteikumos
un būtiskām izmaiņām Cenrādī Banka 30 dienas iepriekš informē Klientu. Informācija par izmaiņām
Noteikumos un Cenrādī Klientam var tikt paziņota, izmantojot Bankai pieejamos saziņas līdzekļus ar
Klientu (t.sk. internetbanka, e-pasts, SMS u.c.) vai izmantojot masu mediju starpniecību.
5.5. Ja Klients iepriekš minētajā termiņā nav cēlis iebildumus, tiek pieņemts, ka Klients ir piekritis izmaiņām
Noteikumos.

6. Līguma izbeigšana
6.1. Klientam ir tiesības rakstiski pieprasīt Līguma izbeigšanu jebkurā laikā.
6.2. Līgums tiek izbeigts, kad ir izbeigušās Bankas un Klienta nodibinātās saistības, bet ne ātrāk kā 30
dienas pēc Līguma izbeigšanas pieteikšanas Bankā, ja vien Banka nav akceptējusi atkāpšanos no šī
nosacījuma.
6.3. Pēc Līguma izbeigšanas pieteikšanas Klients neveic Operācijas ar Kontu, kuru rezultātā tiek noņemti
naudas līdzekļi, un Bankai ir tiesības neizpildīt Klienta rīkojumus par Operācijām ar Kontu.
6.4. Izbeidzot Līgumu, Konts tiek slēgts un aprēķināts tā atlikums. Slēdzot Kontu, Banka izmaksā Klientam
pienākošos naudas summu.
6.5. Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt Līgumu un slēgt Kontu:

6.5.1. ja Klients ilgāk nekā 12 mēnešus nav veicis Operācijas ar Kontu un Konta atlikums ir mazāks
par nulli vai vienāds ar to;
6.5.2. ja Klients nepilda savas saistības pret Banku;
6.5.3. citos gadījumos, kas noteikti Vispārējos darījumu noteikumos.

7. Pretenzijas
7.1. Klienta pienākums ir sekot veikto Operāciju atspoguļojumam Kontā un ne retāk kā reizi mēnesī
pārbaudīt to atbilstību faktiski veiktajām Operācijām. Pretenzijas par Kontā atspoguļoto Operāciju Klients
var iesniegt rakstiski ne vēlāk kā 60 dienu laikā no konkrētās Operācijas veikšanas brīža.
7.2. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles LR tiesās saskaņā ar LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā saskaņā ar šīs
šķīrējtiesas nolikumu un reglamentu. Šķīrējtiesnešu skaits - viens.

II daļa

Konta līguma noteikumi




