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1.

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI UN NOTEIKUMU
INTERPRETĀCIJA

1.1.

Šajos noteikumos (turpmāk – Noteikumi) ir lietoti šādi
termini:

1.1.1. Banka – AS DNB banka (reģistrēta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā; vienotais
reģistrācijas numurs: 40003024725; juridiskā adrese:
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013; mājas lapas adrese
internetā: www.dnb.lv; elektroniskā pasta adrese:
info@dnb.lv);
1.1.2. Bankas darba diena – diena, kurā Banka ir atvērta un veic
parasto komercdarbību;
1.1.3. Galvenais parādnieks – Garantijā norādītā persona, kuras
saistības, kas izriet no Pamata darījuma, izpildi nodrošina
Garantija. Par Galveno parādnieku var būt Klients vai cita
persona, kuru norādījis Klients;
1.1.4. Galvojums – galvojums (Civillikuma 1692. pants un
turpmākie panti), kuru saskaņā ar Noteikumiem Banka kā
galvinieks izsniedz uz Pieteikuma pamata par labu
Garantijas saņēmējam saistībā ar Pamata darījumu;
1.1.5. Garantija – Galvojums, Pieprasījuma garantija vai cits
līdzīgs saistību akts, kuru saskaņā ar Noteikumiem Banka
izsniedz uz Pieteikuma pamata par labu Garantijas
saņēmējam un ar kuru tā uzņemas pienākumu atbildēt
Garantijas saņēmējam par Galvenā parādnieka parādu
saistībā ar Pamata darījumu;
1.1.6. Garantijas saņēmējs – persona, kuras labā ir izsniegta
Garantija;
1.1.7. Garantijas summa – maksimālā summa, kuru Banka
uzņemas samaksāt Garantijas saņēmējam uz Garantijas
pamata;
1.1.8. Klients – persona, kas prasa Banku izsniegt Garantiju un
dod Bankai norādījumus Garantijas izsniegšanai, kā arī
uzņemas atlīdzināt Bankai maksājumus, kurus Banka veic
uz Garantijas pamata, un veikt citus maksājumus Bankai
saistībā ar Garantiju;

Bankai izsniegt Garantiju saskaņā ar Noteikumiem un
Klienta norādījumi Bankai Garantijas izsniegšanai, kā arī
Seguma summas ieķīlātāja piekrišana ieķīlāt Bankai
Seguma summu saskaņā ar Noteikumiem Nodrošināto
saistību izpildes nodrošināšanai;
1.1.16. Saistītais – Klients vai Seguma summas ieķīlātājs;
1.1.17. Samaksas pieprasījums – Garantijas saņēmēja
rakstveida pieprasījums, kas iesniegts Bankai un ar kuru
Garantijas saņēmējs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz
Garantijas pamata;
1.1.18. Seguma konts – Seguma summas ieķīlātāja norēķinu vai
termiņnoguldījuma konts, kas atvērts Bankā un kurā
atrodas Seguma summa;
1.1.19. Seguma summa – Seguma kontā esošā naudas summa,
kas saskaņā ar Noteikumiem tiek ieķīlāta Bankai
Nodrošināto saistību izpildes nodrošināšanai;
1.1.20. Seguma summas ieķīlājuma līgums – finanšu ķīlas
līgums starp Seguma summas ieķīlātāju un Banku par
Seguma summas ieķīlāšanu Bankai Nodrošināto saistību
izpildes nodrošināšanai. Minētā līguma noteikumus nosaka
Pieteikums un Noteikumi, kā arī citi tiesību akti, kas
saskaņā ar Noteikumiem piemērojami no minētā līguma
izrietošajām tiesiskajām attiecībām starp Seguma summas
ieķīlātāju un Banku;
1.1.21. Seguma summas ieķīlātājs – persona, kurai ir atvērts
Seguma konts Bankā un kura ieķīlā Bankai Seguma
summu saskaņā ar Noteikumiem Nodrošināto saistību
izpildes nodrošināšanai. Par Seguma summas ieķīlātāju
var būt Klients vai cita persona;
1.1.22. URDG – “Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi” (the
Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada
redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija
Nr. 758);

1.1.9. Līdzēji – visi Saistītie un Banka (visi kopā);

1.1.23. Vispārējais finanšu nodrošinājums – visi Klienta
noguldījumi Bankā (gan esošie, gan nākamie) un visi
naudas līdzekļi, kas citādi pienākas (nākotnē pienāksies)
Klientam no Bankas un kuri saskaņā ar likumu var būt par
finanšu ķīlas priekšmetu;

1.1.10. Līguma maksājums – maksājums, kuru Klientam ir
pienākums veikt Bankai uz Līguma pamata;

1.1.24. Vispārējie darījumu noteikumi – Bankas Vispārējie
darījumu noteikumi.

1.1.11. Līgums – līgums starp Klientu un Banku par Garantijas
izsniegšanu. Minētā līguma noteikumus nosaka Pieteikums
un Noteikumi, kā arī citi tiesību akti, kas saskaņā ar
Noteikumiem piemērojami no minētā līguma izrietošajām
tiesiskajām attiecībām starp Klientu un Banku;

1.2.

1.1.12. Nodrošinātās saistības – no Līguma izrietošās Klienta
maksājuma saistības pret Banku;
1.1.13. Pamata darījums – tāds darījums starp Garantijas
saņēmēju un Galveno parādnieku vai tāda cita tiesiskā
attiecība starp Garantijas saņēmēju un Galveno
parādnieku, uz kuras pamatota Garantija;
1.1.14. Pieprasījuma garantija – pieprasījuma garantija, attiecībā
uz kuru ir piemērojami URDG un kuru saskaņā ar
Noteikumiem Banka kā garants izsniedz uz Pieteikuma
pamata par labu Garantijas saņēmējam saistībā ar Pamata
darījumu;
1.1.15. Pieteikums – Bankas noteiktās formas rakstveida
pieteikums, kuru Klients un Seguma summas ieķīlātājs ir
iesnieguši Bankai un kurā ir ietverts Klienta pieprasījums

Ja Noteikumos nav noteikts citādi un no konteksta nav
izsecināms citādi:

1.2.1. atsauces uz nodaļām, punktiem vai apakšpunktiem
Noteikumos nozīmē atsauces uz Noteikumu nodaļām,
punktiem vai apakšpunktiem (attiecīgi);
1.2.2. termini, kuri skaidroti 1. punktā vienskaitļa formā, attiecīgi
iztulkojami (interpretējami) arī tad, kad Noteikumos šie
termini tiek lietoti daudzskaitļa formā, un otrādi;
1.2.3. Noteikumos lietotie termini, kuri nav skaidroti 1. punktā,
atbilst Vispārējos darījumu noteikumos lietotajiem
terminiem;
1.2.4. ar terminu „persona” Noteikumos saprot arī tādu personu
apvienību, kurai nav juridiskās personas statusa, bet kura
atzīstama par tiesību subjektu (piemēram, personālsabiedrība);
1.2.5. Noteikumos atsauce uz jebkuru dokumentu ietver atsauci
uz šo dokumentu ar visiem grozījumiem tajā un visiem tā
pārjaunojumiem.

1.3.

Noteikumos atsauce uz Līgumu vai Seguma summas
ieķīlājuma līgumu ietver atsauci arī uz Noteikumiem.

1.4.

Noteikumu nodaļu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai, nevis
Noteikumu iztulkošanai (interpretācijai).

1.5.

Ja kāda no Noteikumu daļām ir spēkā neesoša vai kļūst par
tādu, tas neietekmē Noteikumu citu daļu spēkā esamību.

1.6.

Pretrunu gadījumā starp Noteikumu tekstu latviešu valodā
un Noteikumu tekstu svešvalodā noteicošais ir Noteikumu
teksts latviešu valodā.

2.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1.

Noteikumi regulē tās tiesiskās attiecības starp Līdzējiem,
kas ir saistītas ar Garantiju.

2.2.

Tām tiesiskajām attiecībām starp Līdzējiem, kas ir saistītas
ar Garantiju, piemērojams arī Cenrādis un Vispārējie
darījumu noteikumi, ciktāl Noteikumos nav noteikts citādi.

2.3.

Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Noteikumus saskaņā ar
Vispārējiem darījumu noteikumiem. Šādi izdarītie grozījumi
Noteikumos nav piemērojami ar Garantiju saistītajām
tiesiskajām attiecībām starp Līdzējiem, ja Pieteikums šīs
Garantijas izsniegšanai ir iesniegts Bankai pirms attiecīgo
grozījumu spēkā stāšanās.

2.4.

Garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām ir
piemērojami arī URDG, ja tas ir noteikts Garantijā. Attiecībā
uz Pieprasījuma garantiju Noteikumi piemērojami tiktāl,
ciktāl URDG nav noteikts citādi.

summas ieķīlātāju no saistībām, kuras tie ir uzņēmušies
saskaņā ar Noteikumiem attiecībā uz Vispārējo finanšu
nodrošinājumu un Seguma summu.
3.5.

Uz Noteikumu pamata nodibinātās finanšu ķīlas uz
Vispārējo finanšu nodrošinājumu un Seguma summu
nodrošina arī to Nodrošināto saistību izpildi, kuras izriet no
jebkuriem grozījumiem Nodrošināto saistību (arī
Garantijas) noteikumos un jebkuriem Nodrošināto saistību
(arī Garantijas) noteikumu pārjaunojumiem (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar tādiem grozījumiem Nodrošināto
saistību noteikumos un tādiem Nodrošināto saistību
noteikumu pārjaunojumiem, ar kuriem tiek samazināta vai
palielināta maksājamā summa, tiek samazināta vai
palielināta procentu likme, tiek saīsināts vai pagarināts
samaksas termiņš).

3.6.

Ja Noteikumos nav noteikts citādi, tad 3.4. un 3.5. punkta
noteikumi piemērojami arī gadījumā, ja Nodrošināto
saistību noteikumu (arī Garantijas noteikumu) grozījumi un
pārjaunojumi ir izdarīti, iepriekš nepaziņojot par tiem
Klientam vai Seguma summas ieķīlātājam un nesaņemot
Klienta vai Seguma summas ieķīlātāja piekrišanu to
izdarīšanai, gadījumā, ja Nodrošināto saistību regulējošie
tiesību akti pieļauj šādu Nodrošināto saistību noteikumu
grozīšanas vai pārjaunošanas (attiecīgi) kārtību.

4.

FINANŠU ĶĪLA UZ SEGUMA SUMMU

4.1.

Seguma summa var atrasties vienā vai vairākos Seguma
kontos. Pēdējā gadījumā Pieteikumā norādāms, kāda
Seguma summas daļa atrodas (tiek ieskaitīta) katrā no šiem
kontiem.

4.2.

Seguma summu var ieķīlāt arī vairāki Seguma summas
ieķīlātāji, ja Seguma summa atrodas (tiek ieskaitīta)
Seguma kontos, kas atvērti dažādiem Seguma summas
ieķīlātājiem. Šajā gadījumā Pieteikumu paraksta visi
Seguma summas ieķīlātāji.

3.1.2. Seguma summas ieķīlātājs ieķīlā Bankai Seguma summu
Bankai pieņemamā apmērā, nodibinot uz Seguma summu
finanšu ķīlu par labu Bankai saskaņā ar Noteikumiem.

4.3.

Uz jebkādu Seguma summas palielinājumu, kas veikts
Noteikumos noteiktajos gadījumos, attiecas finanšu ķīla,
kas uz Noteikumu pamata nodibināta uz Seguma summu.

3.2.

4.4.

Ja Seguma summas vai tās daļas valūta (turpmāk arī –
Seguma summas samaksas valūta) atšķiras no Garantijas
summas valūtas, tad:

3.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI PAR FINANŠU ĶĪLĀM

3.1.

Lai nodrošinātu Nodrošināto saistību izpildi, ar Pieteikuma
iesniegšanu Bankai:

3.1.1. Klients ieķīlā Bankai Vispārējo finanšu nodrošinājumu,
nodibinot uz to finanšu ķīlu par labu Bankai saskaņā ar
Noteikumiem;

Uz Noteikumu pamata nodibinātās finanšu ķīlas uz
Vispārējo finanšu nodrošinājumu un Seguma summu ir
spēkā laika posmā, kas sākas brīdī, kad Bankai ir iesniegts
Pieteikums, un beidzas nākamajā Bankas darba dienā, kas
seko tai dienai, kad izbeidzas visas Bankas saistības, kuras
tā ir uzņēmusies ar Garantiju (ievērojot 7.2. punkta
noteikumus), un Klients ir izpildījis visas Nodrošinātās
saistības. Ja Banka atsakās izsniegt Garantiju, tad uz
Noteikumu pamata nodibinātās finanšu ķīlas uz Vispārējo
finanšu nodrošinājumu un Seguma summu izbeidzas
dienā, kad ir pieņemts Bankas lēmums atteikt Garantijas
izsniegšanu.

3.3.

Ja Vispārējais finanšu nodrošinājums vai Seguma summa ir
ieķīlāta, lai nodrošinātu Bankas prasījumus, kas izriet no
vairākiem dažādiem pamatiem (līgumiem), tad, iestājoties
pamatam Vispārējā finanšu nodrošinājuma vai Seguma
summas izmantošanai Bankas prasījumu apmierināšanai,
Bankai ir tiesības izvēlēties, kādu prasījumu
apmierināšanai un kādā apmērā un secībā izmantot
Vispārējo finanšu nodrošinājumu un Seguma summu
(attiecīgi).

3.4.

Nodrošināto saistību noteikumu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Garantijas noteikumiem) grozījumi un pārjaunojumi
nekādā veidā neizbeidz un neierobežo uz Noteikumu
pamata nodibinātās finanšu ķīlas uz Vispārējo finanšu
nodrošinājumu un Seguma summu vai citas Bankas
tiesības, kas tai piešķirtas saskaņā ar Noteikumiem
attiecībā uz Vispārējo finanšu nodrošinājumu vai Seguma
summu, kā arī nekādā veidā neatbrīvo Klientu vai Seguma

4.4.1. pirms Garantijas izsniegšanas Seguma summa vai tās
attiecīgā daļa ieskaitāma Seguma kontā, kas atvērts
Seguma summas samaksas valūtā, tādā apmērā, kuru ir
noteikusi Banka. Šajā gadījumā Bankas noteiktais Seguma
summas vai tās attiecīgās daļas apmērs norādāms
Pieteikumā Seguma summas samaksas valūtā;
4.4.2. gadījumā, ja pēc Garantijas izsniegšanas attiecīgā valūtas
maiņas kursa izmaiņu dēļ Seguma summa kļūst mazāka
par Garantijas summu, pēc Bankas pieprasījuma Klientam
ir pienākums nodrošināt, lai Bankas noteiktajā termiņā
Seguma summa tiktu palielināta par Bankas noteikto
summu. Šajā gadījumā Bankai iesniedzama tai pēc formas
un satura pieņemama Seguma summas ieķīlātāja
rakstveida piekrišana ieķīlāt Bankai Seguma summas
palielinājumu saskaņā ar Noteikumiem Nodrošinātu
saistību izpildes nodrošināšanai. Lai konstatētu to, ka
Seguma summa ir mazāka par Garantijas summu, Seguma
summa pārrēķināma Garantijas summas valūtā pēc
Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa,
ievērojot Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā
valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
4.5.

Ar Pieteikuma iesniegšanu Bankai Seguma summas
ieķīlātājs apliecina Bankai, ka Seguma summas ieķīlātājam
ir tiesības brīvi rīkoties ar Seguma summu (arī ieķīlāt to
saskaņā ar Noteikumiem), kā arī to, ka Seguma summa nav
nevienam citam ieķīlāta vai citādi apgrūtināta. Uzskatāms,

ka attiecībā uz Seguma summas palielinājumu, Seguma
summas ieķīlātājs izdara šajā punktā minētos
apliecinājumus tajā brīdī, kad Noteikumos minētajos
gadījumos Seguma summa tiek palielināta par attiecīgo
summu.
4.6.

Laikā, kamēr ir spēkā uz Noteikumu pamata nodibinātā
finanšu ķīla uz Seguma summu:

4.6.1. tiek apturētas debeta Operācijas ar Seguma summu (ar
jebkādu tās daļu), izņemot tās debeta Operācijas, kas
Noteikumos norādītajos gadījumos nepieciešamas Līguma
maksājumu veikšanai saskaņā ar Noteikumiem;
4.6.2. Seguma summas ieķīlātājs nav tiesīgs bez Bankas
iepriekšējas rakstveida piekrišanas ieķīlāt vai citādi
apgrūtināt Seguma summu (jebkādu tā daļu), kā arī izlietot
citas savas tiesības attiecībā uz Seguma summu (jebkādu
tās daļu), ja šāda tiesību izlietošana ir pretrunā ar Seguma
summas ieķīlātāja saistībām, kas izriet no Noteikumiem, vai
atņem vai jebkurā veidā ierobežo Bankas tiesības, kas tai
piešķirtas ar Noteikumiem.
4.7.

Ja pret Seguma summu (jebkādu tās daļu) tiek vērsti trešās
personas prasījumi vai tiek apstrīdēta vai kļūst par spēkā
neesošu uz Noteikumu pamata nodibinātā finanšu ķīla uz
Seguma summu (jebkādu tās daļu), tad pēc Bankas
pieprasījuma Klients sniedz Bankai papildu nodrošinājumu,
kas ir pieņemams Bankai, Nodrošināto saistību izpildes
nodrošināšanai. Šis nodrošinājums sniedzams Bankas
noteiktajā termiņā.

5.

FINANŠU ĶĪLA UZ VISPĀRĒJO FINANŠU
NODROŠINĀJUMU

5.1.

Ar Pieteikuma iesniegšanu Bankai Klients apliecina Bankai,
ka Klientam ir tiesības brīvi rīkoties ar Vispārējo finanšu
nodrošinājumu (arī ieķīlāt to saskaņā ar Noteikumiem), kā
arī to, ka Vispārējais finanšu nodrošinājums nav nevienam
citam ieķīlāts vai citādi apgrūtināts. Uzskatāms, ka attiecībā
uz nākamajiem Klienta noguldījumiem Bankā un naudas
līdzekļiem, kas citādi nākotnē pienāksies Klientam no
Bankas un kuri saskaņā ar likumu var būt par finanšu ķīlas
priekšmetu, Klients izdara šajā punktā minētos
apliecinājumus tajā brīdī, kad attiecīgie noguldījumi
(naudas līdzekļi) kļūst par Vispārējā finanšu nodrošinājuma
sastāvdaļu.

5.2.

Laikā, kamēr ir spēkā uz Noteikumu pamata nodibinātā
finanšu ķīla uz Vispārējo finanšu nodrošinājumu, Klients
nav tiesīgs bez Bankas iepriekšējas rakstveida piekrišanas
ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Vispārējo finanšu nodrošinājumu
(jebkādu tā daļu), kā arī izlietot citas savas tiesības attiecībā
uz Vispārējo finanšu nodrošinājumu (jebkādu tā daļu), ja
šāda tiesību izlietošana ir pretrunā ar Klienta saistībām, kas
izriet no Noteikumiem, vai atņem vai jebkurā veidā ierobežo
Bankas tiesības, kas tai piešķirtas ar Noteikumiem.

5.3.

Ievērojot Noteikumos un citās vienošanās starp Klientu un
Banku noteiktos ierobežojumus rīcībai ar Vispārējo finanšu
nodrošinājumu, Klients ir tiesīgs rīkoties ar Vispārējo
finanšu nodrošinājumu. Taču, ja Banka izmanto savas
tiesības uz Vispārējo finanšu nodrošinājumu saskaņā ar
Noteikumiem, vispirms ir apmierināmi visi Bankas
prasījumi, kuru nodrošināšanai saskaņā ar Noteikumiem ir
ieķīlāts Vispārējo finanšu nodrošinājums, un tikai pēc tam,
kad šie prasījumi ir apmierināti, Klients ir tiesīgs rīkoties ar
Vispārējā finanšu nodrošinājuma atlikušo daļu (ja tāda būs).

5.4.

Ja Klients ir nokavējis Līguma maksājuma veikšanu, Bankai
ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Klientu, apturēt debeta
Operācijas ar Vispārējo finanšu nodrošinājumu (jebkādu tā
daļu) un izmantot Vispārējo finanšu nodrošinājumu
(jebkādu tā daļu), lai veiktu attiecīgo Līguma maksājumu.
Šajā gadījumā vispirms nauda norakstāma no tiem kontiem,

kas atvērti tajā valūtā, kurā saskaņā ar Noteikumiem ir
veicams attiecīgais Līguma maksājums.
6.

GARANTIJAS IZSNIEGŠANA

6.1.

Banka izsniedz Garantiju 3 (trīs) Bankas darba dienu laikā
pēc tam, kad attiecībā uz šo Garantiju ir izpildīti šādi
nosacījumi:

6.1.1. Bankai ir iesniegts tai pēc formas un satura pieņemams
Pieteikums;
6.1.2. Seguma kontā atrodas Seguma summa Bankai
pieņemamā apmērā, un nepastāv nekādi šķēršļi, lai
izmantotu šo Seguma summu Līguma maksājumu
veikšanai un nodibinātu finanšu ķīlu uz šo Seguma summu
par labu Bankai saskaņā ar Noteikumiem;
6.1.3. Bankai ir samaksāta Komisijas maksa par Garantijas
noformēšanu un Komisijas maksa par Garantijas
izmantošanu (ja saskaņā ar Noteikumiem tā ir maksājama
pirms Garantijas izsniegšanas);
6.1.4. ir izpildīti citi Noteikumos norādītie Garantijas izsniegšanas
priekšnosacījumi.
6.2.

Pat tad, ja ir izpildīti Noteikumos norādītie Garantijas
izsniegšanas priekšnosacījumi, Noteikumi neuzliek Bankai
pienākumu izsniegt Garantiju, ja Banka nepiekrīt Garantijas
izsniegšanai. Ja Banka atsakās izsniegt Garantiju, Banka
paziņo Klientam par tās atteikumu izsniegt Garantiju un
atmaksā Klientam Komisijas maksu, kuru Klients ir
samaksājis Bankai par šīs Garantijas noformēšanu. Bankai
nav pienākuma paziņot Klientam iemeslus, kuru dēļ Banka
atsakās izsniegt Garantiju.

6.3.

Pirms Garantijas izsniegšanas pēc Bankas pieprasījuma
Klients sniedz Bankai tai pieņemamā formā tādas papildu
ziņas, kas Bankai, tās ieskatā, ir nepieciešamas Garantijas
izsniegšanai.

6.4.

Ja Pieteikumā nav nepārprotami norādīts vai no Klienta
norādītā Garantijas teksta (ja tādu Klients ir iesniedzis
Bankai kopā ar Pieteikumu) nav nepārprotami secināms,
kāda saistību akta – Galvojuma, Pieprasījuma garantijas
vai cita – veidā sastādāma Garantija, Banka sastāda
Garantiju Pieprasījuma garantijas veidā.

6.5.

Pēc Klienta pieprasījuma Banka var uzdot citai personai
(piemēram, citai kredītiestādei) (turpmāk – Izdevējs)
izsniegt garantiju (galvojumu, pieprasījuma garantiju vai
citu tiesisko seku ziņā galvojumam vai pieprasījuma
garantijai līdzīgu saistību aktu) (turpmāk – Netiešā
garantija) par labu tādam garantijas saņēmējam un ar
tādiem noteikumiem, kurus Klients ir norādījis Bankai, un
uzņemties atbildību pret Izdevēju par to naudas summu
atlīdzināšanu, kuras Izdevējs samaksā uz Netiešās
garantijas pamata. Šajā gadījumā Banka izsniedz
atbilstošu Garantiju (turpmāk arī – Pretgarantija), ar kuru
Banka uzņemas atlīdzināt Izdevējam naudas summas,
kuras tas samaksā uz Netiešās garantijas pamata. Ja
Netiešajā garantijā vai piemērojamos normatīvajos aktos
nav noteikts citādi, Netiešajai garantijai un ar to saistītajām
tiesiskajām attiecībām piemērojami tās valsts normatīvie
akti, kurā atrodas (ir reģistrēts) Izdevējs.

6.6.

Gadījumā, ja tiek izsniegta Netiešā garantija, tad
Pieteikumā ietvertie Klienta norādījumi Bankai attiecībā uz
Garantiju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Klienta
norādījumiem par Garantijas saņēmēju, Pamata darījumu
un Garantijas summu, kā arī par Garantijas valodu, veidu un
termiņu) uzskatāmi par Klienta norādījumiem Bankai arī
attiecībā uz Netiešo garantiju, ja Pieteikumā un Noteikumos
nav nepārprotami noteikts citādi un no konteksta nav
izsecināms citādi.

6.7.

Banka vienpusēji nosaka Pretgarantijas termiņu, ņemot
vērā Netiešās garantijas termiņu, kas tiek izsniegta uz šīs
Pretgarantijas pamata, un tā Izdevēja prasības, kurš
izsniedz Netiešo garantiju uz šīs Pretgarantijas pamata.
Pretgarantijas termiņš pārsniedz Netiešās garantijas, kas
izsniegta uz šīs Pretgarantijas pamata, termiņu vismaz par
15 (piecpadsmit) dienām. Pagarinot vai samazinot Netiešās
garantijas termiņu, atbilstoši pagarināms vai samazināms
arī Pretgarantijas termiņš.

6.8.

Izstrādājot un noformējot Garantiju (arī Pretgarantijā
ietverto Netiešās garantijas tekstu, ciktāl tas ir iespējams,
ņemot vērā Pretgarantijas un Netiešās garantijas būtību un
ievērojot Izdevēja prasības), Banka izmanto Garantijas
tipveida tekstu, kuru Banka ir izstrādājusi attiecīgajam
Garantijas veidam. Šādi Garantijas tipveida teksti ir
pieejami Klientam Bankas telpās (Klientu apkalpošanas
zālēs) vai Bankas mājas lapā. Banka izsniedz Garantiju ar
Klienta norādīto tekstu, kuru Klients ir iesniedzis Bankai
kopā ar Pieteikumu, ja šāds Garantijas teksts ir pieņemams
Bankai. Banka var grozīt Garantijas tekstu, kuru Klients ir
norādījis Bankai, ja Bankas ieskatā ar šādiem grozījumiem
Garantijas teksts tiek precizēts, tiek izlabota kļūda
Garantijas tekstā vai Garantijas teksts tiek citādi uzlabots.

6.9.

Pieprasījuma garantija nodibina Bankas saistības, kas nav
saistītas ar Pamata darījuma (tā apliecinošā dokumenta)
noteikumiem, uz kuru pamata Pieprasījuma garantija tiek
izsniegta, un Pieteikumu Pieprasījuma garantijas
izsniegšanai, un Bankai nav nekādā veidā saistoši Pamata
darījuma (tā apliecinošā dokumenta) noteikumi, lai gan
Pieprasījuma garantijā tiek ietverta atsauce uz tiem.

6.10.

Izstrādājot un noformējot Galvojumu, Banka izmanto tās
izstrādāto Galvojuma tipveida tekstu, kurā ir norādīts, cita
starpā, ka:

6.10.1. Banka nav tiesīga prasīt, lai Garantijas saņēmējs ar
attiecīgās maksājuma saistības vai citas saistības izpildes
pieprasījumu vispirms vēršas pie Galvenā parādnieka (pat
gadījumā, ja Garantijas saņēmējs var saņemt attiecīgā
prasījuma apmierinājumu no Galvenā parādnieka tikpat
sekmīgi un viegli);

nodrošināta muitas parāda vai citu nodokļu, nodevu vai
līdzīgu maksājumu samaksa muitas iestādēm vai citām
nodokļu administrācijas iestādēm), tad, noformējot un
izsniedzot šādu Garantiju, Banka ņem vērā arī attiecīgo
speciālo normatīvo aktu noteikumus un citu tādu speciālo
tiesību aktu prasības, kuri saistoši Bankai saistībā ar
attiecīgo Garantiju.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

6.10.2. uz Galvojuma pamata Banka uzņemas veikt Garantijas
saņēmējam tā pieprasītās naudas summas samaksu,
atsakoties izmantot jebkuras Galvenā parādnieka ierunas
pret Garantijas saņēmēja pieprasījumu samaksāt attiecīgo
naudas summu;
6.10.3. Galvojums ir spēkā pat tad, ja pati ar Galvojumu
nodrošinātā saistība, kas izriet no Pamata darījuma, nebūtu
spēkā kaut kādu iemeslu dēļ;
6.10.4. Galvojums paliek spēkā arī gadījumā, ja tiek grozīti ar
Galvojumu nodrošinātās saistības, kas izriet no Pamata
darījuma, noteikumi vai jebkuri citi Pamata darījuma
noteikumi, kā arī gadījumā, ja tiek pārjaunota (izņemot
tādus pārjaunojumus, kuru rezultātā tiek mainīts jebkurš no
pārjaunojamās saistības dalībniekiem) ar Galvojumu
nodrošinātā saistība, kas izriet no Pamata darījuma, vai
jebkuras citas saistības, kas izriet no Pamata darījuma.
Šādi grozījumi un pārjaunojumi var tikt izdarīti, nepaziņojot
par tiem Bankai un nesaņemot Bankas piekrišanu to
izdarīšanai;
6.10.5. no Galvojuma izrietošās prasījuma tiesības pret Banku
(ieskaitot, bet neaprobežojoties ar prasījuma tiesību
attiecībā uz jebkuras naudas samaksu uz Galvojuma
pamata) nevar tikt nodotas trešajai personai bez Bankas
iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
6.11. Ja Garantijas noformēšanas, izsniegšanas vai
izmantošanas (piemērošanas) noteikumus regulē speciālie
normatīvie akti (piemēram, gadījumā, ja ar Garantiju tiek

8.
8.1.

GARANTIJAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GARANTIJAS
NOTEIKUMU GROZĪJUMI
Pēc Garantijas izsniegšanas Banka nevar vienpusēji
atkāpties no saistībām, kuras Banka ir uzņēmusies ar
Garantiju. Garantija ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa
beigām vai visas Garantijas summas samaksai uz
Garantijas pamata, vai arī līdz tam brīdim, kad Garantija
izbeidzas uz cita pamata, kas norādīts Garantijā,
piemērojamos normatīvajos aktos vai URDG (ja tādi
piemērojami attiecībā uz Garantiju).
Ja piemērojamos normatīvajos aktos ir noteikts, ka
maksājuma saņemšanai uz Garantijas pamata Garantijas
saņēmējs ir tiesīgs iesniegt Bankai Samaksas pieprasījumu
arī pēc Garantijā norādītā tās spēkā esamības laika
(derīguma termiņa) beigām (piemēram, gadījumā, ja ar
Garantiju tiek nodrošināta muitas parāda vai citu nodokļu,
nodevu vai līdzīgu maksājumu samaksa muitas iestādēm
vai citām nodokļu administrācijas iestādēm), tad Noteikumu
izpratnē Garantija uzskatāma par spēkā esošu līdz
nākamajai Bankas darba dienai, kas seko tai dienai, kad
izbeidzas visas Bankas saistības, kuras tā ir uzņēmusies ar
Garantiju.
Ja ir nepieciešams grozīt izsniegtās Garantijas noteikumus,
Klients iesniedz Bankai tās noteiktās formas rakstveida
pieteikumu, kurā ir ietverti Klienta norādījumi Bankai par
grozījumiem Garantijas noteikumos. Klients maksā Bankai
Komisijas maksu par Garantijas noteikumu grozījumiem
pirms šo grozījumu izdarīšanas.
Izsniegtās Garantijas noteikumi var tikt grozīti, ja tam piekrīt
Banka, Klients un Garantijas saņēmējs.
Ja atbilstoši Garantijas noteikumu grozījumiem tiek
palielināta Garantijas summa, tad, ja Klients un Banka nav
vienojušies citādi, pirms šādu grozījumu izdarīšanas
Klientam ir pienākums nodrošināt, lai esošā Seguma
summa tiktu palielināta par Bankas noteikto summu. Šajā
gadījumā 7.3. punktā minētajā pieteikumā ietverama arī
Bankai pēc formas un satura pieņemama Seguma summas
ieķīlātāja piekrišana ieķīlāt Bankai Seguma summas
palielinājumu saskaņā ar Noteikumiem Nodrošinātu
saistību izpildes nodrošināšanai.

8.2.

SAMAKSAS PIEPRASĪJUMS
Ja Banka ir saņēmusi Samaksas pieprasījumu, Banka
paziņo par to Klientam. Bankai nav pienākuma paziņot
Klientam par to, ka Samaksas pieprasījums ir saņemts,
pirms Banka veikusi maksājumu Garantijas saņēmējam
saskaņā ar Garantiju uz šā Samaksas pieprasījuma pamata
vai atteikusies veikt šādu maksājumu.
Banka samaksā Garantijas saņēmējam naudas summu
(kopsummā ne vairāk par Garantijas summu) uz Samaksas
pieprasījuma pamata, ja Bankas ieskatā šīs naudas
summas samaksa ir pienācīgi pieprasīta saskaņā ar
Garantijas noteikumiem. Šī naudas summa maksājama
Garantijā noteiktajā valūtā. Pēc tam, kad Banka ir veikusi
maksājumu uz Garantijas pamata, Banka paziņo par to
Klientam.

9.

KOMISIJAS MAKSAS UN CITI MAKSĀJUMI

9.1.

Klients maksā Bankai Komisijas maksas par Garantijas
noformēšanu un izmantošanu un citiem Bankas

sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar Garantiju,
saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma
sniegšanas brīdī. Minētās Komisijas maksas maksājamas
Cenrādī noteiktajā valūtā, ja Noteikumos nav noteikts citādi.
9.2.

Klients samaksā Bankai Komisijas maksu par Garantijas
noformēšanu pirms Garantijas izsniegšanas.

9.3.

Komisijas maksa par Garantijas izmantošanu (turpmāk –
Izmantošanas maksa) tiek aprēķināta saskaņā ar Cenrādī
noteikto likmi par katru kalendāro dienu Garantijas spēkā
esamības laika ietvaros. Šo aprēķinu pamatā ir gads, kurā
nosacīti ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas.

9.4.

Ja Izmantošanas maksa, kas aprēķināta par visu paredzēto
Garantijas spēkā esamības laiku, ir mazāka par minimālo
Izmantošanas maksu, kas norādīta Cenrādī (turpmāk –
Minimālā Izmantošanas maksa), tad pirms Garantijas
izsniegšanas Klients samaksā Bankai Minimālo
Izmantošanas maksu.

9.5.

Izņemot 9.4. punktā minēto gadījumu:

9.5.1. Klients maksā uzkrāto Izmantošanas maksu Garantijas
summas valūtā katra kalendārā mēneša pēdējā dienā un
Garantijas izbeigšanās dienā. Ja kalendārā mēneša pēdēja
diena nav Bankas darba diena, tad šā kalendārā mēneša
pēdējā Bankas darba dienā Klients maksā uzkrāto
Izmantošanas maksu, kas aprēķināta par laika posmu līdz
šā kalendārā mēneša pēdējai dienai;
9.5.2. 9.5.1. apakšpunktā noteiktajā Izmantošanas maksas
samaksas termiņā Klients nodrošina, lai naudas summa,
kas nepieciešama attiecīgā maksājuma veikšanai būtu brīvi
pieejama Klienta norēķinu kontos, kas atvērti Bankā,
saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumos noteiktajā kārtībā
Banka noraksta no minētajiem kontiem naudas summu, kas
nepieciešama Izmantošanas maksas samaksai par kārtējo
kalendāro mēnesi, ne vēlāk kā nākamā kalendārā mēneša
pirmajā dienā;
9.5.3. ja Garantija izbeidzas pirms tajā norādītā Garantijas
termiņa beigām un Izmantošanas maksa, kuru Klients ir
samaksājis saskaņā ar 9.5.1. apakšpunktu līdz Garantijas
faktiskās izbeigšanās dienai, ir mazāka par Minimālo
Izmantošanas maksu, tad Garantijas faktiskās izbeigšanās
dienā Klients maksā Bankai papildus Komisijas maksu par
Garantijas izmantošanu tādā apmērā, kas ir vienāds ar
starpību starp Minimālo Izmantošanas maksu un
Izmantošanas maksu, kuru Klients ir samaksājis saskaņā ar
9.5.1. apakšpunktu līdz Garantijas faktiskās izbeigšanās
dienai.
9.6.

9.7.

9.3. – 9.5. punkta izpratnē par Garantijas spēkā esamības
laiku uzskatāms laika posms, kas sākas Garantijas
izsniegšanas dienā un beidzas dienā, kad izbeidzas visas
Bankas saistības, kuras tā ir uzņēmusies ar Garantiju
(ievērojot 7.2. punkta noteikumus).
Katra Līguma maksājuma veikšanas termiņā Klients
nodrošina, lai naudas summa, kas nepieciešama šā
Līguma maksājuma veikšanai būtu brīvi pieejama Klienta
norēķinu kontos, kas atvērti Bankā tādā valūtā, kurā
saskaņā ar Noteikumiem ir veicams šis Līguma maksājums.

9.8.

Naudas summas, kas pienākas Bankai saskaņā ar
Noteikumiem, norakstāmas no Klienta kontiem, kas atvērti
Bankā, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un
Bankas Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas
noteikumiem.

9.9.

Ja Līguma maksājuma veikšanai Bankai ir nepieciešams
veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Bankas
noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās
naudas summas norakstīšanas brīdī (9.8. punkts) vai brīdī,
kad Līguma maksājums ir veikts 9.10. punktā noteiktajā
kārtībā, (attiecīgi). Šā punkta noteikumi piemērojami arī

gadījumā, kad Līguma maksājums tiek veikts, Bankai
izlietojot finanšu ķīlas tiesības, kas uz Noteikumu pamata
nodibinātas uz Vispārējo finanšu nodrošinājumu un
Seguma summu.
9.10.

Ja Bankai ir nepieciešams veikt maksājumu uz Garantijas
pamata, Banka bez atsevišķa Klienta un Seguma summas
ieķīlātāja rīkojuma un bez Klienta un Seguma summas
ieķīlātāja iepriekšējas brīdināšanas izmanto Seguma
summu, lai atlīdzinātu maksājumu, kuru Bankai ir
nepieciešams veikt uz Garantijas pamata. Banka ir tiesīga
bez atsevišķa Klienta un Seguma summas ieķīlātāja
rīkojuma un bez Klienta un Seguma summas ieķīlātāja
iepriekšējas brīdināšanas izmantot Seguma summu arī citu
izdevumu, kas Bankai ir radušies sakarā ar Garantiju,
atlīdzināšanai un citu no Līguma izrietošo Bankas
prasījumu apmierināšanai, taču tas nav uzskatāms par
Bankas pienākumu. Banka izmanto Seguma summu
saskaņā ar šā punkta noteikumiem, ja normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nav noteikts aizliegums šādai Seguma
summas izmantošanai.

9.11.

Pēc Bankas pieprasījuma Klients nekavējoties atlīdzina
Bankai visus maksājumus, kurus Banka ir veikusi uz
Garantijas pamata, visus citus izdevumus, kas Bankai ir
radušies saistībā ar Garantiju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar komisijas maksām, kas maksājamas Izdevējam
saistībā ar Netiešo garantiju), un visus zaudējumus, kuri
Bankai ir radušies saistībā ar Garantiju, ciktāl šajā punktā
minētās naudas summas nav atlīdzinātas ar Seguma
summu saskaņā ar 9.10. punkta noteikumiem.

9.12.

Ja noteiktajā termiņā Klients neveic Bankai kādu no Līguma
maksājumiem, Klients maksā Bankai procentus 0,05%
(nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no nokavētā
Līguma maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Šā
punkta noteikumi piemērojami, ievērojot saskaņā ar
normatīvajiem aktiem noteiktos procentu apmēra
ierobežojumus.

9.13.

Banka ieskaita maksājumus no Līguma izrietošo Klienta
maksājuma saistību izpildei šādā secībā:

9.13.1. Līguma maksājumi, kas nav īpaši norādīti kādā citā no 9.13.
punkta apakšpunktiem;
9.13.2. 9.12. punktā noteiktie procenti par Līguma maksājumu
veikšanas nokavējumu;
9.13.3. Komisijas maksa par Garantijas noformēšanu;
9.13.4. Komisijas maksa par Garantijas izmantošanu;
9.13.5. uz Garantijas pamata Bankas veikto maksājumu
atlīdzināšana.
9.14.

Banka ir tiesīga vienpusēji mainīt 9.13. punktā noteikto
maksājuma saistību izpildes secību pēc sava ieskata, ciktāl
saskaņā ar normatīvajiem aktiem šādi izmainītā
maksājuma saistību izpildes secība ir atļauta.

10.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA BANKAI

10.1.

Ar Pieteikuma iesniegšanu Bankai katrs Saistītais apliecina
tai, ka:

10.1.1. uz brīdi, kad Pieteikums ir iesniegts Bankai, pret šo Saistīto
nav uzsākta tāda tiesvedība, šķīrējtiesas process vai
administratīvais process, kas būtiski ietekmētu Saistītā
spēju izpildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu vai
Seguma summas ieķīlājuma līgumu (attiecīgi), kā arī šim
Saistītajam nav zināms par šādas tiesvedības, šķīrējtiesas
procesa vai administratīvā procesa iespējamību nākotnē;
10.1.2. uz brīdi, kad Pieteikums ir iesniegts Bankai, attiecībā uz šo
Saistīto tiesā nav iesniegts tiesiskās aizsardzības procesa
pieteikums vai maksātnespējas procesa pieteikums, kā arī
uz brīdi, kad Pieteikums ir izsniegts Bankai, attiecībā uz šo

Saistīto netiek veikti tiesiskās aizsardzības procesam vai
maksātnespējas procesam līdzīgi tiesiskie pasākumi;
10.1.3. uz brīdi, kad Pieteikums ir iesniegts Bankai, šā Saistītā
darbība nav izbeigta un nav uzsākta tā likvidācija;
10.1.4. ir veiktas visas darbības un ir saņemtas visas piekrišanas
un pilnvarojumi, kas saskaņā ar šā Saistītā dibināšanas
dokumentiem, citām vienošanām, kas ir saistošas šim
Saistītajam, un normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai šis
Saistītais noslēgtu un izpildītu Līgumu vai Seguma summas
ieķīlājuma līgumu (attiecīgi), kā arī ar Līgumu vai Seguma
summas ieķīlājuma līgumu (attiecīgi) saistītos darījumus.
10.2. Pēc Bankas pieprasījuma Saistītais sniedz Bankai tās
pieprasītās ziņas par Saistītā finanšu stāvokli, īpašumu un
visiem īpašuma apgrūtinājumiem. Šīs ziņas sniedzamas
Bankas noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 5
(piecām) darba dienām, skaitot no attiecīgā Bankas
pieprasījuma saņemšanas dienas.
11.
11.1.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI
Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kuri rodas Klientam
sakarā ar to, ka norādījumi (ieskaitot, bet neaprobežojoties
ar Pieteikumu) vai citas ziņas, kuras Garantijas
izsniegšanai Klients ir sniedzis Bankai, ir kļūdainas vai
neprecīzas.
11.2. Banka izskata visus dokumentus, kuri ir norādīti Garantijā
un ir iesniegti Bankai uz Garantijas pamata (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar Samaksas pieprasījumu), ar saprātīgu
rūpību, lai noteiktu, vai tie pēc savām ārējām pazīmēm
atbilst Garantijas noteikumiem. Ja pēc savām ārējām
pazīmēm minētie dokumenti ir savstarpēji pretrunīgi, Banka
atzīst, ka šie dokumenti neatbilst Garantijas noteikumiem.
11.3. Banka neuzņemas atbildību par jebkura dokumenta, kas ir
iesniegts Bankai saistībā ar Garantiju ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar Samaksas pieprasījumu), vai
apgalvojumu, kuri izteikti šādā dokumentā, formu,
pietiekamību, precizitāti, īstumu vai juridisko spēku, kā arī
neuzņemas atbildību par jebkuras personas godprātīgumu,
darbību vai bezdarbību saistībā ar jebkuru šādu
dokumentu, Garantiju vai jebkuru darījumu, kas saistīts ar
Garantiju.
11.4. Bankai nav pienākuma:
11.4.1. pieprasīt no Klienta vai jebkuras trešās personas jebkādas
ziņas saistībā ar dokumentiem, kuri ir norādīti Garantijā un ir
iesniegti Bankai uz Garantijas pamata (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar Samaksas pieprasījumu);
11.4.2. ņemt vērā jebkādus Klienta vai jebkuras trešās personas
apgalvojumus saistībā ar dokumentiem, kuri ir norādīti
Garantijā un ir iesniegti Bankai uz Garantijas pamata
(ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Samaksas pieprasījumu).
11.5. Sniedzot pakalpojumus saistībā ar Garantiju un Klienta
norādījumiem, kuri doti Bankai saistībā ar Garantiju, Banka
nav atbildīga par sekām, kuras izraisīja jebkura paziņojuma
vai cita dokumenta piegādes aizkavēšanās vai pazušana tā
piegādes laikā (arī gadījumā, ja tas ir noticis pārraidot
jebkuru paziņojumu vai citu dokumentu pa elektronisko
sakaru tīkliem), kā arī par sekām, kuras izraisīja jebkura
paziņojuma vai cita dokumenta satura izkropļojumi vai
kļūdas, kuras radušās, pārraidot jebkuru paziņojumu vai
citu dokumentu pa elektronisko sakaru tīkliem.
11.6. Izmantojot citas personas pakalpojumus ar mērķi izpildīt
Klienta norādījumus, kuri doti Bankai saistībā ar Garantiju,
Banka dara to uz Klienta rēķina un riska. Banka nav
atbildīga par to, ja Klienta norādījumi, kuri doti Bankai
saistībā ar Garantiju un kurus Banka nodod tālāk citai
personai, netiek izpildīti. Banka netiek atbrīvota no
atbildības saskaņā ar šā punkta noteikumiem, ja, izvēloties
šajā punktā minēto pakalpojumu sniedzēju vai izmantojot

šajā punktā minētos pakalpojumus, kurus sniedz Bankas
izvēlētā persona, Banka ir rīkojusies ļaunā nolūkā vai
pieļāvusi rupju neuzmanību.
11.7.

Banka ir tiesīga sniegt jebkuras ziņas par Klientu, Seguma
summas ieķīlātāju, Līgumu, Seguma summas ieķīlājuma
līgumu, minēto līgumu noteikumiem un izpildīšanu, kā arī
jebkuras ziņas par Klienta un Seguma summas ieķīlātāja
darījumiem, kuras Banka ir ieguvusi saistībā ar Līgumu un
Seguma summas ieķīlājuma līgumu (attiecīgi), šādām
personām:

11.7.1. personām, kurām saskaņā ar Vispārējiem darījumu
noteikumiem Banka ir tiesīga sniegt tādas ziņas par Klientu,
tā kontiem un veiktajiem darījumiem, kuru noslēpumu
Bankai kā kredītiestādei ir pienākums garantēt saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
11.7.2. personām, ar kurām (vai ar kuru starpniecību) Banka
noslēdza vai Bankai ir nodoms noslēgt dalības (līdzdalības)
līgumu attiecībā uz Līgumu;
11.7.3. personām, kuras ir sniegušas vai kurām ir nodoms sniegt
Bankai nodrošinājumu Nodrošināto saistību izpildes
nodrošināšanai.
11.8.

Neviens Saistītais nevar nodot savas tiesības, kas tam ir
piešķirtas ar Līgumu vai Seguma summas ieķīlājuma
līgumu (attiecīgi), un pienākumus, kurus tas ir uzņēmies
saskaņā ar Līgumu vai Seguma summas ieķīlājuma līgumu
(attiecīgi), trešajai personai bez Bankas iepriekšējas
rakstveida piekrišanas.

12.

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU
IZŠĶĪRŠANA

12.1.

Noteikumiem, Garantijai un ar tiem saistītajām tiesiskajām
attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie
akti.

12.2.

Jebkurš strīds, kas rodas par Līgumu, Seguma summas
ieķīlājuma līgumu vai minēto līgumu izpildīšanu (turpmāk –
Strīds), izšķirams Latvijas Komercbanku asociācijas
šķīrējtiesā (turpmāk arī – šķīrējtiesa), saskaņā ar šīs
šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu par Latvijas
Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem. Šo
dokumentu noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā.
Šķīrējtiesā izskatāmā Strīda priekšmets – jebkura mantiskā
vai nemantiskā rakstura nesaskaņa vai prasība, kas izriet
no Līguma vai Seguma summas ieķīlājuma līguma, t.sk.
nesaskaņa vai prasība par Līguma vai Seguma summas
ieķīlājuma līguma izpildi, līgumsoda samaksu, zaudējuma
atlīdzību vai nodrošinājumu, kā arī jebkuras citas
nesaskaņas un prasības, kas skar Līgumu vai Seguma
summas ieķīlājuma līgumu, Līguma vai Seguma summas
ieķīlājuma līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu,
likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu. Šķīrējtiesas
spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un attiecīgā strīda
pusēm ir obligāts. Šķīrējtiesnešu skaits ir trīs. Visi
šķīrējtiesneši ieceļami saskaņā ar Latvijas Komercbanku
asociācijas šķīrējtiesas reglamentu. Šķīrējtiesas
izskatīšanas valoda ir latviešu.

12.3.

Ja Strīds nav pakļauts Latvijas Komercbanku asociācijas
šķīrējtiesai, tad šis Strīds atkarībā no prasības summas
izšķirams Rīgas apgabaltiesā vai Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesā (kā pirmās instances tiesā), Latvijas
Republikā.

12.4.

12.2. un 12.3. punkta noteikumi neierobežo Bankas
tiesības uzsākt tiesvedību pret jebkuru Saistīto saistībā ar
jebkuru Strīdu jebkurā citā tiesā, kurai ir piekritīga attiecīgā
lieta. Turklāt Banka ir tiesīga vienlaicīgi uzsākt attiecīgo
tiesvedību vairākās tiesās, ciktāl to atļauj normatīvie akti.

12.5.

12.1. – 12.4. punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl
Garantijā nav noteikts citādi.

