AS DNB BANKA
TERMIŅNOGULDĪJUMA KONTA
ATVĒRŠANAS UN APKALPOŠANAS NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
01.12.2015. redakcija, ar AS DNB banka valdes 01.12.2015. lēmumu
Spēkā ar 01.02.2016.

1.

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI UN NOTEIKUMU INTERPRETĀCIJA

1.1.

Šajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.3.

Klientam ir pienākums pirms Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas
iepazīties ar Termiņnoguldījuma līguma noteikumiem un iesniegt
Bankai tās pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanai. Ja Termiņnoguldījuma
līgumā nav noteikts citādi, attiecīgais Termiņnoguldījuma līgums
ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Banka ir atvērusi Klientam
Termiņnoguldījuma kontu un apstiprinājusi Termiņnoguldījuma
līguma noslēgšanu.

2.4.

Ja v ienoš anā s par Ter miņnoguld ī juma l īguma noslēg š anu ir
notikusi, izmantojot Distances saziņas līdzekli, Klientam atbilstoši
patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem aktiem ir tiesības 14
(četrpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā Termiņnoguldījuma līguma
noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties
no noslēgtā Termiņnoguldījuma līguma. Ja Klients par atteikuma
tiesību izmantošanu paziņo Bankai pēc tam, kad Klients jau ir veicis
Noguldījumu, Banka atmaksā Klientam Noguldījuma pamatsummu,
neizmak s ājot K lient am procentus par fak tisko Noguld ī juma
izvietošanas laiku.

2.5.

Banka pieņem no Klienta Noguldījumus euro (EUR), ASV dolāros
(USD) un Norvēģijas kronās (NOK). Katram Noguldījumam tiek atvērts
atsevišķs Termiņnoguldījuma konts.

2.6.

Klients veic Noguldījumu, ieskaitot to Termiņnoguldījuma līgumā
norādītajā Termiņnoguldījuma kontā. Termiņnoguldījuma konta
izraksti, kurus sagatavojusi Banka, ir prima facie pierādījums
(pierādījums, kas ir pietiekams pamats attiecīgā fakta esamības vai
neesamības noteikšanai, kamēr šis pierādījums nav atspēkots) ar tiem
saistītajos jautājumos.

2.7.

Noguld ī juma pamat summa un – ja š āda iesp ēja konkrēt am
Noguld ījumu veidam ir noteik ta Noteikumu 3. nodaļā –
Noguldījuma papildināšanai paredzētā naudas summa ieskaitāma
Te r miņ n og ul d ī juma ko nt ā t ikai t aj ā v al ū t ā , k ur ā ir at vē r t s
Termiņnoguldījuma konts (turpmāk šajā punktā – Noguldījuma
valūta). Ja Noguldījumam paredzētos naudas līdzekļus Klients nodod
Bankai citā valūtā (turpmāk šajā punktā – Sākotnējā valūta), tad
Banka konvertē tos Noguldījuma valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas
maiņas kursa, kas ir spēkā brīdī, kad attiecīgā naudas summa tiek
ieskaitīta Termiņnoguldījuma kontā. Ja pēc Noguldījuma (visa vai
daļas) saņemšanas atpakaļ Klients veic saņemtās Noguldījuma
summas konvertāciju atpakaļ Sākotnējā valūtā, tad attiecīgā valūtas
maiņas kursa (Noguldījuma valūtas kursa pret Sākotnēju valūtu)
izmaiņu dēļ naudas summa, kuru Klients saņem šādas konvertācijas
rezultātā, var būt mazāka par Noguldījuma pamatsummu vai naudas
summu, par kuru Noguldījums tika papildināts, ekvivalentu Sākotnējā
valūtā Noguldījuma darbības sākuma datumā vai Noguldījuma
papildināšanas datumā (attiecīgi).

2.8.

Par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā Banka maksā
Klientam procentus, kas tiek aprēķināti saskaņā ar Noguldījumu
gada procentu likmēm, atkarībā no Noguldījuma veida, valūtas,
summas un termiņa. Procenti par Noguld ī juma atlikumu
Termiņnoguldījuma kontā tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu,
ja Termiņnoguldījuma konta atlikums attiecīgās dienas beigās
nav mazāks par Bankas noteikto minimālo Noguldījuma summu
procentu aprēķināšanai.

2.9.

Procenti par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā tiek
aprēķināti, par pamatu ņemot gadu, kurā nosacīti ir 365 (trīs simti
sešdesmit piecas) dienas.

2.10.

Procenti par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā
t i e k a p r ē ķ i n ā t i , s ā ko t a r N o g u l d ī j u m a i e s k a i t ī š a n a s d i e n u
Termiņnoguldījuma kontā (ieskaitot). Par Noguldījuma termiņa beigu
datumu, ievērojot 2.22. punktā noteikto, un Noguldījuma atrašanos
Termiņnoguldījuma kontā pēc Noguldījuma termiņa beigu datuma
Banka procentus neaprēķina un nemaksā, ja Termiņnoguldījuma
līgumā nav noteikts citādi. Ja Noguldījuma termiņa beigu datums
ir tāda diena, kas nav Bankas darba diena, tad Klients var izņemt
Noguldījumu Bankā ne agrāk kā pirmajā Bankas darba dienā pēc
Noguldījuma termiņa beigu datuma.

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.		
Klients – persona, kas ir izteikusi vēlmi izvietot vai jau ir izvietojusi
Noguldījumu Bankā;
1.1.3.		
Līdzēji – Klients un Banka (abi kopā);
1.1.4.		
V ispārējie darījumu noteikumi – Bankas Vispārējie darījumu
noteikumi;
1.1.5.		
N oteikumi – šie noteikumi (Bankas Termiņnoguldījuma konta
atvēršanas un apkalpošanas noteikumi);
1.1.6.		
N oguldījumu gada procentu likmes – Bankas apstiprinātās
noguldījumu gada procentu likmes, saskaņā ar kurām Banka
aprēķina un maksā Klientam pienākošos procentus par Noguldījumu
atkarībā no Noguldījuma veida, valūtas un termiņa, izņemot
gadījumus, kad Līdzēji Termiņnoguldījuma līgumā vienojušies citādi;
1.1.7.		
Noguldījums – no Klienta noguldījumā pieņemtie naudas līdzekļi,
kuri ir ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā uz noteiktu vai nenoteiktu
laiku;
1.1.8.		
N oguldījuma pamatsumma – naudas līdzekļu summa, kuru
saskaņā ar Termiņnoguldījuma līgumu Klientam ir pienākums
noguldīt Termiņnoguldījuma kontā Noteikumu 3. nodaļā norādītajā
termiņā;
1.1.9.		
Noguldījuma darbība – termiņš no Noguldījuma pamatsummas
ieskaitīšanas datuma Termiņnoguldījuma kontā līdz Noguldījuma
termiņa beigu datumam;
1.1.10.		
Noguldījuma termiņa beigu datums – datums, kurš norādīts
Termiņnoguldījuma līgumā kā “Noguldījuma termiņa beigu datums”,
vai – gadījumā, ja Noguldījuma darbība ir automātiski pagarināta
saskaņā ar Noteikumiem, – datums, līdz kuram ir pagarināta
Noguldījuma darbība;
1.1.11.		
Noguldījuma veids – viens no Bankas valdes apstiprinātajiem
Noguldījuma veidiem, kuru ir izvēlējies Klients un kurš ir norādīts
Termiņnoguldījuma līgumā kā “Noguldījuma veids”. Noteikumu
3. nodaļā noteikti katra Noguldījuma veida noteikumi;
1.1.12.		Termiņnoguldījuma konts – Klienta konts, kas atvērts Bankā
Noguldījuma ieskaitīšanai un kuru Banka apkalpo saskaņā ar
Noteikumiem;
1.1.13.		
Termiņnoguldījuma līgums – starp Līdzējiem noslēgts līgums
par Noguldījuma pieņemšanu un apkalpošanu. Minētā līguma
noteikumus nosaka vienošanās starp Līdzējiem par šāda līguma
noslēgšanu vai dokuments, kas apliecina šāda līguma noslēgšanu,
Noteikumi un citi tiesību akti, kas saskaņā ar Noteikumiem
piemērojami no minētā līguma izrietošajām tiesiskajām attiecībām
starp Līdzējiem;
1.1.14.		
Bankas darba diena – diena, kurā Banka ir atvērta un veic parasto
komercdarbību;
1.1.15.		
Maksājumu noteikumi – Bankas Maksājumu noteikumi;
1.1.16.		
Konts – Klienta norēķinu vai kartes konts, kas atvērts Bankā.
1.2.

Noteikumos lietotie termini, kuri nav skaidroti Noteikumos, atbilst
Vispārējos darījumu noteikumos lietotajiem terminiem.

2.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1.

Noteikumi regulē Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības, kas saistītas
ar Noguldījumu pieņemšanu un apkalpošanu.

2.2.

Tām tiesiskajām at tiecī bām st arp L īdzējiem, ka s saistīt a s ar
Noguldījumu pieņemšanu un apkalpošanu, piemērojams arī Cenrādis,
Noguldījumu gada procentu likmes, Maksājumu noteikumi un
Vispārējie darījumu noteikumi.
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2.11.

Bankai ir tiesības norakstīt no Termiņnoguldījuma konta maksu par
katru veikto Operāciju, sniegto Pakalpojumu un Termiņnoguldījuma
konta apkalpošanu saskaņā ar Cenrādi, kā arī citas Bankai pienākošās
naudas summas saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.

2.12.

B ankai ir tiesī ba s aiz turēt Noguld ī jumu un izmantot to par
nodrošinājumu Klienta saistībām pret Banku bez Klienta piekrišanas.

2.13.

Saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem Bankai ir tiesības
vienpusēji grozīt Noteikumus.

2.14.

Bankai ir tiesības atbilstoši izmaiņām naudas tirgū vienpusēji grozīt
Noguldījumu gada procentu likmes tiem Noguldījuma veidiem, kuriem
tas paredzēts Noteikumu 3. nodaļā. Par veiktajiem grozījumiem
Noguldījumu gada procentu likmēs Banka paziņo Klientam, izvietojot
tos Apkalpošanas vietās, Bankas mājas lapā vai citādā veidā nodrošinot
Klientam iespēju iepazīties ar tiem pirms attiecīgo grozījumu spēkā
stāšanās. Ja ir pamatots iemesls, Bankai ir tiesības grozīt Noguldījumu
gada procentu likmes bez iepriekšēja paziņojuma Klientam. Ja Klients
nepiekrīt grozījumiem, Klientam ir tiesības nekavējoties vienpusēji
atkāpties no Termiņnoguldījuma līguma un izbeigt Noguldījuma
darbību, rakstiski paziņojot par to Bankai. Klienta vienpusējas
atkāpšanās gadījumā Klients var izņemt Noguldījuma atlikumu saskaņā
ar noteikumiem, kas piemērojami attiecīgajam Noguldījuma veidam.

2.15.

Noteikumi, Cenrādis un Noguldījumu gada procentu likmes ir
pieejamas pēc Klienta pieprasījuma Apkalpošanas vietās Bankas darba
laikā vai Bankas mājas lapā internetā.

2.16.

Ja piemērojamie normatīvie akti nosaka, ka Bankai ir pienākums izdarīt
jebkādus nodokļu atskaitījumus vai ieturējumus no Termiņnoguldījuma
kontā esošā Noguldījuma un/vai uzkrātajiem procentiem, tad Banka ir
tiesīga ieturēt tos no Noguldījuma un/vai aprēķinātajiem procentiem.

2.17.

Bankai ir tiesības pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma vienpusēji
atkāpties no Termiņnoguldījuma līguma un izbeigt Noguldījuma
darbību, rakstveidā brīdinot par to Klientu 15 (piecpadsmit) kalendārās
dienas iepriekš. Šajā gadījumā Banka par Noguldījuma atlikumu maksā
Klientam procentus par faktisko Noguldījuma izvietošanas laiku.

2.18.

Maksājumiem, kas veicami uz vai no Termiņnoguldījuma konta,
piemērojami Maksājumu noteikumi.

2.19.

Termiņnoguldījumu konta atvēršana notiek saskaņā ar Bankas
noteikto kārtību. Atverot Termiņnoguldījuma kontu, kā arī noformējot
Termiņnoguldījuma konta atvēršanai nepieciešamos dokumentus,
Klients maksā Bankai Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.

2.20.

Ja Noguldījuma darbības laikā kā oficiālā valūta Latvijas Republikā
tiek ieviests euro, tad pēc Noguldījuma summas izteikšanas euro
Bankai ir tiesības aprēķināt un maksāt procentus par Noguldījumu,
kas veikts Latvijas latos, saskaņā ar attiecīgajam Noguldījuma veidam
euro valūtā noteikto procentu likmi, kura ir norādīta spēkā esošajās
Noguldījumu gada procentu likmēs procentu aprēķināšanas dienā.

2.21.

Attiecībā uz 3.3.1., 3.4.1. un 3.7.1. apak špunk tā norādītajiem
Noguldījuma veidiem Līdzēji var vienoties Termiņnoguldījuma līgumā
par to, ka attiecīgā Noguldījuma darbība tiek automātiski pagarināta
(tas ir, Noguldījuma darbība tiek pagarināta uz Termiņnoguldījuma
līguma un Noteikumu pamata, Bankai nesaņemot no Klienta nekādu
papildu Rīkojumu Noguldījuma darbības pagarināšanai).

2.22.

2.23.

Ja Līdzēji ir vienojušies par Noguldījuma darbības automātisko
pagarinā šanu, tad katrā Noguld ī juma termiņa beigu datumā
Noguldījuma darbība automātiski pagarināma uz laika posmu,
kurš norādīts Termiņnoguldījuma līgumā kā „Termiņš”. Automātiski
pagarinot Noguldījuma darbību, Noguldījumam turpmāk
piemērojamā procentu likme tiek noteikta, pamatojoties uz attiecīgā
veida Noguldījumam attiecīgajā valūtā noteikto procentu likmi,
kura norādīta Noguldījumu gada procentu likmēs, kuras ir spēkā
Noguldījuma darbības automātiskās pagarināšanas dienā. Šādi
noteiktā procentu likme piemērojama procentu aprēķināšanai
par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā, sākot ar
Noguldījuma darbības automātiskas pagarināšanas dienu. Pārējie
Termiņnoguldījuma līguma noteikumi, automātiski pagarinot
Noguldījuma darbību, netiek mainīti, ievērojot 2.13. punktā minētās
Bankas tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus.
Ja saskaņā ar Termiņnoguldījuma līguma noteikumiem aprēķinātie
procenti par Noguldījumu Klientam izmaksājami Noguldījuma termiņa
beigās un Termiņnoguldījuma līgumā noteikts, ka Noguldījuma
darbības automātiska pagarināšana ir veicama arī attiecībā uz
aprēķinātajiem (uzkrātajiem) procentiem par Noguldījumu, tad,
automātiski pagarinot Noguldījuma darbību, Noguldījuma darbības
automātiskas pagarināšanas dienā aprēķinātie (uzkrātie) procenti
par Noguldījumu tiek ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā tajā esošā

Noguldījuma atlikuma papildināšanai.
2.24.

Ja s a skaņā ar Noteikumiem Noguld ī juma dar bī ba s laikā pēc
Noguldījuma pamatsummas ieskaitīšanas Termiņnoguldījuma kontā
Noguldījuma pamatsumma var tikt papildināta un/vai samazināta,
tad, piemērojot tās Termiņnoguldījuma līguma un Noteikumu normas,
kas regulē Noguldījuma darbības automātisku pagarināšanu, par
Noguldījuma pamatsummu uzskatāms Termiņnoguldījuma kontā
esošais Noguldījuma atlikums Noguldījuma darbības automātiskas
pagarināšanas dienā.

2.25.

Automātiski pagarinot Noguldījuma darbību, Termiņnoguldījuma
konta numurs netiek mainīts.

2.26.

Bankai ir tiesības neveik t Noguldījuma darbības automātisku
pagarināšanu un izbeigt Noguldījuma darbību kārtējā Noguldījuma
termiņa beigu datumā, Bankai brīdinot par to Klientu ne vēlāk kā
iepriekšējā Bankas darba dienā pirms kārtējā Noguldījuma termiņa
beigu datuma.

2.27.

Pē c K lient a iniciat ī v a s Noguld ī juma dar bī ba s automāt iska s
pagarināšanas turpmāka veikšana tiek izbeigta, pamatojoties uz
attiecīgu Klienta rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Bankai ne vēlāk
kā iepriekšējā Bankas darba dienā pirms kārtējā Noguldījuma termiņa
beigu datuma. Šajā gadījumā Noguldījuma darbība tiek izbeigta
kārtējā Noguldījuma termiņa beigu datumā.

3.

NOGULDĪJUMU VEIDU NOTEIKUMI

3.1.

Krājkonta noteikumi

3.1.1.		Noguldījums krājkontā ir fiziskas vai juridiskas personas Noguldījums
Bankā uz nenoteiktu laiku ar iespēju Noguldījumu papildināt un/vai
samazināt.
3.1.2.		Par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā katru dienu
tiek aprēķināti procenti saskaņā ar Noguldījumam krājkontā
attiecīgajā valūtā noteikto procentu likmi, kura ir norādīta procentu
aprēķināšanas dienā spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu
likmēs.
3.1.3.		Banka var vienpusēji grozīt gada procentu likmes Noguldījumam
krājkontā, veicot grozījumus Noguldījumu gada procentu likmēs
saskaņā ar šiem Noteikumiem.
3.1.4.		Klientam aprēķinātie procenti par Noguldījuma atlikumu tiek
ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā tajā esošā Noguldījuma
atlikuma papildināšanai katra mēneša 1. (pirmajā) datumā.
3.1.5.		Klients Noguldījumu vai tā daļu no Termiņnoguldījuma konta var
izņemt ne agrāk kā vienu mēnesi pēc Noguldījuma pirmreizējās
summas ieskaitīšanas Termiņnoguldījuma kontā, ievērojot 3.1.6.
apakšpunkta noteikumus.
3.1.6.		Klients Noguldījumu vai tā daļu no Termiņnoguldījuma konta var
izņemt, rakstveidā brīdinot par to Banku 7 (septiņas) kalendārās
dienas iepriekš.
3.1.7.		Ja Klients iesniedzis Bankā pieteikumu par Noguldījuma vai tā daļas
saņemšanu saskaņā ar 3.1.6. apakšpunktu, tad Klientam ir tiesības
pieteikto Noguldījuma summu vai tās daļu vienas izmaksas veidā
izņemt 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Klientam ir radušās tiesības saņemt pieteikto summu. Ja pieteiktā
Noguldījuma summa šajā apakšpunktā minētajā termiņā nav
izņemta, tad Klienta pieteikums ir uzskatāms par spēkā neesošu.
3.1.8.		Klients maksā Bankai Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi, ja Klients
izņem Noguldījumu vai tā daļu, neievērojot 3.1.6. apakšpunktā
minēto brīdinājuma termiņu.
3.1.9.		Ja Termiņnoguldījuma kontā nav atlikuma, tad Bankai ir tiesības to
slēgt.
3.1.10.		Bankai ir tiesības atjaunot slēgto Termiņnoguldījuma kontu ar
iepriekšējo numuru, ja maksājuma dokumentā kā saņēmēja konts
uzrādīts Termiņnoguldījuma konts.
3.2.

Atvērtā termiņnoguldījuma noteikumi

3.2.1.		Atvērtais termiņnoguldījums ir juridiskas personas Noguldījums
Bankā uz nenoteiktu laiku ar iespēju Noguldījumu papildināt un/vai
samazināt.
3.2.2.		Par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā katru dienu
tiek aprēķināti procenti saskaņā ar atvērtajam termiņnoguldījumam
attiecīgajā valūtā noteikto procentu likmi, kura ir norādīta procentu
aprēķināšanas dienā spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu
likmēs.
2

3.2.3.		Banka vienpusēji var grozīt gada procentu likmes atvērtajam
termiņnoguldījumam, veicot grozījumus Noguldījumu gada
procentu likmēs saskaņā ar Noteikumiem.
3.2.4.		Klientam aprēķinātie procenti par Noguldījuma atlikumu tiek
ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā tajā esošā Noguldījuma
atlikuma papildināšanai katra mēneša 1. (pirmajā) datumā.
3.2.5.		Klients Noguldījumu vai tā daļu no Termiņnoguldījuma konta var
izņemt ne agrāk kā vienu mēnesi pēc Noguldījuma pirmreizējās
summas ieskaitī šanas Termiņnoguld ī juma kont ā, ievērojot
3.2.6. apakšpunkta noteikumus.
3.2.6.		Klients Noguldījumu vai tā daļu no Termiņnoguldījuma konta var
izņemt, rakstveidā brīdinot par to Banku 7 (septiņas) kalendārās
dienas iepriekš.
3.2.7.		Ja Klients iesniedzis Bankā pieteikumu par Noguldījuma vai tā daļas
saņemšanu saskaņā ar 3.2.6. apakšpunktu, tad Klientam ir tiesības
pieteikto Noguldījuma summu vai tās daļu vienas izmaksas veidā
izņemt 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Klientam ir radušās tiesības saņemt pieteikto summu. Ja pieteiktā
Noguldījuma summa šajā apakšpunktā minētajā termiņā nav
izņemta, tad Klienta pieteikums ir uzskatāms par spēkā neesošu.
3.2.8.		Klients maksā Bankai Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi, ja Klients
izņem Noguldījumu vai tā daļu, neievērojot 3.2.6. apakšpunktā
minēto brīdinājuma termiņu.
3.2.9.		Ja Termiņnoguldījuma kontā nav atlikuma, tad Bankai ir tiesības to slēgt.
3.2.10		Bankai ir tiesības atjaunot slēgto Termiņnoguldījuma kontu ar
iepriekšējo numuru, ja maksājuma dokumentā kā saņēmēja konts
uzrādīts Termiņnoguldījuma konts.
3.3.

Īstermiņa noguldījuma noteikumi

3.3.1.		Īstermiņa noguldījums ir fiziskas vai juridiskas personas Noguldījums
Bankā uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par 3 (trīs) nedēļām.
3.3.2.		Termiņnoguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma
nav papildināma un nav samazināma.
3.3.3.		Klients nodrošina, lai Noguldījuma pamatsumma tiktu ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā ne vēlāk kā nākamajā Bankas darba dienā
pēc Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas. Ja minētajā termiņā
Noguldījuma pamatsumma netiek ieskaitīta Termiņnoguldījuma
kontā, Bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Klientam
vienpusēji atkāpties no Termiņnoguldījuma līguma, neizmaksājot
procentus par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā.
3.3.4.		Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz
īstermiņa noguldījumam attiecīgajā valūtā noteikto procentu likmi,
kura norādīta Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas dienā spēkā
esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs, izņemot 2.22. punktā
noteikto gadījumu. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga
visā Noguldījuma darbības laikā, izņemot 2.22. punktā noteikto
gadījumu.
3.3.5.		K l i e n t s a p r ē ķ i n ā t o s p r o c e n t u s p a r N o g u l d ī j u m u s a ņ e m
Noguld ī juma ter miņa beigā s . Aprēķinātie procenti netiek
ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā esošā Noguldījuma atlikuma
papildināšanai pirms Termiņnoguldījuma termiņa beigu datuma,
izņemot 2.23. punktā noteikto gadījumu.
3.3.6.		Banka aprēķināto procentu summu par Noguldījumu ieskaita
Termiņnoguldījuma kontā Noguldījuma termiņa beigu datumā.
3.3.7.		Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var izbeigt
Noguldījuma darbību, rakstveidā brīdinot par to Banku 7 (septiņas)
kalendārās dienas iepriekš.
3.3.8.		Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms
Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients nesaņem par
Noguldījumu uzkrātos procentus un maksā Bankai Komisijas maksu
par Noguldījuma darbības izbeigšanu pirms termiņa saskaņā ar
Cenrādi. Bankai ir tiesības šajā apakšpunktā minēto Komisijas
maksu ieturēt no Noguldījuma.
3.3.9.		Noguldījuma darbības laikā Klients uztur Kontu, uz kuru saskaņā ar
Termiņnoguldījuma līgumu Banka pārved Noguldījuma atlikumu
un aprēķinātos procentus (ja tādi ir), izmaksājot attiecīgās naudas
summas Klientam.
3.4.

Termiņnoguldījuma noteikumi

3.4.1.		Termiņnoguldījums ir fiziskas vai juridiskas personas Noguldījums
Bankā uz noteiktu laiku, kas nav mazāks par 1 (vienu) mēnesi.

3.4.2.		Termiņnoguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma
nav papildināma un nav samazināma.
3.4.3.		Klients nodrošina, lai Noguldījuma pamatsumma tiktu ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā ne vēlāk kā 3 (trīs) Bankas darba
dienu laikā no Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas dienas. Ja
minētajā termiņā Noguldījuma pamatsumma netiek ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā, Bankai ir tiesības bez iepriekšēja
paziņojuma Klientam vienpusēji atkāpties no Termiņnoguldījuma
līguma, neizmaksājot procentus par Noguldījuma atlikumu
Termiņnoguldījuma kontā.
3.4.4.		Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz
termiņnoguldījumam attiecīgajā valūtā noteikto procentu likmi,
kura norādīta Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas dienā spēkā
esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs, izņemot 2.22. punktā
noteikto gadījumu. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga
visā Noguldījuma darbības laikā, izņemot 2.22. punktā noteikto
gadījumu.
3.4.5.		Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu var saņemt ik pēc
mēneša vai Noguldījuma termiņa beigās. Aprēķinātie procenti
netiek ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā esošā Noguldījuma
atlikuma papildināšanai pirms Termiņnoguldījuma termiņa beigu
datuma, izņemot 2.23. punktā noteikto gadījumu. Banka aprēķināto
un neizmaksāto procentu summu ieskaita Termiņnoguldījuma
kontā Noguldījuma termiņa beigu datumā.
3.4.6.		Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var izbeigt
Noguldījuma darbību, rakstveidā brīdinot par to Banku 7 (septiņas)
kalendārās dienas iepriekš.
3.4.7.		Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms
Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients nesaņem par
Noguldījumu uzkrātos procentus un maksā Bankai Komisijas maksu
par Noguldījuma darbības izbeigšanu pirms termiņa saskaņā ar
Cenrādi. Bankai ir tiesības šajā apakšpunktā minēto Komisijas
maksu un Klientam iepriekš izmaksātos procentus ieturēt no
Noguldījuma.
3.4.8.		Noguldījuma darbības laikā Klients uztur Kontu, uz kuru saskaņā ar
Termiņnoguldījuma līgumu Banka pārved Noguldījuma atlikumu
un aprēķinātos procentus (ja tādi ir), izmaksājot attiecīgās naudas
summas Klientam.
3.5.

Īpašā piedāvājuma termiņnoguldījumu noteikumi

3.5.1.		Īpašā piedāvājuma termiņnoguldījums ir Noguldījums Bankā uz
noteiktu laiku. Saskaņā ar Bankas valdes sēdes lēmumu tie var tikt
piedāvāti gan fiziskām, gan juridiskām personām, nosakot laika
posmu to pieņemšanai.
3.5.2.		Termiņnoguldījuma līgumā norādītā Noguldījuma pamatsumma
nav papildināma un nav samazināma.
3.5.3.		Klients nodrošina, lai Noguldījuma pamatsumma tiktu ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā ne vēlāk kā 3 (trīs) Bankas darba
dienu laikā no Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas dienas. Ja
minētajā termiņā Noguldījuma pamatsumma netiek ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā, Bankai ir tiesības bez iepriekšēja
paziņojuma Klientam vienpusēji atkāpties no Termiņnoguldījuma
līguma, neizmaksājot procentus par Noguldījuma atlikumu
Termiņnoguldījuma kontā.
3.5.4.		Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz
īpašā piedāvājuma termiņnoguldījumam attiecīgajā valūtā
noteikto procentu likmi, kura norādīta Termiņnoguldījuma līguma
noslēgšanas dienā spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu
likmēs. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma
darbības laikā.
3.5.5.		Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma
termiņa beigās.
3.5.6.		Aprēķinātie procenti netiek ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā
esošā Noguldījuma atlikuma papildināšanai pirms Noguldījuma
termiņa beigu datuma.
3.5.7.		Banka aprēķināto procentu summu ieskaita Termiņnoguldījuma
kontā Noguldījuma termiņa beigu datumā.
3.5.8.		Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var izbeigt
Noguldījuma darbību, rakstveidā brīdinot par to Banku 7 (septiņas)
kalendārās dienas iepriekš.
3.5.9.		Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms
Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients nesaņem par
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Noguldījumu uzkrātos procentus un maksā Bankai Komisijas maksu
par Noguldījuma darbības izbeigšanu pirms termiņa saskaņā ar
Cenrādi. Bankai ir tiesības šajā apakšpunktā minēto Komisijas
maksu ieturēt no Noguldījuma.
3.5.10.		Noguldījuma darbības laikā Klients uztur Kontu, uz kuru saskaņā ar
Termiņnoguldījuma līgumu Banka pārved Noguldījuma atlikumu
un aprēķinātos procentus (ja tādi ir), izmaksājot attiecīgās naudas
summas Klientam.
3.6.

Noguldījuma „Uzkrājums bērnam” noteikumi

3.6.1.		“ Uzk r ā jums b ē r nam” ir K lie nt a – f iziska s p e r s o na s , k ur a
Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas brīdī ir nepilngadīga, –
Noguldījums Bankā uz Termiņnoguldījuma līgumā noteiktu termiņu
(ne mazāku par 3 (trīs) gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību ar
iespēju Noguldījumu papildināt.
3.6.2.		Līdz Klienta pilngadības sasniegšanai Klientu attiecībās ar Banku
pārstāv Klienta aizbildnis.
3.6.3.		Bankai ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo summu
Noguldījumam un/vai Noguldījuma papildināšanai.
3.6.4.		N og ul d ī juma dar bī b a s laik ā (N og ul d ī juma b e ig u datumu
neieskaitot) par Noguldījuma atlikumu Termiņnoguldījuma kontā
katru dienu tiek aprēķināti procenti saskaņā ar Noguldījumam
„Uzkrājums bērnam” attiecīgajā valūtā noteikto procentu likmi,
kura ir norādīta spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs
procentu aprēķināšanas dienā.
3.6.5.		B ankai ir t iesī ba s v ienpus ēji grozīt gada procentu likmes
N o g u l d ī j u m a m “ Uz k r ā j u m s b ē r n a m ”, v e i c o t g r o z ī j u m u s
Noguldījumu gada procentu likmēs saskaņā ar Noteikumiem.
3.6.6.		Par Noguldījuma atlikumu aprēķinātie procenti tiek ieskaitīti
Termiņnoguldījuma kontā tajā esošā Noguldījuma atlikuma
papildināšanai katra gada 1. (pirmajā) janvārī un Noguldījuma
termiņa beigu datumā. Ja Noguldījums tiek izņemt s no
Termiņnoguldījuma konta pirms Noguldījuma termiņa beigu
datuma, tad aprēķinātie procenti par Noguldījuma atlikumu tiek
ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā Noguldījuma izmaksas dienā.
3.6.7.		Noguldījums vai tā daļa var tikt izņemta no Termiņnoguldījuma
konta jebkurā laikā, ievērojot 3.6.8. apakšpunkta noteikumus, ja
vien uz Noguldījuma vai tā daļas izmaksas brīdi attiecīgā naudas
summa Termiņnoguldījuma kontā ir pieejama un darbība ar
Termiņnoguldījuma kontu nav ierobežota.
3.6.8.		Ja Noguldījums vai tā daļa tiek izņemta no Termiņnoguldījuma
konta pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, Bankai ir tiesības
pirms izmaksas pieprasīt Latvijas Republikas bāriņtiesas atļauju
un izmaksāt Noguldījumu vai tā daļu tikai pēc visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas.
3.6.9.		Ja Noguldījums vai tā daļa tiek izņemta no Termiņnoguldījuma
konta pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, Klients maksā
Bankai Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi, izņemot gadījumu, ja
Klients ir sasniedzis pilngadību pirms Noguldījuma termiņa beigu
datuma. Bankai ir tiesības ieturēt minēto Komisijas maksu no
izmaksājamās Noguldījuma summas.
3.6.10.		Ja Termiņnoguldījuma kontā nav atlikuma, tad Bankai ir tiesības to
slēgt.
3.6.11.		Bankai ir tiesības atjaunot slēgto Termiņnoguldījuma kontu ar
iepriekšējo numuru, ja maksājuma dokumentā kā saņēmēja konts
uzrādīts Termiņnoguldījuma konts.
3.7.

Praktiskā termiņnoguldījuma noteikumi

3.7.1.		Praktiskais termiņnoguldījums ir fiziskas vai juridiskas personas
Noguldījums Bankā uz noteiktu laiku ar iespēju papildināt vai
samazināt Noguldījuma pamatsummu, bet ne vairāk kā par 30 %
(trīsdesmit procentiem) no Noguldījuma pamatsummas.
3.7.2.		Klients nodrošina, lai Noguldījuma pamatsumma tiktu ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā ne vēlāk kā 3 (trīs) Bankas darba
dienu laikā no Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas dienas. Ja
minētajā termiņā Noguldījuma pamatsumma netiek ieskaitīta
Termiņnoguldījuma kontā, Bankai ir tiesības bez iepriekšēja
paziņojuma Klientam vienpusēji atkāpties no Termiņnoguldījuma
līguma, neizmaksājot procentus par Noguldījuma atlikumu
Termiņnoguldījuma kontā.
3.7.3.		Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz
praktiskajam termiņnoguldījumam attiecīgajā valūtā noteikto

procentu likmi, kur a nor ād īt a Ter miņnoguld ī juma l īguma
noslēgšanas dienā spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu
likmēs, izņemot 2.22. punktā noteikto gadījumu. Šī norādītā
procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā,
izņemot 2.22. punktā noteikto gadījumu.
3.7.4.		Noguldījuma darbības laikā Klients var bez iepriekšēja brīdinājuma
neierobežotu reižu skaitu:
3.7.4.1. 		sākot ar 61. (sešdesmit pirmo) dienu no Noguldījuma pamatsummas
ieskaitīšanas Termiņnoguldījuma kontā, izņemt Noguldījuma
pamatsummas daļu no Termiņnoguldījuma konta, bet kopsummā ne
vairāk kā 30 % (trīsdesmit procentus) no Noguldījuma pamatsummas;
3.7.4.2. 		papildināt Noguldījuma pamatsummu, bet kopsummā ne vairāk kā
par 30 % (trīsdesmit procentiem) no Noguldījuma pamatsummas.
3.7.5.		Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma
termiņa beigās.
3.7.6.		Aprēķinātie procenti netiek ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā
esošā Noguldījuma atlikuma papildināšanai pirms Noguldījuma
termiņa beigu datuma, izņemot 2.23. punktā noteikto gadījumu.
Banka aprēķināto un neizmaksāto procentu summu ieskaita
Termiņnoguldījuma kontā Noguldījuma termiņa beigu datumā.
3.7.7.		Klients var izbeigt Noguldījuma darbību un izņemt Noguldījumu
no Termiņnoguldījuma konta, sākot no 61. (sešdesmit pirmās)
dienas pēc Noguldījuma pamatsummas ieskaitī šanas dienas
Termiņnoguldījuma kontā, rakstveidā brīdinot par to Banku 7
(septiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.7.8.		Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms
Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients nesaņem par
Noguldījumu uzkrātos procentus un maksā Bankai Komisijas maksu
par Noguldījuma darbības izbeigšanu pirms termiņa saskaņā ar
Cenrādi. Bankai ir tiesības šajā apakšpunktā minēto Komisijas
maksu ieturēt no Noguldījuma.
3.8.

Starta krājkonta noteikumi

3.8.1.		Starta krājkonts ir fiziskas personas Noguldījums Bankā uz noteiktu
laiku bez iespējas samazināt Noguldījuma pamatsummu un ar
Klienta pienākumu regulāri papildināt Noguldījuma pamatsummu
Termiņnoguldījuma līgumā noteiktajā termiņā un apmērā.
3.8.2.		Bankai ir tiesī ba s noteik t minimālo un mak simālo summu
Noguldījumam un/vai Noguldījuma papildināšanai.
3.8.3.		Klients, izmantojot Regulāro maksājumu (Maksājumu noteikumu
izpratnē), nodrošina Noguldījuma pamatsumma papildināšanu
Termiņnoguldījuma līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Ja
Noguldījuma darbības laikā 3 (trīs) kalendāros mēnešus pēc kārtas
Klients nav nodrošinājis Noguldījuma pamatsummas papildināšanu
Termiņnoguld ī juma l īgumā noteik tajā termiņā un apmērā,
Bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Klientam vienpusēji
atkāpties no Termiņnoguldījuma līguma un izbeigt Noguldījuma
darbību, neizmaksājot procentus par Noguldījuma atlikumu
Termiņnoguldījuma kontā.
3.8.4.		Noguldījumam tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz
Noguldījumam starta krājkontā attiecīgajā valūtā noteikto procentu
likmi, kura norādīta Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas dienā
spēkā esošajās Noguldījumu gada procentu likmēs. Šī norādītā
procentu likme ir nemainīga visā Noguldījuma darbības laikā.
3.8.5.		Klients aprēķinātos procentus par Noguldījumu saņem Noguldījuma
termiņa beigās.
3.8.6.		Aprēķinātie procenti netiek ieskaitīti Termiņnoguldījuma kontā
esošā Noguldījuma atlikuma papildināšanai pirms Noguldījuma
termiņa beigu datuma.
3.8.7.		Banka aprēķināto procentu summu ieskaita Termiņnoguldījuma
kontā Noguldījuma termiņa beigu datumā.
3.8.8.		Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var izbeigt
Noguldījuma darbību, rakstveidā brīdinot par to Banku 7 (septiņas)
kalendārās dienas iepriekš.
3.8.9.		Ja Noguldījuma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms
Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients nesaņem par
Noguldījumu uzkrātos procentus un maksā Bankai Komisijas maksu
par Noguldījuma darbības izbeigšanu pirms termiņa saskaņā ar
Cenrādi. Bankai ir tiesības šajā apakšpunktā minēto Komisijas
maksu ieturēt no Noguldījuma.
3.8.10.		Ja Termiņnoguldījuma kontā nav atlikuma, tad Bankai ir tiesības to
slēgt.
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3.8.11.		Bankai ir tiesības atjaunot slēgto Termiņnoguldījuma kontu ar
iepriekšējo numuru, ja maksājuma dokumentā kā saņēmēja konts
uzrādīts Termiņnoguldījuma konts.

3.8.12.		Noguldījuma darbības laikā Klients uztur Kontu, uz kuru saskaņā ar
Termiņnoguldījuma līgumu Banka pārved Noguldījuma atlikumu
un aprēķinātos procentus (ja tādi ir), izmaksājot attiecīgās naudas
summas Klientam.
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