Termiņnoguldījuma

līguma noteikumi

1.

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

Cenrādis – Bankas Valdes apstiprināts Vienotais pakalpojumu cenrādis, kurā ir
noteiktas Bankas pakalpojumu cenas.
Klients – fiziska vai juridiska persona, ar kuru Banka ir noslēgusi
Termiņnoguldījuma līgumu.
Līgums – līgums par Termiņnoguldījuma pieņemšanu un apkalpošanu, kas
noslēgts starp Klientu un Banku, un sastāv no Līguma pamata noteikumiem,
Noteikumiem, Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Cenrāža,
Kredītpārvedumu noteikumiem un Datu anketas.
Konts – Līgumā pamata noteikumos norādītais Klienta norēķinu konts, kas
ir atvērts Bankā un piesaistīts Termiņnoguldījumam un no kura tiks veikts
Termiņnoguldījuma pamatsummas pārskaitījums uz Termiņnoguldījuma kontu
un kurā tiks ieskaitīti Termiņnoguldījuma procenti.
Noteikumi – šie noteikumi, tajā skaitā šo Noteikumu grozījumi un
papildinājumi.
Termiņnoguldījuma pamatsumma – Klienta noguldītā summa, kas nav
mazāka par Cenrādī noteikto un Bankas Valdes apstiprināto minimālo
Termiņnoguldījuma summu procentu aprēķināšanai.
Termiņnoguldījuma procenti – procenti par Termiņnoguldījumu, kurus
Banka aprēķina saskaņā ar Līgumā un cenrādī noteiktajām Termiņnoguldījumu
procentu likmēm.
Termiņnoguldījums – Klienta atvērts naudas līdzekļu noguldījums Bankā uz
procentiem, eiro vai ārvalstu valūtā, ievērojot Noteikumus.
To terminu skaidrojums, kuri tiek lietoti šajos Noteikumos, bet kuru skaidrojums
nav ietverts šajā punktā, ir pieejams Bankas Vispārējos darījumu noteikumos.

2. Līguma noslēgšana
2.1. Ja Līgums tiek parakstīts Bankas filiālē, tad Līgums tiek uzskatīts par
noslēgtu ar brīdi, kad tas ir abpusēji parakstīts un Termiņnoguldījums ir
ieskaitīts Termiņnoguldījumā kontā Ja Līgums tiek noslēgts ar internetbankas
starpniecību – Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir
apstiprinājis Līguma parakstīšanu no savas puses ar internetbankas līgumā
paredzētajiem autorizācijas rīkiem, un Termiņnoguldījums ir ieskaitīts
Termiņnoguldījumā kontā.
2.2. Parakstot līgumu, Klients pilnvaro Banku Līguma noslēgšanas
dienā pārskaitīt Termiņnoguldījuma pamatsummu no klienta Konta uz
Termiņnoguldījuma kontu, ja Klients un Banka nav vienojušies par citu
Termiņnoguldījuma pamatsummas pārskaitīšanas kārtību.
2.3. Visās attiecībās starp Banku un Klientu, kas saistītas ar
Termiņnoguldījumu, bet nav noteiktas šajā Līgumā, līdzēji ievēro Bankas
Vispārējos darījumu noteikumus, Kredītpārvedumu noteikumus, Cenrādi, Datu
anketas (fiziskām vai juridiskām personām) informāciju.
2.4. Pušu tiesiskajās attiecībās tiek piemērots Cenrādis, Bankas Vispārējo
darījumu noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, Datu anketa (fiziskām vai
juridiskām personām) un Noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā Bankas pakalpojuma
sniegšanas dienā, ja vien Banka un Klients rakstveidā nav vienojušies par citiem
noteikumiem.
2.5. Termiņnoguldījumu var izmantot kā nodrošinājumu aizdevuma
vai cita finanšu nodrošinājuma saņemšanai Bankā. Tādā gadījumā šāda
Termiņnoguldījuma termiņa beigās Termiņnoguldījuma pamatsumma
un procenti netiek automātiski pārskaitīti uz Kontu. Lai saņemtu
Termiņnoguldījuma pamatsummu un procentus, Klientam ir jāvēršas Bankā.

120151 Spēkā no 2017. gada 13. februāra

3. Termiņnoguldījuma noformēšana
3.1. Līgums stājās spēkā pēc tā parakstīšanas un Termiņnoguldījuma konta
papildināšanas un ir spēkā uz noteiktu termiņu saskaņā ar Līgumu. Ja Līguma
noslēgšanas dienā plkst.22.00 Termiņnoguldījuma konta atlikums ir nulle, tad
Līgums ir uzskatāms par spēkā nestājušos.
3.2. Līgumu var noslēgt, ja Klientam Bankā ir atvērts Konts Termiņnoguldījuma
valūtā.
3.3. Komisijas maksas par Konta papildināšanu, par pārskaitījumu no Klienta
Konta uz Termiņnoguldījuma kontu, kā arī citas komisijas maksas, kas varētu
rasties saistībā ar Termiņnoguldījumu un kuras nav noteiktas šajos Noteikumos,
tiek aprēķinātas un ieturētas saskaņā ar Cenrādi.
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4. Termiņnoguldījuma procenti
4.1. Termiņnoguldījumam ir piemērojama Termiņnoguldījuma procentu
likme, ko paredz Cenrādis Līguma noslēgšanas brīdī. Ievērojot šajā punktā
minēto, procentu likme tiek atrunāta arī Līguma pamata noteikumos, ja vien
puses individuāli nav vienojušas piemērot citus noteikumus. Procentus
par Termiņnoguldījumu Banka aprēķina pēc faktiskās Termiņnoguldījuma
pamatsummas uz Bankas darba dienas beigām. Procenti tiek aprēķināti par
katru kalendāro dienu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
4.2. Aprēķinātos Termiņnoguldījuma procentus Banka izmaksā Klientam atbilsto
ši Līgumam Termiņnoguldījuma termiņa beigās, pārskaitot tos uz Klienta Kontu.

5. Termiņnoguldījuma termiņa automātiska pagarināšana
5.1. Klients ir tiesīgs izvēlēties Termiņnoguldījuma termiņa automātisku
pagarināšanu, kura tiek noteikta Līgumā.
5.2. Automātiska pagarināšana nav iespējama Termiņnoguldījumiem, kas
noslēgti pirms šo Noteikumu stāšanas spēkā, kā arī Termiņnoguldījumiem ar
atsevišķi nolīgtām procentu likmēm.
5.3. Ja Klients Līgumā ir izvēlējies Termiņnoguldījuma automātisku
pagarināšanu, tad Termiņnoguldījuma termiņa beigās Banka pagarina
Termiņnoguldījumu par tādu pašu termiņu ar procentu likmi, kas ir spēkā
pagarināšanas dienā, atbilstoši tai brīdī spēkā esošajiem Bankas noteikumiem
un Cenrādim, līdz ar to Termiņnoguldījuma pagarināšanas procentu likme
var atšķirties no procentu likmes, kas bija spēkā Līguma noslēgšanas
brīdī.. Iepriekšējā Termiņnoguldījuma termiņa beidzamā diena ir jaunā
Termiņnoguldījuma termiņa pirmā diena.
5.4. Automātiski pagarinot Termiņnoguldījumu, uz pagarināšanas
dienu uzkrātos procentus Banka pārskaita uz Kontu vai pieskaita to
Termiņnoguldījuma pamatsummai, atbilstoši Līgumā noradītājam.
5.5. Klients ir tiesīgs pieteikties vai atteikties no Termiņnoguldījuma
automātiskas pagarināšanas, veicot grozījumus noslēgtajā Līgumā. Minētie
grozījumi Līgumā ir jāveic vismaz vienu darba dienu pirms Termiņnoguldījuma
automātiskas pagarināšanas dienas.
5.6. Ja Noteikumi, kas ir spēkā termiņnoguldījuma pagarināšanas dienā,
neparedz Termiņnoguldījuma termiņa pagarināšanu, Banka izbeidz Līgumu un
ieskaita Termiņnoguldījuma pamatsummu un procentus Kontā.

6. Līguma termiņš un izbeigšana
6.1. Termiņnoguldījuma termiņa laikā Klients ir tiesīgs rakstveidā vienoties
par Līguma nosacījumu grozījumiem: mainīt piesaistīto Kontu, pieteikties vai
atteikties no Termiņnoguldījuma automātiskas pagarināšanas, kā arī noteikt
automātiskas pagarināšanas nosacījumus.
6.2. Termiņnoguldījuma pamatsumma un procenti tiek ieskaitīti Kontā Līgumā
norādītā Termiņnoguldījuma termiņa beigu datumā.
6.3. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu pirms termiņa un
izņemt Termiņnoguldījuma pamatsummu, paziņojot par to rakstveidā vismaz 3
darba dienas iepriekš. Ja Klients atkāpjas no Līguma pirms termiņa, tad Banka ir
tiesīga ieturēt komisijas maksu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu saskaņā ar
Cenrādi un neizmaksāt aprēķinātos Termiņnoguldījuma procentus.
6.4. Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma normatīvajos aktos,
Bankas Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajās gadījumos un kārtībā.
6.5. Banka no izmaksātajiem Termiņnoguldījuma procentiem un /vai
termiņnoguldījuma pamatsummas var ieturēt nodokļus, nodevas un citus
obligātos maksājumus, ja tādi tiktu noteikti Latvijas Republikas normatīvajos
aktos un Bankai būtu pienākums tos ieturēt.

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Bankai ir tiesīga vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus, kā arī Cenrādi
Bankas Vispārējo darījumu noteikumos paredzētajā kārtībā.
7.2. Banka ir tiesīga jebkurā laikā izmantot Termiņnoguldījuma pamatsummu
un procentus Klienta saistību pret Banku pilnīgai vai daļējai dzēšanai, kā
arī aizturēt Termiņnoguldījuma pamatsummu kopā ar Termiņnoguldījuma
procentiem un izmantot tos par nodrošinājumu Klienta saistībām pret Banku.
7.3. Puses vienojas, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem vai izdevumiem,
ko cieš Klients sakarā ar normatīvo aktu izmaiņām, valsts vai pašvaldību iestāžu
darbībām, citiem juridiskajiem ierobežojumiem, kara darbību, streikiem, dabas
katastrofām, (neatkarīgi no tā, vai Banka ir to subjekts vai to dalībnieks) vai
saistībā ar jebkuriem citiem apstākļiem kas ir ārpus Bankas kontroles.
7.4. Puses vienojas, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem vai izdevumiem,
ko cieš Klients Bankas darbības dēļ, ja vien Banka nav pieļāvusi rupju
neuzmanību vai tīšu Līguma pārkāpumu. Banka nav atbildīga par jebkuriem
nejauši radītiem zaudējumiem vai par neiegūto peļņu.
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