Ieguldījumu konta
līguma noteikumi

1.

Ieguldījumu konts ir atsevišķs konts, kas ir piesaistāms vērtspapīru vai
termiņnoguldījumu kontiem un tas tiek izmantots norēķiniem tikai par
tādiem finanšu instrumentiem, kas tiek grāmatoti ieguldījumu kontam
piesaistītajā vērtspapīru kontā (tajā skaitā dividendes, procentu un citi
ienākumi), noguldījumiem, valūtas maiņas darījumiem un citiem likumā
“Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” atļautajiem darījumiem (turpmāk
tekstā – atļautie darījumi), kā arī naudas līdzekļu pārvedumiem starp
ieguldījumu kontu un tam piesaistītajiem kontiem, un komisiju un
jebkuriem citiem maksājumiem, kas saistīti ar ieguldījumu kontu un ar to
saistītajiem kontiem, un par kura atvēršanas faktu Banka paziņo Valsts
ieņēmumu dienestam Konta reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

2.

Ieguldījumu konta statuss nodrošina likumā “Par iedzīvotāju ienākumu
nodokli” un uz tā pamata izdotajos Ministru Kabineta noteikumos un
citos ar šo likumu saistītajos normatīvajos aktos noteikto iespēju atlikt
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu līdz brīdim, kad finanšu līdzekļi
no ieguldījumu konta vai tam piesaistītā konta tiek izmaksāti ar mērķi,
kas neparedz atļauto darījumu veikšanu, un izmaksājamo līdzekļu apmērs
pārsniedz ieguldījumu kontā iemaksāto līdzekļu summu.
Ieguldījumu kontu drīkst izmantot tikai norēķinam par atļautajiem
darījumiem un tas nevar tikt izmantots, piemēram - algas un citu ikdienas
norēķinu saņemšanai un veikšanai, no kredīta līguma izrietošo maksājumu
atmaksai vai no kredīta līguma izrietošo saistību nodrošināšanai, izņemot
gadījumu, kad kredīta saņemšanas mērķis ir atļauto darījumu veikšana.

4.

Klients ir patstāvīgi atbildīgs par likumā noteikto ierobežojumu ievērošanu
un Banka neuzņemas atbildību par attiecīgo ierobežojumu ievērošanu
vai par zaudējumiem, kas radušies likumisko ierobežojumu pārkāpšanas
rezultātā arī pie nosacījuma, ja Banka piedāvā tehniskus risinājumus
likumisko ierobežojumu ievērošanas nodrošināšanai.

Klients apstiprina, ka jebkuru ieguldījumu kontā ieskaitīto naudas
līdzekļu izcelsme (izņemot naudas līdzekļus, kas paredzēti ieguldījumu
konta papildināšanai) būs ienākumi no Klientam piederošo vērtspapīru
un termiņnoguldījumu darījumiem, kas sākotnēji iegādāti vai
termiņnoguldījums veikts, izmantojot kredītiestādē atvērta ieguldījumu
konta līdzekļus. Ieguldījumu kontam piesaistītajā vērtspapīru kontā
nedrīkst ieskaitīt tādus finanšu instrumentus, kuru sākotnējā iegāde
nav veikta, izmantojot ieguldījuma konta līdzekļus. Pārvest vērtspapīrus
no Ieguldījumu kontam piesaistītā vērtspapīru konta drīkst tikai uz citu
Klienta ieguldījumu kontam piesaistītu vērtspapīru kontu.

6.

Klientam ir pienākums Ieguldījumu konta darbības laikā patstāvīgi iesniegt
nodokļu deklarāciju, aprēķināt maksājamā nodokļa apmēru un veikt
nodokļu nomaksu.

7.

Bankai nav pienākums apkopot un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam
informāciju par Klientam maksājamo nodokļu apmēru. Klients ir tiesīgs
pieprasīt Bankai un Bankai ir pienākums ne retāk kā reizi gadā izsniegt
Klientam likumā noteikto informāciju (tajā skaitā ieguldījumu konta
izrakstu).

8.

Izbeidzot Ieguldījumu konta līgumu un pārskaitot ieguldījuma konta
līdzekļus uz norēķinu kontu, vai arī lūdzot tos izmaksāt skaidrā naudā,
Klientam rodas likumisks pienākums apmaksāt iedzīvotāju ienākumu
nodokli. Gadījumā, ja klients vēlas turpināt naudas līdzekļu ieguldījumus,
Klientam naudas līdzekļus ir jāpārved uz citu ieguldījumu kontu Bankā vai
citā kredītiestādē.

9.

Ieguldījumu kontam tiek piemēroti Norēķinu konta līguma noteikumi,
ciktāl tie nenonāk pretrunā ar Ieguldījumu konta līgumā noteikto.
Domstarpību gadījumā priekšroka dodama Ieguldījumu konta līguma
noteikumiem. Parakstot šo līgumu, spēku zaudē iepriekšējās starp
Klientu un Banku parakstītās vienošanās par ieguldījuma konta statusa
piešķiršanu.
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