
 
 
 
 
 

„Līgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu” (juridiskajām personām Latvijas Republikas rezidentiem) MT/73/00844/3.0/20.07.2018./spēkā ar 23.07.2018. 

LĪGUMS NR. _________ PAR NORĒĶINU KARŠU IZSNIEGŠANU UN LIETOŠANU  
(juridiskajām personām Latvijas Republikas rezidentiem) Klienta kods:________ 
 

__________, 20__.gada __.___________ 

Klients 

_________________, reģ. Nr. _________________, reģistrācijas datums: __.__.____. 
Juridiskā adrese: _________________________________________ Galvenā biroja adrese: ________________________ 
Tālrunis: _________________, e-pasts: _________________ 
Klienta nosaukums uz Kartes:________________, Klienta balss parole: _____________________ 

 

Klienta likumiskais pārstāvis 

_________________, personas kods: _________________, dzimšanas datums: __.__.____. 
Personu apliecinošs dokuments: _________________ Nr. _________________, izdota __.__.____. _________________ 
Tālrunis: _________________, e-pasts: _________________ 
Pārstāvības pamats: _________________ 

 

Kartes lietotājs 

_________________, personas kods: _________________, dzimšanas datums: __.__.____. 
Personu apliecinošs dokuments: _________________ Nr. _________________, izdota __.__.____. _________________ 
Deklarētā adrese: ___________________________________ Dzīvesvietas adrese: __________________________________ 
Tālrunis: _________________, e-pasts: _________________ 
Vārds, uzvārds uz Kartes:____________________, Kartes lietotāja balss parole: ________________ 

 

Kontaktpersona (norādītā informācija tiks izmantota, ja nebūs iespējams sazināties ar Klientu) 

________________, tālrunis:_________________, e-pasts: _________________ 
 

Banka 

AS “PNB Banka”, reģ. Nr. 40003072918, Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010, Latvija, 

pārstāvis saskaņā ar Bankas darbinieku, kas veic klientu apkalpošanu, pilnvarojuma noteikumiem: _____________________ 
 

kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par Kartes izsniegšanu un lietošanu ar šādiem nosacījumiem: 
 

Karte un Kartes konts 

Kartes veids: _____________________ 
Kartes konta pamatvalūta: ______, papildvalūtas (ja nepieciešams): _____ 
Kartes konta Nr. LV__LATB_____________ 

Vēlamā Atļautā kredīta summa: ___ ____ (______________________) 

Piešķirtā Atļautā kredīta summa: ___ ____ (______________________) 
Procenti (maksa par Atļautā kredīta izmantošanu): __ (___________________) %  gadā no izmantotās Atļautā kredīta summas 
Līgumsods par faktiski izmantotās un neatmaksātās Atļautā kredīta daļas atmaksas nokavējumu: __ (_________________)  % gadā par katru 
maksājuma kavējuma dienu 
Līgumsods par Neatļautā kredīta izmantošanu: __ (___________________) % gadā no Neatļautā kredīta summas 

Klienta saistību nodrošinājums – naudas līdzekļu noguldījums ___ ____ (______________________) apmērā kontā Nr. LV__LATB_____________ 
Bankā 

Informācijas sniegšana Kartes lietotājam 

Klients ____________, ka Kartes lietotājam tiek sniegta informācija par Klienta Kartes kontā veiktajām operācijām un Kartes konta stāvokli, izmantojot 
Kartes lietotāja balss paroli. 

 

Klienta apliecinājums 

Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka Klientam pirms šī Līguma parakstīšanas ir izklāstīti Bankas pakalpojuma noformēšanas, apkalpošanas un 
slēgšanas nosacījumi un Klients ir iepazinies ar Bankas pakalpojuma tarifiem, Bankas „Vispārējiem darījumu Noteikumiem”, „Vispārējiem Klientu 
datu apstrādes Noteikumiem” un konkrētā Bankas pakalpojuma speciālajiem noteikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, piekrīt tiem un 
atzīst sev un pārstāvamajam par saistošiem.  
Klients apliecina, ka ir informēts, ka Bankas pakalpojumu tarifu, Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu”, „Vispārējo Klientu datu apstrādes 
Noteikumu” un konkrētā Bankas pakalpojuma speciālo noteikumu pilna redakcija ir izvietota Bankas mājaslapā internetā www.pnbbanka.eu un ir 
tiesīgs saņemt minētos dokumentus papīra formā. 
Klients apliecina, ka Banka ir informējusi Klientu par kārtību, kādā Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu reģistram ziņas par Klientu, Klienta saistībām 
un to izpildes gaitu un Valsts ieņēmumu dienestam par Klientu, Klienta kontiem un patieso labumu guvēju, piekrīt, ka Banka saņem Latvijas Bankas 
Kredītu reģistrā par Klientu esošās ziņas. Klients var saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas. 

 

Šis Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros un stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Viens Līguma eksemplārs 
tiek izsniegts Klientam, viens tiek glabāts Bankā. 
 

Līdzēju paraksti 
Banka 

 

 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

Kartes lietotājs 

 

 

(paraksts, vārds, uzvārds) 

Klients 

 

 

(paraksts, vārds, uzvārds) 
 

http://www.pnbbanka.eu/

