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1. Izmantotie termini un saīsinājumi 
1.1. Aizdevējs – AS “PNB Banka”, vienotais reģistrācijas Nr.40003072918, juridiskā adrese: Elizabetes iela 15 - 2, 

Rīga, LV-1010; e-pasta adrese: info@pnbbanka.eu; mājaslapa internetā www.pnbbanka.eu; AS “PNB Banka” 

uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050; e-pasta adrese: fktk@fktk.lv). 

1.2. Aizņēmējs – viena vai divas (ja Līgumu noslēdz divi solidārie aizņēmēji) fiziskās personas, kuras ar Aizdevēju 

noslēgušas Līgumu. 

1.3. Atteikuma tiesības – Aizņēmēja tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar LR „Patērētāju tiesību aizsardzības 

likumu”. 

1.4. Darbdiena – diena  Aizdevēja darba laika ietvaros, kas nav sestdiena, svētdiena vai LR ar normatīvu aktu noteikta 

svētku diena un kurā  Aizdevējs LR ir atvērts vispārējai darbībai. 

1.5. PNB Internetbanka – Aizdevēja automatizētā sistēma attālinātai piekļuvei Kontam. 

1.6. Gada procentu likme (GPL) – atbilstoši MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās 

Patēriņa kredīta izmaksas, izteiktas procentos no Patēriņa kredīta summas, pieņemot, ka Līgums ir spēkā visu tā 

termiņu un ka Puses pildīs savas saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

1.7. Konts – Līgumā norādītais Aizņēmēja Norēķinu vai Karšu konts pie Aizdevēja. 

1.8. Kopējā summa, kas Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam – atbilstoši MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi 

aprēķinātā summa, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu – Patēriņa kredīta summa, Procenti, maksa par 

Konta atvēršanu un apkalpošanu (ja piemērojama) u.c. 

1.9. Kredītam piemērotā procentu likme – Patēriņa kredītam piemērotā Standarta procentu likme vai samazināta 

procentu likme, ja Aizņēmējs Līguma parakstīšanas dienā atbilst Aizdevēja noteiktajiem kritērijiem. 

1.10. Līgums – Patēriņa kredīta līgums, kas noslēgts starp Aizņēmēju un Aizdevēju. 

1.11. LR – Latvijas Republika. 

1.12. Maksājumu grafiks – Patēriņa kredīta atmaksas un Procentu maksājumu grafiks, kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

1.13. MK noteikumi – spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”. 

1.14. Nokavējuma procenti – maksa par katru Patēriņa kredīta summas atmaksas kavējuma dienu saskaņā ar 

Maksājumu grafiku. 

1.15. Noteikumi – šie Aizdevēja „Patēriņa kredīta Noteikumi”, kas ir Aizdevēja „Vispārējo darījumu Noteikumu”(VDN) 

11. pielikums. 

1.16. Patēriņa kredīts – Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu izsniegtie un Aizdevējam neatmaksātie naudas līdzekļi. 

1.17. Procenti – Līgumā noteikta maksa par Patēriņa kredīta izmantošanu. 

1.18. Puses – Aizdevējs un Aizņēmējs. 

1.19. Standarta procentu likme – procentu likme, kas tiek piemērota Patēriņa kredītam, ja Aizņēmējs Līguma 

parakstīšanas dienā neatbilst Aizdevēja noteiktajiem kritērijiem, vai arī procentu likme, ko Aizdevējs var piemērot, ja 

Aizņēmējs pēc Līguma noslēgšanas nepilda Līgumā norādītās saistības vai vairs neatbilst Aizdevēja noteiktajiem 

kritērijiem. 

1.20. Ja šajos Noteikumos tiek lietoti termini vai saīsinājumi, kas nav atrunāti šajā Noteikumu nodaļā, šie termini vai 

saīsinājumi interpretējami atbilstoši VDN noteiktajiem terminiem un saīsinājumiem.  
 

2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Šie Noteikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un regulē tās tiesiskās attiecības starp Aizdevēju un Aizņēmēju, 

kas attiecas uz Patēriņa kredīta izsniegšanu un atmaksu. 
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2.2. Aizdevēja un Aizņēmēja tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, VDN, t.sk. šajos Noteikumos, nosaka LR 

spēkā esošie normatīvie akti. 

 

3. Patēriņa kredīta izsniegšana 
3.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Patēriņa kredītu, to ieskaitot Kontā. Ar minētā pārskaitījuma brīdi uzskatāms, ka 

Aizņēmējs Patēriņa kredītu ir saņēmis. 

3.2. Aizņēmējs pilnvaro un uzdod Aizdevējam Patēriņa kredīta izsniegšanas dienā no Konta ieturēt Līgumā norādīto 

Komisijas maksu par Patēriņa kredīta noformēšanu un izsniegšanu. 

 

4. Patēriņa kredīta atmaksa 
4.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Patēriņa kredītu saskaņā ar Līgumu, šiem Noteikumiem un Maksājumu grafiku. 

4.2. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt daļēju Patēriņa kredīta atmaksu pirms termiņa, iesniedzot Aizdevējam attiecīgu 

iesniegumu un parakstot ar Aizdevēju jaunu Maksājumu grafiku. 

4.3. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu Patēriņa kredīta atmaksu pirms termiņa, iesniedzot Aizdevējam iesniegumu par 

Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad Aizņēmējs pilnībā 

atmaksājis Aizdevējam viņam izsniegto Patēriņa kredītu, Procentus, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. 

4.4. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma spēkā esamības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt 

Maksājumu grafiku. 

 

5. Procenti 
5.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no neatmaksātās Patēriņa kredīta summas par visu faktisko Patēriņa 

kredīta izmantošanas laiku atbilstoši Līgumā norādītajai Kredītam piemērotajai procentu likmei. 

5.2. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Kredītam piemēroto procentu likmi: 

5.2.1. 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas un turpmāk – reizi gadā, kamēr vien Līgums ir spēkā, 

pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku kredītresursu tirgū, kā arī pēc Aizņēmēja 

maksātspējas izvērtēšanas (t.sk. ņemot vērā Aizņēmēja ienākumus, kopējo Aizņēmēja kredītsaistību apmēru, 

maksājumu disciplīnu); 

5.2.2. šo Noteikumu 6.5. punktā minētajos gadījumos. 

5.3. Aizdevējs šo Noteikumu 5.2.1. punktā noteiktās tiesības var izmantot, par to informējot Aizņēmēju 2 (divus) 

mēnešus iepriekš, nosūtot Aizņēmējam paziņojumu PNB Internetbankā vai, ja Aizņēmējam nav pieslēgta PNB 

Internetbanka, uz Aizņēmēja norādīto pasta adresi. Ja 2 (divus) mēnešus pēc paziņojuma nosūtīšanas Aizņēmējs 

nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu, uzskatāms, ka Aizņēmējs izmaiņas ir pieņēmis un atzīst tās sev par 

saistošām. 

5.4. Saskaņā ar šo Noteikumu 5.2.1. punktu mainītā procentu likme stājas spēkā pēc 2 (diviem) mēnešiem, skaitot no 

paziņojuma nosūtīšanas dienas Aizņēmējam. 

5.5. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma procentus Līgumā noteiktā apmērā no savlaicīgi neatmaksātās Patēriņa 

kredīta summas par katru atmaksas kavējuma dienu. 

5.6. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no neizpildīto saistību izpildes pienākuma. 

5.7. Procenti un Nokavējuma procenti tiek aprēķināti, vadoties no faktiskā dienu skaita mēnesī un pieņemot, ka gadā ir 

360 (trīs simti sešdesmit) dienas. 

 

6. Patēriņa kredīta maksājumi 
6.1. Līgumā noteikto Patēriņa kredīta maksājumu samaksa notiek, Aizdevējam Maksājumu grafikā noteiktajos datumos 

bezakcepta kārtībā norakstot attiecīgu naudas summu no Konta. Aizņēmējam Kontā jānodrošina nepieciešam ie 

naudas līdzekļi. 

6.2. Gadījumā, ja kārtējā Patēriņa kredīta maksājuma datums ir LR brīvdiena vai svētku diena, attiecīgais maksājums 

veicams ne vēlāk kā nākamajā Darbdienā pēc šī datuma. 

6.3. Parakstot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka pilnībā apzinās un saprot, ka jebkādu Līgumā paredzēto maksājumu 

neveikšana var radīt Aizņēmējam nopietnas sekas, tādas kā līgumsoda aprēķināšana, kā arī var apgrūtināt 

turpmākas kredīta saņemšanas iespējas. 

6.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir nokavējis Līgumā noteikto kārtējo maksājumu Patēriņa kredīta atmaksai, no visiem 

Aizņēmēja kontos veiktajiem maksājumiem vispirms tiek ieturēti aprēķinātie Nokavējuma procenti, tad Procenti, 

Patēriņa kredīta pamatsumma, un tad – atbilstoši Līgumam un šiem Noteikumiem aprēķinātā līgumsoda summa. 

6.5. Ja Līgumā noteiktā Kredītam piemērotā procentu likme ir zemāka par Līgumā noteikto Standarta procentu likmi un 

Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā pārtrauc pildīt kādu no Līgumā noteiktajiem īpašajiem nosacījumiem, 

Aizdevējam ir tiesības piemērot Standarta procentu likmi šī punkta apakšpunktos noteiktajā kārtībā: 

6.5.1. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja dzīvesvietas adresi brīdinājumu par Līgumā noteiktās Standarta 

procentu likmes piemērošanu pēc 2 (diviem) mēnešiem, skaitot no brīdinājuma nosūtīšanas dienas, gadījumā, ja 

Aizņēmējs šajā punktā norādītajā termiņā nenovērsīs konstatētos pārkāpumus; 

6.5.2. gadījumā, ja pārkāpumi nav novērsti, Patēriņa kredītam tiek piemērota Līgumā norādītā Standarta procentu likme. 

Šajā gadījumā Aizdevējs vienpusēji sastāda jaunu Maksājumu grafiku saskaņā ar Līguma noteikumiem un kopā ar 

attiecīgu paziņojumu nosūta to Aizņēmējam uz Aizņēmēja dzīvesvietas adresi, uz Aizņēmēja elektroniskā pasta 
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adresi, kura ir norādīta „Pieteikumā patēriņa kredīta saņemšanai”, kā arī izvieto to Aizņēmēja PNB Internetbankā, 

kur Aizņēmējs var iepazīties ar pārskatīto Maksājumu grafiku; 

6.5.3. gadījumā, ja Aizņēmējs nav saņēmis šo Noteikumu 6.5.2. punktā noteiktajā kārtībā pārskatīto Maksājumu grafiku, 

viņš apņemas 1 (vienas) nedēļas laikā no Standarta procentu likmes noteikšanas datuma vērsties pie Aizdevēja ar 

lūgumu izsniegt jaunu Maksājumu grafiku, bet Aizdevējam ir pienākums nodrošināt pārskatītā Maksājumu grafika 

izsniegšanu Aizņēmējam pēc viņa pieprasījuma un bez maksas;  

6.5.4. gadījumā, ja šo Noteikumu 6.5.3. punktā minētajā periodā Aizņēmējs nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu 

izsniegt viņam vai precizēt Maksājumu grafiku, vai arī nav paziņojis Aizdevējam par atkāpšanos no Līguma šo 

Noteikumu 9.2. punktā norādītajā kārtībā, tiek uzskatīts, ka jaunu Maksājumu grafiku Aizņēmējs ir saņēmis un 

pilnībā piekrīt tam;  

6.5.5. jauns Maksājumu grafiks stājas spēkā pēc šo Noteikumu 6.5.1. punktā minētā 2 (divu) mēnešu termiņa beigām. 

 

7. Saistību izpilde 
7.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā un veidā, kādā izsniegts Patēriņa kredīts. 

7.2. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir 

atmaksājis Patēriņa kredītu, Procentus, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. 

7.3. Līgumā noteiktās saistības uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes 

termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir norakstīta no Konta. 

7.4. Aizdevējam, 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš nosūtot rakstveida paziņojumu uz Aizņēmēja Līgumā 

norādīto dzīvesvietas adresi, ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību 

izpildi pirms termiņa, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

7.4.1. Aizņēmējs nav ievērojis kādu no šo Noteikumu 10.1. punkta apakšpunktu noteikumiem;  

7.4.2. Aizņēmēja apstiprinājumi, informācija, dokumenti, ko tas sniedzis Aizdevējam Patēriņa kredīta saņemšanai, 

neatbilst faktiskajiem apstākļiem; ievērojami ir pasliktinājies Aizņēmēja finanšu stāvoklis vai iestājušies citi apstākļi, 

kuru rezultātā no Līguma izrietošo Aizņēmēja saistību savlaicīga un/vai pilnīga izpilde ir kļuvusi vai var kļūt 

neiespējama; 

7.4.3. pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu prasījumi, par kuriem stājies spēkā tiesas spriedums, vai Aizņēmējs ir 

pasludināts par maksātnespējīgu. 

 

8. Līgumsods 
8.1. Par termiņā neatmaksātu Patēriņa kredītu Aizņēmējs maksā Aizdevējam līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs 

procenti) dienā, ko aprēķina no termiņā nesamaksātas summas. 

8.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

 

9. Atteikuma tiesības 
9.1. Aizņēmējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža var izmantot Atteikuma tiesības un 

atkāpties no Līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. 

9.2. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējs paziņo rakstveidā, iesniedzot Aizdevējam attiecīgu iesniegumu pirms 

šo Noteikumu 9.1. punktā noteiktā termiņa beigām. 

9.3. Izmantojot Atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc iesnieguma par Atteikuma tiesību izmantošanu iesniegšanas Aizdevējam, atmaksāt Aizdevējam 

visu neatmaksāto Patēriņa kredīta summu un samaksāt Aizdevējam Procentus par katru dienu no Patēriņa kredīta 

saņemšanas dienas līdz dienai, kad Patēriņa kredīts ir atmaksāts Aizdevējam pilnā apmērā. 

 

10. Aizņēmēja pienākumi 
10.1. Aizņēmējam ir pienākums: 

10.1.1. atmaksāt saņemto Patēriņa kredītu, samaksāt Procentus un pienācīgi izpildīt citas Līgumā minētās saistības; 

10.1.2. nodrošināt, lai Maksājumu grafikā norādītajos datumos Kontā ir pietiekams atlikums Patēriņa kredīta atmaksas un 

Procentu samaksas maksājumu veikšanai; 

10.1.3. nekavējoties rakstveidā paziņot Bankai par Līgumā un „Pieteikumā patēriņa kredīta saņemšanai” norādītās 

informācijas par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, darbavieta, faktiskās dzīvesvietas adrese, deklarētās dzīvesvietas 

adrese, tālruņa numurs u.tml.) izmaiņām; 

10.1.4. nekavējoties rakstveidā informēt Banku, ja Aizņēmējs Kontā ir uzsācis veikt finanšu darījumus, kas saistīti ar 

saimniecisko darbību. 

 

11. Strīdu izšķiršanas kārtība 
11.1. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, jebkurš strīds, t.sk. domstarpība 

vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā esamību, tiks izšķirts LR 

vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc piekritības, piemērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus.  

11.2. Papildus šo Noteikumu 11.1. punktā norādītajām strīdu un domstarpību risināšanas iespējām Aizņēmējam ir 

tiesības iesniegt sūdzību par Aizdevēja sniegtā pakalpojuma neatbilstību Līgumam un šiem Noteikumiem 

uzraudzības iestādei: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010. 
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12. Citi noteikumi 
12.1. Līgumā noteiktās saistības stājas spēkā ar Līguma parakstīšanu. 

12.2. Ja Līgumu paraksta divi aizņēmēji, katra atsauce uz Aizņēmēju jāuzskata kā atsauce gan uz katru no aizņēmējiem 

atsevišķi, gan abiem kopā, ievērojot, ka aizņēmēji ir kopparādnieki, kas par Līgumā, t.sk. šajos Noteikumos, 

noteiktajām saistībām atbild solidāri, un Aizdevējs ir tiesīgs prasīt saistību izpildi no jebkura no aizņēmējiem. 

12.3. Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistra 

noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Aizņēmējam ir tiesības saņemt par sevi informāciju, kas ir iekļauta 

Kredītu reģistrā, Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra 

noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājaslapā internetā: www.bank.lv. 

12.4. Parakstot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas Aizdevējs ir iepazīstinājis viņu ar patiesu un 

pilnīgu informāciju par visiem Līguma nosacījumiem un riskiem, Aizdevēja komisijas maksām, t.sk.: 

12.4.1. Aizņēmējs pilnībā apzinās un saprot Aizņēmēja veicamo maksājumu Patēriņa kredīta atmaksai un Procentu 

samaksai struktūru un apmēru; 

12.4.2. ja Patēriņa kredīta valūta un Aizņēmēja ienākumu valūta nesakrīt, Aizņēmējs ir brīdināts par riskiem, kas saistīti ar 

minēto valūtu kursu iespējamām izmaiņām Aizņēmējam nelabvēlīgā virzienā un šādu izmaiņu ietekmi uz Aizņēmēja 

veicamo Patēriņa kredīta maksājumu apmēru, salīdzinot ar situāciju, kad Aizņēmēja ienākumu valūta sakrīt ar 

Patēriņa kredīta valūtu; 

12.4.3. ja Aizņēmēja ienākumu valūtas kurss ir piesaistīts Patēriņa kredīta valūtas kursam, Aizņēmējam ir izskaidroti valūtu 

piesaistes nosacījumi. 

12.5. Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā, un tie jāparaksta abām Pusēm. 

12.6. Līgums tiek sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, bet, ja Līgumu noslēdz divi 

solidārie aizņēmēji, tad 3 (trīs) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Katram Līguma 

eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks. 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
  


