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VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA NR. _________________________________  
PAR NORĒĶINU KARŠU IZSNIEGŠANU UN LIETOŠANU GROZĪJUMIEM 
(fiziskajām personām Latvijas Republikas rezidentiem) 
r                

Klienta kods 

 

 

   Rīgā                  _______________________________________ 
 

20____.g. „_______”_______________ 

Klients, no vienas puses, 

Vārds, uzvārds 

 

Personas kods 

 

Dzimšanas datums 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts, izdošanas datums un izdevējiestāde  

 

Nodarbošanās  Darba vietas/ mācību iestādes nosaukums, adrese, tālrunis 

Tālrunis/Mobilais tālrunis (ar valsts kodu) e-pasts 

Pamatkartes konta numurs 
 

                     
 

Klienta likumiskais pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods, 
dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas 
datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)) 
 

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz  

 pilnvaras   ___________________ pamata  

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējiestāde, izdošanas datums 

 

un AS “PNB Banka” (vienotais reģistrācijas Nr.40003072918), turpmāk tekstā – Banka, no otras puses, 

Bankas pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) 
 
 
 

Bankas pārstāvis rīkojas uz Bankas darbinieku, kas veic klientu 
apkalpošanu, pilnvarojuma noteikumu pamata 

 

noslēdza šādu Vienošanos par 20______.g. „_______”_______________________ Līguma Nr. _______________________________ 
par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu, turpmāk tekstā – Līgums, grozījumiem: 

 

Informācija par Kartes lietotāju (ja Kartes lietotājs nav Klients) 

Vārds, uzvārds  

 

Personas kods, dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) 
vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem) 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējiestāde, izdošanas datums 

Deklarētās dzīves vietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, 
pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 
 

Tālrunis/Mobilais tālrunis (ar valsts kodu) 

 

 

 

e-pasts 

 

 

  Vārds, uzvārds uz Kartes  
 

                     

(izmantot latīņu burtus) 
 

Balss parole (burtu un/vai ciparu kombinācija, minimāli 6 simboli) 
 

                     

(izmantot latīņu burtus) 

Kartes veids 

  Debit Mastercard     Standard Mastercard        Gold Mastercard          Platinum Mastercard 

  Uzņēmuma Algas karte*                                          
Papildu nosacījumi 
*Gadījumā ja mainās nosacījumi, kas bija par pamatu Uzņēmuma Algas kartes noformēšanai, Klienta pienākums nekavējoties (tiklīdz tas kļuva 
zināms Klientam) rakstveidā paziņot par to Bankai. Klients piekrīt tam, ka pēc augstāk norādīto nosacījumu izmaiņām Bankai ir tiesības vienpusēji 
(nebrīdinot Klientu) Klientam piemērot standarta nosacījumus saskaņā ar Bankas norēķinu karšu apkalpošanas tarifiem privātpersonām, kas būs 
spēkā minēto nosacījumu izmaiņu brīdī. 

Vēlamā Atļautā kredīta summa ____________ ( _________________________________________________________), _______ valūta 

 Piešķirts Atļautais Kredīts: ________ (_____________________________________________),________ valūta 

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. 

Gada procentu likme (GPL): _______ % 

GPL – atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25.oktobra noteikumiem Nr. 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” aprēķināta kopējā summa, 
kas Klientam jāmaksā Bankai, izteikta procentos, pieņemot, ka procenti par kredīta izmantošanu un citas izmaksas paliek fiksētas un tiks 
piemērotas visā kreditēšanas termiņa laikā, ka kreditēšanas ilgums ir viens gads un kredīts tiks atmaksāts vienādos maksājumos ar mēneša 
intervālu visā kreditēšanas termiņa laikā, un kopējā kredīta summa ir izņemta nekavējoties un pilnībā un ar visaugstāko maksu, kas tiek piemērota 
visbiežāk izmantojamiem kredīta izņemšanas veidiem, kā arī ka Līdzēji pienācīgi pildīs savas Līgumā norādītās saistības. 

Kopējā summa, kas Klientam jāmaksā Bankai: _________ (___________________________________________), _______ valūta 

Banka 
 

 
                                                          (paraksts) 

Kartes lietotājs (ja Kartes lietotājs nav Klients) 
 

 
                                                           (paraksts) 

Klients 
 

 
                                                           (paraksts) 
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Klienta saistību nodrošinājums 
Naudas līdzekļu noguldījums______________(_____________________________________________) _________ (valūtā) apmērā kontā Nr.  
__________________________________________Bankā 

1. Kredīta piešķiršana 
1.1. Banka saskaņā ar Līgumu pēc Klienta kredītspējas izvērtēšanas Klientam piešķir un ieskaita Kartes kontā Kredītu vēlamās Atļautā Kredīta 

summas apmērā. 
1.2. Banka patur tiesības nepiešķirt Kredītu vai piešķirt mazāku Kredītu nekā Klienta pieprasītais, nepaskaidrojot savas rīcības motīvus, un 

vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma. 
1.3. Kredīts tiek piešķirts ar brīdi, kad Banka palielina Kartes kontā pieejamo atlikumu par Bankas piešķirto Atļautā Kredīta summu. 
1.4. Kredīts, kas sastāv no Atļautā Kredīta un debeta atlikuma Kartes kontā, kas pārsniedz Kartes kontā esošos Klienta naudas līdzekļus un 

Atļautā Kredīta summu (ja tāds ir), turpmāk tekstā – Neatļautais Kredīts, tiek uzskaitīts Kartes kontā. 
1.5. Atļautais Kredīts tiek uzskatīts par saņemtu, ja Kartes konts ir debetēts par Darījuma un/vai Bankas operācijas vai cita maksājuma summu, 

kas pārsniedz Klienta paša naudas līdzekļu atlikumu Kartes kontā. Atļautais Kredīts, tā neizmantotās vai izmantotās un atmaksātās summas 
apmērā, ir pieejams visā Kartes derīguma termiņā. 

1.6. Bankai ir tiesības, nebrīdinot vai brīdinot Klientu Bankas Vispārējos darījumu noteikumos (turpmāk tekstā – VDN) un Kartes un Kartes konta 
lietošanas un apkalpošanas noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) noteiktajā kārtībā un termiņos, samazināt un/vai izbeigt Līgumu, 
un/vai pieprasīt visu Klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Šajā gadījumā Klientam nekavējoties jāatmaksā izmantotais Kredīts un parāds. 

2. Maksa par Kredīta izmantošanu, Kredīta atmaksas nosacījumi un līgumsods 
2.1. Klients maksā Bankai Procentus par Kredīta izmantošanu, kas tiek aprēķināti par katru Atļautā Kredīta vai tā daļas izmantošanas kalendāro 

dienu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. 
2.2. Klientam jāsamaksā maksa par Kredīta izmantošanu līdz Norēķinu ciklam sekojošā mēneša 15. datumam (ieskaitot). Ja Norēķinu diena 

iekrīt svētdienā vai citā brīvdienā Latvijas Republikā, tad par Norēķinu dienu tiek uzskatīta pirmā Bankas darbdiena, kas seko aiz tās.  
2.3. Par faktiski izmantotās un neatmaksātās Atļautā Kredīta daļas atmaksas nokavējumu, vai tās veikšanu nepilnā apmērā, tiek aprēķināts un 

Klientam ir pienākums samaksāt Bankai līgumsodu saskaņā ar Līgumu, par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar nākamā mēneša 1. 
datumu (šo dienu ieskaitot) līdz samaksas dienai (šo dienu neieskaitot).  

2.4. Līgumsods par Neatļautā Kredīta izmantošanu tiek aprēķināts saskaņā ar Līgumu sākot ar dienu (šo dienu ieskaitot), kad Banka debetē 
Kartes kontu, kā rezultātā pieļauts Klienta paša naudas līdzekļu un Atļautā Kredīta pārtēriņš, līdz Neatļautā Kredīta dzēšanas dienai (šo 
dienu neieskaitot). 

2.5. Procenti un Līgumā paredzēto līgumsodu summa tiek norakstīti no Kartes kontā esošiem Klienta paša naudas līdzekļiem vai Klienta paša 
naudas līdzekļu trūkuma gadījumā – no Kredīta, ar to samazinot neizmantotā Atļautā Kredīta summu un, nepieciešamības gadījumā 
palielinot Neatļautā Kredīta summu norēķinu cikla (viens kalendārais mēnesis) pēdējā Bankas darbdienā.   

2.6. Bankai ir tiesības bezakcepta kārtībā debetēt Kartes kontu par visām Bankas pakalpojumu tarifos norādīto komisijas maksu un c itu 
maksājumu, Procentu un Līgumā norādīto līgumsodu summām, kā arī par jebkurām citām Klienta parāda un Kredīta summām. Ja Kartes 
kontā nav norakstīšanai nepieciešamās Klienta paša naudas līdzekļu summas, Bankai ir tiesības norakstīt šajā punktā minētās summas no 
Kredīta, ar to samazinot neizmantotā Atļautā Kredīta summu un, nepieciešamības gadījumā palielinot Neatļautā Kredīta summu. 

2.7. Kartes kontā ieskaitītās naudas summas tiek novirzītas Klienta saistību pret Banku dzēšanai šādā secībā: Procenti par Atļautā Kredīta 
izmantošanu, izmantotā Neatļautā Kredīta summa, izmantotā un neatmaksātā Atļautā Kredīta summa, Līgumā paredzētie līgumsodi.  

2.8. Bankai ir tiesības bezakcepta kārtībā norakstīt Klienta parāda summu no jebkura Klienta konta Bankā, nepieciešamības gadījumā veicot 
naudas līdzekļu konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa operācijas veikšanas dienā, ja Klients nav veicis Ikmēneša 
maksājumu un Kartes kontā nav Klienta paša naudas līdzekļu un Atļautā Kredīta summas pietiekošā daudzumā.  

3. Citi nosacījumi 
3.1. Bankai ir tiesības, nebrīdinot Klientu, veikt grozījumus Līgumā, Noteikumos un Bankas pakalpojumu tarifos, ja grozījumi tiek veikti sakarā ar 

Bankas darbību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu grozījumiem vai jaunu aktu pieņemšanu, vai ja grozījumi tiek 
veikti par labu Klientam. Pārējos gadījumos Bankai ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Līgumā, Noteikumos un Bankas pakalpojumu 
tarifos, 2 (divus) mēnešus iepriekš vai pie pirmās izdevības individuāli informējot Klientu par tiem. 

3.2. Klients un Banka ir tiesīgi izbeigt Līgumu VDN un Noteikumos noteiktajā kārtībā. 
4. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršanas kārtība 
4.1. Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
4.2.   Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja Līdzēji nepanāk vienošanos, tad tiesā pēc piekritības, 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. 
4.3. Līdzēji vienojas, ka ja Klienta dzīvesvieta nav zināma vai tam nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā, tad prasība pret Klientu ceļama Latvijas 

Republikas tiesā pēc Klienta nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai pēc Klienta pēdējās zināmās dzīvesvietas. 
4.4. Papildus norādītajām strīdu un pretenziju risināšanas iespējām, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par sniegtā Bankas pakalpojuma 

neatbilstību Līguma noteikumiem vai par Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma normu neievērošanu no Bankas puses, 
Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK).  

5. Atteikuma tiesības 

Klients 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.1 pantā noteiktās 
atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu, VDN un Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskaites par Kartes kontā veiktajām operācijām Klients vēlas saņemt: 

 pa pastu (samaksājot komisiju saskaņā ar Bankas tarifiem; Banka neatbild par atskaišu pieejamību trešajām personām) _________________  

_____________________________________________________________________________________________________(norādīt adresi) 

   Bankas automatizētā sistēmā attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka”, turpmāk tekstā – sistēma „PNB Internetbanka” 

   pēc pieprasījuma Klientu apkalpošanas vietā 

Īpašie noteikumi 
 
 
 

Kredīta izmantošanas un apkalpošanas pamatnosacījumi  

Banka 
 
 
 
                                                        (paraksts) 

Kartes lietotājs (ja Kartes lietotājs nav Klients) 
 
 
 
                                                                (paraksts) 

Klients 
 
 
 
                                                        (paraksts) 
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Z.v. 

Informācijas sniegšana Kartes lietotājam-trešajai personai  

Klients  piekrīt  nepiekrīt, ka Kartes lietotājam-trešajai personai tiek sniegta informācija par Klienta Kartes kontā veiktajām operācijām un 

konta stāvokli, izmantojot Kartes lietotājam piešķirto balss paroli. 
 

 

Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta 3 (trīs) eksemplāros un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
Katram Vienošanās eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Klientam, viens – Kartes lietotājam, viens 
Vienošanās eksemplārs paliek Bankā. 
 

 
Līdzēju paraksti 

 

 

 

Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja apliecinājumi 
Parakstot šo Vienošanos, Klients/Klienta likumiskais pārstāvis apliecina, ka: 
1. ir iepazinies ar Bankas pakalpojumu tarifiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk tekstā – VDN), to saturs viņam ir 

saprotams, Klients/Klienta likumiskais pārstāvis apņemas tos ievērot un pildīt, atzīst sev un pārstāvamajam par saistošiem, kā arī apņemas 
sekot līdzi izmaiņām tajos, kas ir pieejami Bankas mājaslapā internetā (www.pnbbanka.eu) un Bankas klientu apkalpošanas vietās; 

2. visas par Klientu/Klienta likumisko pārstāvi sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka Klients/Klienta likumiskais pārstāvis apzinās sekas, kas var 
rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ, un uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, un 
apņemas nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz sniegto informāciju; 

3. darījumos ar Banku patiesais labuma guvējs un ieinteresētā persona ir persona, kas norādīta Bankai iesniegtajā anketā, ja vien Klients/Klienta 
likumiskais pārstāvis nav informējis Banku par citu labuma guvēju; 

4. piekrīt, ka Banka ir tiesīga apstrādāt Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja personas datus, kas saistīti ar Bankas pakalpojumu sniegšanu un ar 
tiem saistīto akciju, loteriju un līdzīgu pasākumu īstenošanu, ziņu sniegšanu noteiktām personām normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un 
kārtībā, statistisko pētījumu veikšanu un analīzi par Klientu grupu un pakalpojumu tirgus daļu, un citiem finanšu rādītājiem, kā arī piekrīt 
sakaru līdzekļu izmantošanai VDN noteiktajā kārtībā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā;  

5. ir informēts, ka Klienta un Klienta likumiskā pārstāvja personas datu apstrādes pārzinis ir Banka (juridiskā adrese – Elizabetes iela 15-2, Rīga, 
LV-1010). Klienta un Klienta likumiskā pārstāvja personas datu apstrādes mērķis ir Bankas klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, 
piedāvāšana un uzturēšana. Klienta un Klienta likumiskā pārstāvja personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma 7.panta 1., 2., 3. un 6.punktu; 

6. ir informēts un piekrīt, ka visiem elektroniskajiem dokumentiem (t.sk. līgumiem), ko Klients parakstīja sistēmā „PNB Internetbanka”, izmantojot 
attiecīgos Klienta identifikācijas līdzekļus, ir tāds pats juridiskais spēks kā Klienta pašrocīgi parakstītiem dokumentiem, un ar tiem nodibinātās 
saistības, uzņemtie pienākumi, Bankai piešķirtās tiesības un sniegtie pilnvarojumi, kā arī Klienta sniegtie apliecinājumi ir pilnībā saistoši 
Klientam atbilstoši minētājos dokumentos ietvertajiem noteikumiem; 

7. ir informēts un apņemas nodrošināt identifikācijas datu (identifikācijas kodu, piekļuves kodu, paroļu u.c.) saglabāšanu un slepenību, kā arī 
apņemas glabāt identifikācijas līdzekļus (kodu karti un jebkuras paroles) slepenībā un trešajām personām nepieejamā vietā; ja ir pamats 
uzskatīt, ka Klienta identifikācijas dati un/vai identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi vai pieejami trešajām personām un/vai nozaudēti vai 
nozagti, Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja pienākums ir nekavējoties par to informēt Banku zvanot pa tālruni +(371) 67041100 un pēc tam 
rīkoties VDN noteiktajā kārtībā; 

8. ir informēts un apzinās, ka izmantojot Klienta identifikācijas datus un/vai identifikācijas līdzekļus, jebkura trešā persona var piekļūt Klienta 
Kartes kontam un veikt operācijas ar to, t.sk. iegūt informāciju par Kartes konta stāvokli, veikt operācijas ar Kartes kontā esošajiem naudas 
līdzekļiem, t.sk. kredītlīdzekļiem, parakstīt elektroniskos dokumentus, nodibinot jebkāda veida saistības Klienta vārdā; 

9. ir informēts un piekrīt, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Klienta likumiskajam pārstāvim un Klientam radušies, ja trešā persona ir 
izmantojusi Klienta identifikācijas datus (līdzekļus) / bezkontakta Karti un Klients/Klienta likumiskais pārstāvis pirms tam nav informējis Banku 
par to, ka minētie dati varēja kļūt zināmi trešajām personām un/vai identifikācijas līdzekļi / bezkontakta Karte tika nozaudēta vai nozagta; 

10. piekrīt informācijas par Klientu/Klienta likumisko pārstāvi pieprasīšanai un saņemšanai no trešo personu datu bāzēm, lai Banka varētu 
pārbaudīt informāciju par Klientu/Klienta likumisko pārstāvi, kas saistīta ar Bankas pakalpojumu sniegšanu, un informācijas par Klientu /Klienta 
likumisko pārstāvi ievadīšanai un glabāšanai Bankas Klientu datu bāzē; 

11. piekrīt tam, ka Banka izmanto Līgumā norādīto informāciju (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, u.c.) 
Bankas VDN noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, lai informētu Klientu par Bankas un/vai trešo personu akcijām, piedāvājumiem un sniegtajiem 
pakalpojumiem. Klients ir tiesīgs atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas, iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā Bankas klientu 
apkalpošanas vietā vai nosūtot rīkojumu elektroniski, izmantojot sistēmu „PNB Internetbanka”; 

12. Banka ir informējusi Klientu/Klienta likumisko pārstāvi 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, Banka saņem 
Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par Klientu esošās ziņas, Klients var saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas; 

13. izsaka savu piekrišanu tam, ka Bankas meitasuzņēmums, kas sniedz finanšu pakalpojumus, saņem Bankas rīcībā esošo informāc iju par 
Klientu, viņa darījumiem un kontu atlikumiem, kā arī jebkuru citu informāciju par tiem (t.sk. neizpaužamās ziņas Kredītiestāžu likuma izpratnē), 
ar nosacījumu, ka attiecīgais Bankas meitasuzņēmums attiecībā uz saņemto informāciju ievēro tādus pašus konfidencialitātes noteikumus, 
kādi ir noteikti Bankai; 

14. ar šo Vienošanos uzņemtās saistības apzinās pilnīgi un apņemas tās pildīt VDN noteiktajā kārtībā; 
15. piekrīt tam, ka Banka atzīst Vienošanās saturu par konfidenciālu informāciju un garantē tās neizpaušanu trešajām personām ar nosacījumu, ka 

Klients godprātīgi pildījis ar Vienošanos uzņemtās saistības. Pretējā gadījumā Banka ir tiesīga bez iepriekšējas brīdināšanas un bez jebkādiem 
ierobežojumiem nodot informāciju, parāda piedziņas uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos paredzētās darbības trešajām personām. 

 
Pārējie Kartes un Kartes konta lietošanas un apkalpošanas noteikumi (ciktāl Līgumā nav noteikts citādi) ir noteikti VDN un Bankas pakalpojumu 
tarifos, kas ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa. 
 

Banka 
Klienta /Klienta likumiskā pārstāvja identitāte 
un pilnvaras pārbaudītas. Vienošanās ir 
parakstīta manā klātbūtnē. 
 
 
 
 
(paraksts, vārds, uzvārds) 

Kartes lietotājs  
(ja Kartes lietotājs nav Klients) 
 
 
 
 
 
 
(paraksts, vārds, uzvārds) 

Klients 
 
 
 
 
 
 
 
(paraksts, vārds, uzvārds) 

http://www.pnbbanka.eu/

