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LĪGUMS NR.________________ PAR NODROŠINĀJUMU 
(nodrošinājums - noguldījums)  

 

 Rīgā   ___________________    20____. g. „____” ____________________  

 

AS “PNB Banka” (vienotais reģistrācijas nr.40003072918), turpmāk tekstā – „Banka”, no vienas puses, 

Bankas pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) 
 
 
 

 

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

un fiziskā persona/juridiskā persona, turpmāk tekstā – „Nodrošinājuma devējs”, no otras puses, 

Vārds, uzvārds / Nosaukums 
 
 
 

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai 
dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem) / 
Reģistrācijas numurs 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un 
izdevējiestāde / Reģistrācijas valsts, reģistra nosaukums 
 

 
 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums / 
Reģistrācijas datums 
 

 
 Nodrošinājuma devēja likumiskais pārstāvis (amats, vārds, uzvārds, personas 

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

Nodrošinājuma devēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz 
 

 statūtu   pilnvaras   ________________ 

pamata 

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un 
izdevējiestāde  
 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums  
 
 

noslēdza šādu Līgumu: 
1. Līgumā lietotie apzīmējumi 

1.1. Klients_____________________________________________________________________________________________; 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods / juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, datums, reģistra 
nosaukums, reģistrācijas valsts) 

1.2. Konts – Nodrošinājuma devēja norēķinu vai karšu konts Nr. ____________________________________, kas atvērts Bankā; 

1.3. Nodrošinājuma konts – konts Nr.__________________________________, kas Nodrošinājuma devējam atvērts Bankā; 

1.4. Nodrošinājums – Nodrošinājuma devējam piederošie finanšu līdzekļi __________ (________________________________) apmērā, 
kas atrodas Nodrošinājuma kontā;  

1.5. Kartes Līgums – starp Banku un Klientu _______. g. ____. _________________ noslēgtais Līgums Nr. _____________________ par 
norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu; 

1.6. Karte – uz Kartes Līguma pamata izsniegtā(-ās) Bankas norēķinu karte(-es); 

1.7. VDN – AS “PNB Banka” Vispārējie darījumu noteikumi, Kartes Līguma neatņemama sastāvdaļa; 

1.8. Tarifi – Bankas pakalpojumu cenrādis, kā arī visi to grozījumi un papildinājumi, Kartes Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 

2. Līguma pamatnoteikumi 
2.1. Līdzēji vienojas, ka Nodrošinājums tiek uzskatīts par visu Bankas prasījumu pret Klientu, kas izriet no Kartes Līguma, nodrošinājumu.  
2.2. Nodrošinājuma devējs apstiprina, ka Nodrošinājums nav atsavināts, ieķīlāts trešajām personām, par to nav strīdu, kā arī tas nav 

kriminālmeklēšanā un trešās personas prasījuma objekts, tam nav uzlikts arests un aizliegums un tas nav nekādā citādā veidā 
apgrūtināts. 

2.3. Nodrošinājums tiek bloķēts Nodrošinājuma kontā un Nodrošinājuma devējam nav tiesību rīkoties ar to, t.sk. apgrūtināt ar jebkādām 
saistībām vai tiesībām, visā šī Līguma darbības laikā. Jebkurš darījums, kas veikts pretēji šim nosacījumam, nav spēkā. 

2.4. Ar Līguma spēkā stāšanās dienu Nodrošinājums pāriet Bankas valdījumā un tiek uzskatīts par finanšu nodrošinājumu Finanšu 
nodrošinājuma likuma izpratnē. 

2.5. Klientam neizpildot savas saistības pēc Kartes Līguma, Bankai ir tiesības bezakcepta kārtībā norakstīt visas Bankai pienākošās 
summas no Nodrošinājuma konta, Nodrošinājuma summas robežās, un novirzīt tās Klienta parādu pēc Kartes Līguma dzēšanai. 
Bankas prasījumi var rasties jebkura Klienta parāda Bankai izveidošanās dēļ, ja Klients neizpilda savas saistības pēc Kartes Līguma, 
tādas kā, bet neaprobežojoties, izmantotā kredīta (t.sk. neatļautā kredīta) līdzekļu atmaksa, procentu par kredīta izmantošanu un 
līgumsodu samaksa, Bankas pakalpojumu apmaksa un Bankas izdevumu, kas saistīti ar Kartes Līguma izpildi, apmaksa. 

2.6. Nodrošinājuma devējs apzinās, ka Klienta parāds Bankai var izveidoties ne tikai Klienta, bet arī Kartes lietotāja (personas, kurai Banka 
saskaņā ar Klienta norādījumiem nodevusi Karti lietošanā) un jebkuras trešās personas, kuras rīcībā var nokļūt Karte, ar Kart i veikto 
operāciju rezultātā. 

2.7. Nodrošinājuma summa, Līguma darbībai izbeidzoties, taču ne agrāk par šī Līguma 2.13.punktā norādītā termiņa iestāšanās, un 
procenti, ja tādi tiek aprēķināti saskaņā ar VDN noteikumiem, tiek izmaksāti Kontā, ja Nodrošinājuma devējs nav devis Bankai citus 
norādījumus. 

2.8. Bankai ir tiesības, izpildot šajā Līgumā minētās darbības, nepieciešamības gadījumā konvertēt naudas līdzekļus pēc Bankas operācijas 
veikšanas dienā noteiktā valūtas maiņas kursa. 

2.9. Parakstot šo Līgumu, Nodrošinājuma devējs apstiprina, ka: 

 viņam ir zināms Kartes Līguma saturs, un viņš ir iepazinies ar VDN un Tarifiem, piekrīt tiem un atzīst sev (pārstāvamajam) par 
saistošiem; 

 piekrīt tam, ka VDN un Tarifi pēc Bankas ieskata var tikt mainīti un papildināti vienpusējā kārtībā un ir obligāti izpildei saskaņā ar 
VDN noteikumiem; 

 visa šajā Līgumā norādītā informācija ir patiesa; 

 piekrīt, ka Banka ir tiesīga apstrādāt viņa personas datus mērķiem, kas ir saistīti ar Bankas pakalpojumu sniegšanu un akciju / 
loteriju / līdzīgu pasākumu izpildi, kā  arī sakaru līdzekļu izmantošanai Bankas Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā un 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību. 

2.10. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt, tikai Līdzējiem rakstiski vienojoties. 

Nodrošinājuma devējs 

 
(paraksts) 
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2.11. Visi strīdi starp Banku un Nodrošinājuma devēju (juridisko personu), kā arī starp Banku un Nodrošinājuma devēju (fizisko personu), kas 
nodrošina Klienta – juridiskās personas, saistības, tiek izskatīti pēc prasītāja izvēles: Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā 
(Rīgā, vienotais reģistrācijas Nr.400037466396 Šķīrējtiesu reģistrā) vai Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā (Rīgā, vienotais reģistrācijas 
Nr.40008081851 Šķīrējtiesu reģistrā), saskaņā ar attiecīgās šķīrējtiesas reglamentu, viena tiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas 
tiesā, piekritību nosakot pēc Bankas juridiskās adreses (līgumiskā piekritība). 

2.12. Visi strīdi starp Banku un Nodrošinājuma devēju (fizisko personu), kas nodrošina Klienta – fiziskās personas, saistības, tiek izskatīti 
Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

2.13. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un naudas līdzekļu Nodrošinājuma apmērā nodrošināšanas Nodrošinājuma 
kontā, un ir spēkā līdz Klienta saistību pret Banku pilnīgai izpildei, saskaņā ar Kartes Līgumu, bet ne agrāk kā pēc 40 dienām, skaitot 
no dienas, kad ir pārtraukta visu uz Kartes Līguma pamata izsniegto Karšu darbība. 

2.14. Kartes Līgums, VDN un Tarifi, kā arī visi to grozījumi un papildinājumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
2.15. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Nodrošinājuma devēja, 

otrs – Bankā. 

Līdzēju adreses un paraksti 
Banka 

Elizabetes iela 15-2, Rīga, Latvija  
 
Nodrošinājuma devēja pārstāvja (ja tāds ir) pilnvaras pārbaudītas. 
Nodrošinājuma devēja, Nodrošinājuma devēja likumiskā pārstāvja 
identitāte pārbaudīta. Līgums parakstīts manā klātbūtnē 
 
 

___________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 
Datums: _____/_____/_____________ 

Nodrošinājuma devējs 
 
 
 

____________________________________________________ 
(deklarētā dzīves vieta / juridiskā adrese) 

 
 

____________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 
Datums: _____/_____/_____________ 

 


