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LĪGUMS PAR DARĪJUMA KONTA 
ATVĒRŠANU UN APKALPOŠANU Nr. ____________ 

 
 

______,                                                                      2020.gada ___. __________ 
 

I daļa 
 

1. 

1.1. Puses: 

1.1.1.Banka 

 

Akciju sabiedrība “Citadele banka”, vienotais reģ. Nr.40103303559, juridiskā adrese: 

Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, tās _____________ personā, kurš [-a] 
rīkojas saskaņā ar _________________________. 

1.1.2.Pircējs ________________, vienotais reģistrācijas numurs: ________________, juridiskā adrese: 

_____________________, kuru uz ______________ pamata pārstāv _______________ 

Norēķinu konta Nr. _______________________  

Tālrunis: __________________  

1.1.3.Pārdevējs IPAS "PNB Asset Management", vienotais reģ. Nr. 40003411599, juridiskā adrese: Rīga, 

Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, LV-1011, kuru uz ______________ pamata pārstāv 
_______________ 

Norēķinu konta Nr.  ___________________  

Tālrunis: __________  

1.2. Darījuma objekts  
un Darījuma summa 

 

1.2.1. Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies, ka Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk šādu valsts 
fondēto pensiju 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plānu pārvaldīšanas tiesības: “PNB Aktīvais 
ieguldījumu plāns “GAUJA””, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA”” un “PNB 
Konservatīvais ieguldījumu plāns “DAUGAVA”” (turpmāk tekstā šajā Līguma punktā minētie 
valsts fondēto pensiju 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plāni visi kopā saukti – Uzņēmums), 

iegūstot pilnīgas tiesības pārvaldīt Uzņēmumu ar visām Uzņēmuma pārvaldītāja tiesībām, 
pienākumiem un saistībām (turpmāk tekstā tiesības pārvaldīt Uzņēmumu sauktas – 
Darījuma objekts). 

1.2.2. Darījuma objekta pirkuma maksas atlikusī daļa EUR _________ (____________ 
eiro) apmērā (turpmāk tekstā – Darījuma summa) tiek samaksāta Pārdevējam saskaņā ar 

šo Līgumu, izmantojot Darījuma kontu. 

1.2.3. Pārdevējs apliecina, ka Darījuma objekta pirkuma maksa būs uzskatāma par 

saņemtu pilnā apmērā un Pircējs būs izpildījis savas saistības pret Pārdevēju par Darījuma 
objekta pirkuma maksas samaksu ar brīdi, kad Banka pārskaitīs Darījuma summu saskaņā 
ar Līguma 1.6. punktu. 

1.3. Darījuma konts Nr.____________, valūta EUR. 

1.4.Darījuma summas 
iemaksas kārtība 

Pircējs ne vēlāk kā līdz 2020. gada ___. _________ (ieskaitot) iemaksā Darījuma kontā  

Darījuma summu pilnā apmērā. 

1.5. Bankā 
iesniedzamie 
dokumenti Darījuma 
summas izmaksai no 
Darījuma konta un to 
iesniegšanas termiņš  

Pārdevējs un/vai Pircējs ne vēlāk kā līdz 2020.gada ___. _________ (ieskaitot) iesniedz 

Bankā Pircēja un Pārdevēja parakstītu “Darījuma pabeigšanas aktu”, kas pēc satura un 
formas atbilst “Darījuma pabeigšanas aktam”, kura projekts pievienots Līgumam kā 
pielikums. 

1.6.Darījuma summas 
izmaksas kārtība  

Ne vēlāk kā 2 (divu) Bankas darba dienu laikā pēc tam, kad ir izpildīts Līguma 1.4. punktā 
minētais nosacījums, Līguma 1.5. punktā minētajā termiņā Banka ir saņēmusi Līguma 1.5. 
punktā minēto dokumentu un ir pārliecinājusies, ka tas atbilst šim dokumentam Līgumā 
noteiktajām prasībām, kā arī Banka ir saņēmusi Līguma 1.7. un 1.8. punktos minētās 
komisijas maksas, Banka pārskaita Darījuma summu no Darījuma konta uz Pārdevēja 
kontu Nr. _____________________ AS “_______ banka” ar norādi: “Pirkuma maksas 
atlikušās daļas samaksa saskaņā ar __.___.2020. Līgumu par darījuma konta atvēršanu un 
apkalpošanu Nr. _________________.” 
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1.7. Komisijas maksa 
par Līguma 
noformēšanu  

Pircējs ne vēlāk kā šī Līguma noslēgšanas dienā samaksā Bankai komisijas maksu EUR 

20 000.00 (divdesmit tūkstoši eiro) apmērā, iemaksājot tās samaksai nepieciešamos 
naudas līdzekļus Bankas kontā Nr. _______________.  

1.8. Komisijas maksa 
par Darījuma kontā 
esošo naudas 
līdzekļu pārskaitīšanu 
Līgumā noteiktajā 
kārtībā 

Pircējs ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no Bankas rakstiska pieprasījuma saņemšanas 

dienas samaksā Bankai komisijas maksu par Darījuma kontā esošo naudas līdzekļu 
pārskatīšanu uz šajā Līgumā norādīto Pārdevēja kontu vai Pircēja kontu Bankas cenrādī uz 
pakalpojuma sniegšanas brīdi noteiktajā apmērā, iemaksājot tās samaksai nepieciešamos 
naudas līdzekļus Bankas kontā Nr. _______________. 

Banka nosūta šajā Līguma punktā minēto pieprasījumu uz Pircēja e-pasta adresēm: 
_____________________ un ___________________. 

1.9. Īpašie noteikumi 1.9.1. Pēc tam, kad Darījuma summa pilnā apmērā ir ieskaitīta Darījuma kontā, Banka 2 

(divu) Bankas darba dienu laikā paziņo par to Pārdevējam, nosūtot paziņojumu uz šādām e-
pastu adresēm: _____________________ un ___________________. 

1.9.2. Ja Banka konstatē, ka Līguma 1.5. punktā minētajā kārtībā Bankā iesniegtais 

dokuments neatbilst Līguma 1.5. punktā minētajam dokumentam, vai Pircējs un/vai 
Pārdevējs nav iesniedzis Bankā attiecīgo dokumentu, bet  Bankas rīcībā ir informācija par 
Līgumā minētā darījuma izpildi, Banka pārskaita Darījuma summu Līguma 1.6. punktā 
minētajā kārtībā tikai ar Pircēja un Pārdevēja rakstisku piekrišanu vai aptur Darījuma 
summas izmaksu no Darījuma konta līdz strīda izskatīšanai tiesas ceļā.  

1.10. Līguma 
pielikumi 

Darījuma pabeigšanas akta projekts kopā uz __ (____) lapām 

 
II daļa 

2. Līguma priekšmets.  
2.1. Banka atver un apkalpo Darījuma kontu, lai nodrošinātu līgumā, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju par 

Darījuma objekta pirkšanu un pārdošanu, noteikto finansiālo saistību izpildi saskaņā ar šī līguma par Darījuma konta 
atvēršanu un apkalpošanu noteikumiem (tekstā – Līgums). 
2.2. Pārdevējs apliecina, ka Darījuma objekta pirkuma maksa būs uzskatāma par saņemtu pilnā apmērā ar brīdi, 

kad Darījuma summa būs pārskaitīta saskaņā ar Līguma 1.6. punktu. 
 
3. Darījuma konta izmantošana. 
3.1. Banka bloķē Darījuma kontu izejošiem maksājumiem nekavējoties pēc tā atvēršanas. Banka atbloķē Darījuma 

kontu izejošiem maksājumiem un naudas līdzekļus no tā pārskaita vienīgi saskaņā ar Līguma 1.6. vai 4.3.punktu. 
3.2. Līguma 1.5. punktā noteiktie dokumenti ir jāiesniedz Bankā pret parakstu par saņemšanu. 
3.3. Banka pārbauda Darījuma summas izmaksai no Darījuma konta saņemto dokumentu atbilstību Līguma 

1.5.punktā norādītajiem dokumentiem un tiem Līgumā noteiktajām prasībām, bet nepārbauda to īstumu.  
3.4. Dokumentu iesniedzējam ir pienākums pārliecināties par Darījuma summas izmaksai no Darījuma konta Bankā 

saņemto dokumentu atbilstību Līguma 1.5.punktā norādītajiem dokumentiem un tiem Līgumā noteiktajām prasībām. 
3.5. Ja Darījuma summas izmaksai no Darījuma konta Bankā saņemtie dokumenti neatbilst Līguma 1.5.punktā 

norādītajiem dokumentiem vai tiem Līgumā noteiktajām prasībām, tad pēc trūkumu novēršanas šo dokumentu 
iesniedzējam tie ir jāiesniedz Bankā atkārtoti Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Līguma 1.5.punktā noteiktais 
dokumentu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 
3.6. Par Bankai sniegtās informācijas un iesniegto dokumentu patiesumu un īstumu, un dokumentu atbilstību 

Līguma 1.5.punktā norādītajiem dokumentiem un tiem Līgumā noteiktajām prasībām atbild Pircējs vai Pārdevējs, 
atkarībā no tā, kurš tos iesniedza Bankā. Līguma izpildes nodrošināšanai Banka ir tiesīga pieprasīt no Pircēja un/vai 
Pārdevēja papildus informāciju un dokumentus. 
3.7. Kad ir izpildīti visi Līguma 1.6.punktā minētie nosacījumi Darījuma summas izmaksai no Darījuma konta, tad 

Banka bez atsevišķa Pircēja un Pārdevēja rīkojuma vai maksājuma uzdevuma uz izmaksas veikšanas brīdi atbloķē 
Darījuma kontu izejošiem maksājumiem un veic Darījuma summas izmaksu no Darījuma konta saskaņā ar Līguma 
1.6. punktu. 
3.8. Pēc Darījuma summas izmaksas saskaņā ar Līguma 1.6. punktu Darījuma kontā atlikušos naudas līdzekļus, ja 

tādi būtu, Banka pārskaita uz Līgumā norādīto Pircēja kontu. 
3.9. Banka slēdz Darījuma kontu pēc tam, kad visi naudas līdzekļi ir pārskaitīti no Darījuma konta. 
3.10. Ja vien Līguma 1.9.punktā nav noteikts citādāk, dokumenti, kurus Banka ir saņēmusi Līguma izpildes gaitā, 

glabājas Bankā. Pēc Līguma izbeigšanas, pamatojoties uz Pircēja vai Pārdevēja rakstveida iesniegumu, Banka 
izskata iespēju atdod Pircējam vai Pārdevējam dokumentus, kuri glabājas Bankā. 
3.11. Pircējam un Pārdevējam ir tiesības saņemt informāciju Bankā par Darījuma konta stāvokli, uzrādot savu 

identifikācijas dokumentu, pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (juridiskai personai) un Līgumu. 
 

 
4. Līguma darbības termiņš, izbeigšana. 
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4.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas visas Puses un Banka ir saņēmusi Līguma 1.7.punktā minēto 

komisija maksu.  
4.2. Līguma darbība izbeidzas, ja ir iestājies kāds no šādiem apstākļiem: 
4.2.1. ir izpildītas visas Līgumā noteiktās Pušu saistības;  
4.2.2. Līgumā noteiktajā termiņā Darījuma kontā nav iemaksāta Darījuma summa vai jebkura tās daļa, ja Darījuma 

summa jāiemaksā Darījuma kontā pa daļām;  
4.2.3. Līguma 1.5. punktā noteiktajā termiņā Bankā nav iesniegti visi Līguma 1.5. punktā norādītie dokumenti, vai ja 

dažādu dokumentu iesniegšanai ir noteikti dažādi termiņi, tad jebkurā no termiņiem Bankā nav iesniegti attiecīgajā 
termiņā iesniedzamie dokumenti; 
4.2.4. Līguma 1.5. punktā noteiktajā termiņā Bankā ir iesniegti visi attiecīgajā termiņā Bankā iesniedzamie 

dokumenti, bet kāds no tiem neatbilst šiem dokumentiem Līgumā noteiktajām prasībām; 
4.2.5. nav izpildīti citi Līgumā noteiktie nosacījumi Darījuma summas vai jebkuras tās daļas, ja Darījuma summa ir 

jāizmaksā no Darījuma konta pa daļām, izmaksai no Darījuma konta;  
4.2.6. Puses ir vienojušās par Līguma izbeigšanu, par to parakstot attiecīgu vienošanos. 
4.3. Ja Līgums tiek izbeigts sakarā ar to, ka ir iestājies kāds no Līguma 4.2.2.- 4.2.6.punktos noteiktajiem 

apstākļiem, tad Banka bez saskaņošanas ar Pārdevēju un Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa 
iestāšanās dienas atbloķē Darījuma kontu izejošiem maksājumiem, Darījuma kontā esošos naudas līdzekļus 
pārskaita uz Līguma 1.1.2. punktā norādīto Pircēja kontu un slēdz Darījuma kontu. 
4.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Banka neatmaksā Līgumā minētās komisijas maksas.  
 
5.Citi noteikumi. 
5.1. Banka nav atbildīga par Pircēja un Pārdevēja, kā arī par Pircēja un/vai Pārdevēja un trešo personu savstarpējo 

saistību izpildi. 
5.2. Ja Līguma noteikumi ir pretrunā ar līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju par Darījuma objekta 

pirkšanu un pārdošanu, noteikumiem vai citiem starp Pircēju un Pārdevēju noslēgto vienošanos noteikumiem, 
Līguma noteikumi ir noteicošie.  
5.3. Ja Līguma I daļas noteikumi ir pretrunā ar Līguma II daļas noteikumiem, Līguma I daļas noteikumi ir noteicošie. 
5.4. Puses apņemas savstarpēji sadarboties Līguma saistību izpildei nepieciešamo dokumentu noformēšanā vai 

jebkuru citu darbību veikšanā, kas ir atkarīgas no attiecīgās Puses un ir nepieciešamas, lai izpildītu Līguma 
noteikumus. 
5.5. Banka neatbild par savu Līgumā noteikto saistību izpildi, ja Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 

saņemti norādījumi par Pircēja vai Pārdevēja norēķinu operāciju pilnīgu vai daļēju apturēšanu vai citām sankcijām, 
vai dokuments, kuru Pircējs vai Pārdevējs iesniedzis Bankai, ir viltojums.  
5.6. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām brīdī, kad Puses tos ir parakstījušas un tie stājas spēkā.  
5.7. Puses apliecina, ka Līgums sastādīts, ņemot vērā Pušu izteikto gribu, ka ir apspriests Līguma noteikumu saturs, 

nozīme un sekas, tajā skaitā, strīdu izskatīšanas kārtība. Puses atzīst Līgumu par taisnīgu, savstarpēji izdevīgu, 
noslēdz to labprātīgi, bez maldības un viltus un apņemas to pildīt.  
5.8. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem 
Latvijas Republikas tiesā ar pirmās instances tiesu  - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. 
5.9. Puses ir informētas, ka fizisko personu datu apstrāde Bankā tiek veikta atbilstoši tās apstiprinātajiem Privātuma 

aizsardzības noteikumiem (atrodama interneta Bankas mājas lapā www.citadele.lv). 
5.10. Līgums parakstīts trīs eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas Bankā, viens - pie Pircēja un viens - 

pie Pārdevēja. 
 
6. Pušu paraksti.       

 
Banka: 

 
 
___________  
 
datums: __/___/2020 

Pircējs: 

 

 

___________  
  
datums: __/____/2020 

 
Pārdevējs: 
 
 

___________  
  
datums: ___/____/201_ 
 
Izp.____________ 
Tālr.___________ 

 


