
       
 

 
 
 

Lpp. 1 no 2 “Līgums par dalību Priority Pass programmā” MT/47/00304/1.4/24.10.2017./spēkā ar 27.10.2017. 

  

LĪGUMS PAR DALĪBU PRIORITY PASS PROGRAMMĀ 

20_____g. __ .__________________                          Rīgā                   ___________________ 
Klienta kods 

KLIENTS, NO VIENAS PUSES, TURPMĀK TEKSTĀ – KLIENTS,  
Vārds, uzvārds (fiziskajai personai) / Nosaukums (juridiskajai personai) Dzimšanas datums un personas kods (Latvijas Republikas 

rezidentam fiziskajai personai) vai dzimšanas datums (Latvijas 
Republikas nerezidentam fiziskajai personai)  / Reģistrācijas 
numurs (juridiskajai personai) 

Personu apliecinoša dokumenta sērija, numurs un izdošanas datums (fiziskajai personai)  / Reģistrācijas datums (juridiskajai personai) 
 

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde (fiziskajai personai)/   
Reģistra nosaukums (juridiskajai personai) 

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts (fiziskajai 
personai) /  Reģistrācijas valsts (juridiskajai personai) 

Deklarētā dzīvesvietas adrese (fiziskajai personai)  / Juridiskā adrese (juridiskajai personai) 

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVI  
Vārds, uzvārds Dzimšanas datums un personas kods (Latvijas Republikas 

rezidentam) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas 
nerezidentam)   

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums 

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts 

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz   

 statūtu     pilnvaras    cits (norādiet)  ____________ pamata.                                 

INFORMĀCIJA PAR NORĒĶINU KARTES LĪGUMU, TURPMĀK TEKSTĀ – KARTES LĪGUMS 
Kartes Līgums Nr. ______________________ par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu, kas noslēgts 20___. g. „____” _________________, 

Norēķinu kartes tips      Mastercard Platinum               Mastercard Business Platinum                      

Kartes Konta numurs, kurš atvērts Klientam saskaņā ar Kartes Līgumu 
 

L V   L A T B              

Priority Pass Kartes Lietotāja vārds, uzvārds uz kartes 

              
(izmantot latīņu burtus) 

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

     
(izmantot latīņu burtus) 

UN AS “PNB Banka” (REĢISTRĀCIJAS NR.40003072918), NO OTRAS PUSES, TURPMĀK TEKSTĀ – BANKA,  
Bankas pārstāvja personā, kurš rīkojas uz Bankas darbinieku, kas veic klientu apkalpošanu, pilnvarojuma noteikumu pamata 
 
 
(amats, vārds, uzvārds)  

TURPMĀK TEKSTĀ – PUSES, ŅEMOT VĒRĀ, KA: 
 saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta starp Banku un PRIORITY PASS LTD (520 Fulham Road, London, SW6 5NJ England), turpmāk 

tekstā - Priority Pass, Bankai ir tiesības piešķirt saviem klientiem iespēju piedalīties Priority Pass programmā, turpmāk tekstā - 
Programma; 

 Klients apgalvo, ka viņam ir zināmi Programmas nosacījumi un saturs, un norēķinu kārtība par Programmu, ka tie viņu pilnībā apmierina, 
un ka viņš uzskata dalības iespēju šajā Programmā par ērtu un sev izdevīgu un vēlas saņemt Programmu ar zemāk izklāstītajiem 
nosacījumiem;  

 Klienta norēķiniem ar Banku saskaņā ar šo Līgumu, kā arī Klienta norēķiniem ar Priority Pass, Puses ir vienojušās izmantot norēķinu kartes 
kontu, turpmāk tekstā – Kartes Konts, kas atvērts Klientam saskaņā ar Kartes Līgumu, kas noslēgts starp Banku un Klientu, ar 
nosacījumiem un kārtībā, kas noteikti Kartes Līgumā, un atzīt šo Līgumu par Kartes Līguma neatņemamu sastāvdaļu, 

NOSLĒDZ ŠO LĪGUMU PAR DALĪBU PRIORITY PASS PROGRAMMĀ, TURPMĀK TEKSTĀ – LĪGUMS: 
1. Banka piešķir Klientam Programmu uz 1 (vienu) gadu, skaitot no šī Līguma noslēgšanas datuma, ar iespēju pagarināt termiņu uz katru 

nākamo 1 (vienu) gadu saskaņā ar šajā Līgumā norādītajiem nosacījumiem.  
2. Bankas pienākumi, kas saistīti ar Programmas piešķiršanu un izriet no šī Līguma, ir šādu darbību izpildes robežās: 
2.1. Klienta nodrošināšana ar Priority Pass identifikācijas karti, turpmāk tekstā – Priority Pass Karte 
2.2. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā veikt norēķinus ar Priority Pass par Priority Pass Kartes izmantošanu; 
2.3. Klienta kontu debetēšana saskaņā ar šajā Līgumā norādītajiem nosacījumiem un kārtību atbilstoši rēķiniem, ko Bankai nosūta Priority 

Pass par Priority Pass Kartes izmantošanu saskaņā ar Programmas prasībām; 
2.4. Priority Pass Kartes nomaiņa tās nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā, ja Klients ir iesniedzis Bankā rakstveida iesniegumu par nomaiņu, 

un iesnieguma saņemšanas dienā Kartes Kontā ir pietiekams naudas līdzekļu daudzums Bankas komisijas atlīdzības samaksai par 
Priority Pass Kartes nomaiņu, saskaņā ar spēkā esošajiem Bankas tarifiem iesnieguma saņemšanas dienā; 

2.5. jaunas Priority Pass Kartes piešķiršana Programmas pagarināšanas gadījumā. Programma tiek pagarināta automātiski uz katru nākamo 
gadu, ja izpildīti šādi nosacījumi: 

2.5.1. Banka 20 (divdesmit) darba dienu laikā pirms Programmas termiņa beigām nav saņēmusi Klienta rakstveida iesniegumu par atteikšanos 
no Programmas, 

2.5.2. Klients nav zaudējis Norēķinu kartes lietošanas tiesības saskaņā ar Kartes Līgumu, kas noslēgts ar Banku. 

Banka 
 

 
 

(paraksts)   

Klients 
 

 
 

(paraksts) 
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3. Banka ir atbildīga Klientam tikai par šajā Līgumā norādīto pienākumu izpildi.  
4. Banka nav atbildīga gadījumā, ja Klients/Priority Pass Kartes Lietotājs nesaņem Priority Pass reklamētās iespējas, privilēģijas, 

pakalpojumus un atlaides, kas paredzētas Programmas dalībniekiem. 
5. Parakstot šo Līgumu, Klients apstiprina, ka viņš: 
5.1. ir informēts par to, ka tikai Klientam – fiziskajai personai vai Priority Pass Kartes lietotājam – fiziskajai personai, kuru Klients norādījis šajā 

Līgumā, turpmāk tekstā - Priority Pass Kartes Lietotājs, ir tiesības lietot Priority Pass Karti, un gadījumā, ja Priority Pass Karti lieto citas 
personas, Klients uzņemas pilnu atbildību par citu personu darbību sekām kā pats par savām; 

5.2. ir iepazīstināts ar Programmas dalībnieku tiesībām un pienākumiem, saprot Priority Pass Kartes mērķi un tās lietošanas noteikumus un kā 
Programmas dalībnieks un Priority Pass Kartes Lietotājs apņemas tos pildīt, tai skaitā, bet neaprobežojoties: 

5.2.1. parakstīties uz Priority Pass Kartes uzreiz pēc tās saņemšanas; 
5.2.2. parakstīt dokumentu, kas apliecina atpūtas zāļu apmeklējumu Programmas ietvaros, tikai iepriekš pārliecinoties, ka dokumentā norādītā 

informācija atbilst patiesībai; 
5.2.3. saglabāt visus ar Priority Pass Kartes lietošanu saistītos dokumentus līdz Programmas termiņa beigām; 
5.2.4. pēc Bankas pirmā pieprasījuma atdot Priority Pass Karti Bankai. 
5.3. uzņemas pilnu atbildību par: 
5.3.1. Priority Pass Kartes Lietotāja veiktajām darbībām ar Priority Pass Karti kā pats par savām;  
5.3.2. visas rēķinos, ko Priority Pass izraksta Bankai, norādītās summas apmaksu par pakalpojumiem, kas saņemti saistībā ar dalību Programmā, līdz 

Programmas termiņa beigām vai tik ilgi, kamēr Klients atdod Bankai Priority Pass Karti; 
5.4. apņemas: 
5.4.1. iepazīstināt Priority Pass Kartes Lietotāju ar Programmas dalībnieku pienākumiem, tai skaitā ar šajā Līgumā norādītajiem Priority Pass 

Kartes Lietotāja pienākumiem un nodrošināt, ka Lietotājs izpilda visus šos pienākumus; 
5.4.2. Priority Pass Kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā nekavējoties paziņot par to Bankai pa tālruni +371 67041100; 
5.4.3. gadījumā, ja par nozaudētu pieteiktā Priority Pass Karte tiks atrasta, nekavējoties paziņot par to Bankai; 
5.4.4. samaksāt par Līgumā norādītajiem Bankas pakalpojumiem, kā arī samaksāt sodu par pakalpojumu apmaksas kavējumu saskaņā ar Bankas 

tarifiem Līguma 5.5. un 5.6. punktos noteiktajā kārtībā; 
5.4.5. saskaņā ar rēķiniem, ko Bankai izraksta Priority Pass, apmaksāt no Klienta pienākošos maksājumus, kas saistīti ar dalību Programmā, 

Līguma 5.5. un 5.6. punktos noteiktajā kārtībā;  
5.4.6. nodrošināt naudas līdzekļus Kartes Kontā apmērā, kas ir pietiekams Līgumā noteikto saistību izpildei; 
5.4.7. gadījumā, ja Klients nepiekrīt Priority Pass samaksai izrakstitajiem rēķiniem, neizvirzīt pretenzijas un/vai prasības Bankai, bet griezties tieši 

Priority Pass. 
5.5. pilnvaro Banku bez saskaņošanas ar Klientu debetēt Kartes kontu (nepieciešamības gadījumā pēc Bankas ieskatiem veicot naudas 

līdzekļu konvertāciju saskaņā ar Bankas kursu konta debetēšanas dienā) Bankas Vispārējos darījumu noteikumos un Kartes Līgumā 
noteiktajā kārtībā par šādām naudas līdzekļu summām: 

5.5.1. par summām, kas norādītas Priority Pass rēķinos par pakalpojumiem, kuri saņemti saistībā ar Klienta dalību Programmā; 
5.5.2. par summām, kas pienākas Bankai kā komisijas atlīdzība saskaņā ar Bankas tarifiem; 
5.5.3. par aprēķināto sodu summām par šajā Līgumā noteikto Klienta saistību izpildes kavējumu saskaņā ar Bankas tarifiem. 
5.6. pilnvaro Banku: 
5.6.1. gadījumā, ja Kartes Kontā nav naudas līdzekļu pietiekamā apmērā augstāk minēto summu apmaksai, bez saskaņošanas ar Klientu debetēt 

jebkurus citus Klienta kontus Bankā par norādītajām summām, nepieciešamības gadījumā pēc Bankas ieskatiem veicot naudas līdzekļu 
konvertāciju saskaņā ar konta Bankas kursu debetēšanas dienā; 

5.6.2. gadījumā, ja Klienta kontos Bankā nav pietiekamu līdzekļu Līgumā minēto summu apmaksai, bez brīdināšanas apturēt Priority Pass Kartes 
darbību; 

5.6.3. Kartes Konta slēgšanas gadījumā pārtraukt Priority Pass Kartes darbību un liegt Kartes Lietotājam piedalīties Programmā; 
5.7. saprot, ka Banka nepiedalās Priority Pass piedāvātajās Programmās, ka tikai Priority Pass ir atbildīgā persona par Priority Pass reklamēto 

pakalpojumu, atlaižu, iespēju un privilēģiju nodrošināšanu, un jebkādu pretenziju gadījumā Klients apņemas neizvirzīt Bankai nekādas 
pretenzijas un/vai prasības, bet griezties tieši Priority Pass. 

6. Klients uzdod Bankai un Banka apņemas pārskaitīt Priority Pass no Kartes Konta (vai jebkura cita Klienta konta Bankā) norakstītos 
naudas līdzekļus, saskaņā ar rēķiniem, ko Bankai nosūta Priority Pass par Priority Pass Kartes izmantošanu saskaņā ar Programmas 
prasībām. 

7. Bankas piedāvātais Programmas dalībnieku pakalpojumu, atlaižu, iespēju un privilēģiju apraksts ir Priority Pass vispārēji pieejamo reklāmas 
materiālu neoficiāls tulkojums no angļu valodas, tāpēc var saturēt kļūdas un neprecizitātes, un tiek piedāvāts Klientam vienīgi vispārīgas 
iepazīšanās ar Priority Pass darbību un noteikumiem ērtībai, un nav nekādā veidā Bankai saistošs dokuments, kā arī Banka nav atbildīga 
par piedāvājamo materiālu saturu. 

8. Informācija par Programmu ir pieejama Priority Pass mājaslapā internetā www.prioritypass.com 
9. Klientam ir tiesības atteikties no Programmas, iesniedzot Bankā rakstveida iesniegumu par atteikšanos un atdodot Bankai Priority Pass 

Karti. 
10. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. 
11. Banka var izbeigt šo Līgumu, nebrīdinot Klientu, šādos gadījumos: 
11.1. ja Klients ir zaudējis Norēķinu kartes lietošanas tiesības vai Kartes Konta darbība ir apturēta vai Kartes Konts ir slēgts saskaņā ar Kartes 

Līgumu; 
  11.2. Klients/ Priority Pass Kartes Lietotājs nepilda savus Programmas dalībnieka pienākumus; 

     11.3.      Klients nepilda savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu. 
12. Līgums zaudē spēku, ja ir beidzies (nav pagarināts) Programmas termiņš vai Banka ir saņēmusi Klienta iesniegumu par atteikšanos no 

Programmas. 
13. Pārējos gadījumos šis Līgums zaudē spēku, ja viena no Pusēm ir rakstveidā brīdinājusi otru pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 
14. Visos šī Līguma 11.,12.,13. punktā minētajos gadījumos šis Līgums tiek izbeigts ne ātrāk par pilnīgu visu Klienta parādu Bankai atmaksu 

saskaņā ar šo Līgumu. 
15. Visos šī Līguma 9.,11.,12.,13. punktā minētajos gadījumos Klients zaudē Priority Pass Kartes lietošanas tiesības un viņa pienākums ir atdot 

Priority Pass Karti Bankai. 
16. Visi strīdi starp Banku un Klientu tiek izskatīti Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros - pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds 
juridiskais spēks. 

KLIENTA/KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS 
 
 
Datums 20_____g. „_____”___________________ 

Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds   

  

AS “PNB Banka” ATZĪMES 
Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras  pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.   

 
Datums 20_____g. „_____”___________________ 

AS “PNB Banka”  darbinieka/starpnieka  amats, paraksts, vārds, uzvārds  

  

AS “PNB Banka” PARAKSTS  

Datums 20_____g. „_____”___________________ 
AS “PNB Banka” pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  

Z.v. 
  

 


	comb_1: 
	B: 
	comb_3: 
	comb_4: 
	fill_9/10/11: 
	fill_10/23: 
	undefined_2/45: 
	fill_7: 
	Учреждение, выдавшее документ, удостоверяющий личность: 
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность: 
	Cтрана выдачи документа, удостоверяющего личность: 
	fill_9: 
	fill_11-3: 
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	fill_6-3: 
	fill_7-3: 
	Персональный код: 
	имя фамилия клиента 1: 
	дата рождения клиента: 
	место рождения: 
	адрес жительства: 
	fill_101/125: 
	код клиента: 
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	toggle_7: Off
	fill_4_9: 
	fill_4_2/5: 
	20_2/6: 
	20_2/1/4: 
	toggle_6/84: Off
	toggle_7/85: Off
	представитель: 
	имя фамилия клиента: 
	fill_14_3: 
	20_4: 
	fill_13_3-3: 
	20_2-5: 
	представитель3/3: 
	число клиента: 
	месяц клиента: 
	год клиента: 
	число клиента/22: 
	месяц клиента/22: 
	год клиента/22: 
	имя фамилия клиента2/2: 


