LĪGUMS PAR BANKAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU
(fiziskajām personām Latvijas Republikas nerezidentiem)
20_____g. „_____”___________________

Klienta kods

Rīgā

___________________

KLIENTS, NO VIENAS PUSES,
Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums (dd.mm.gggg)

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde
Deklarētā dzīvesvietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVI (ja tāds ir)
Vārds, uzvārds
Personas kods un dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas
datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde
Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz
cits (norādiet) ______________________________ pamata.

pilnvaras

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

(amats, vārds, uzvārds)

TURPMĀK TEKSTĀ – LĪDZĒJI, NOSLĒDZ ŠO LĪGUMU PAR NORĒĶINU KARŠU IZSNIEGŠANU UN LIETOŠANU, TURPMĀK
TEKSTĀ – LĪGUMS:
NORĒĶINU KONTA ATVĒRŠANA UN APKALPOŠANA
INFORMĀCIJA PAR NORĒĶINU KONTU
Norēķinu konta numurs

L V

L A T B

Norēķinu konta pamatvalūta (izvēlēties vienu)
EUR

USD

Norēķinu konta papildu valūtas (var norādīt vairākas)
EUR

_________

USD

RUB

_______

________

Balss parole, aizpildīt obligāti (Burtu un/vai ciparu kombinācija, minimāli 6 simboli latīņu burtiem)

PIESLĒGŠANA BANKAS AUTOMATIZĒTAI SISTĒMAI „«PNB Internetbanka””
Informācija par pieslēgšanu (izvēlēties identifikācijas ierīci)
ar ierīci DigiPass (modelis)

Sērijas Nr.

ar identifikācijas tabulu Tabulas Nr.

režīms

informatīvais

pilns

režīms

informatīvais

pilns

ar SMS-PIN pie mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)
pieslēgšana Bankas automatizētai sistēmai „«PNB Internetbanka”” pie tirdzniecības platformas «PNB Trade»
Banka
Klients

(paraksts)

(paraksts)

NORĒĶINU KARTES IZSNIEGŠANA UN LIETOŠANA
INFORMĀCIJA PAR KARTES LIETOTĀJU (ja Kartes lietotājs nav Klients)
Vārds, uzvārds
Personas kods un dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas
datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts

Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde
Deklarētā dzīvesvietas adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Tālruņa / mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu):

E-pasts

Norādiet, kādas Jums ir attiecības ar Kartes lietotāju

INFORMĀCIJA PAR KARTI UN KARTES KONTU
Kartes veids (izvēlēties vienu)
Debit Mastercard

Standard Mastercard

Platinum Mastercard bez Priority Pass

Gold Mastercard

Platinum Mastercard ar Priority Pass (aizpildiet Priority Pass līgumu)
Kartes balss parole (Burtu un/vai ciparu kombinācija, minimāli 6
simboli latīņu burtiem)

Vārds, uzvārds uz Kartes (latīņu burtiem)

Kartes konta numurs

L V

L A T B

Kartes konta pamatvalūta (izvēlēties vienu)
EUR

USD

RUB

Kartes konta papildu valūtas (var norādīt vairākas)

GBP

EUR

USD

RUB

GBP

Informācijas sniegšana Kartes lietotājam trešajai personai (ja Kartes lietotājs nav Klients)
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.
Kartes izsniegšanas vieta
Elizabetes iela 15, Rīga

pie pārstāvja Maskavā*

pie pārstāvja Kijevā*

ar kurjerpastu pēc norādītās adreses

(adrese un tālruņa numurs ar valsts kodu kurjerpasta piegādes nodrošināšanai)
(адрес и номер телефона с кодом для обеспечения доставки курьерской почтой)
Kartes kontu izrakstus vēlos saņemt:
vienu reizi mēnesī ar kurjerpastu* pēc norādītās adreses

Bankas automatizētā sistēmā „«PNB Internetbanka””

______________________________________________________________________________________________
(adrese un tālruņa numurs ar valsts kodu kurjerpasta piegādes nodrošināšanai)
*Es apņemos nodrošināt naudas līdzekļu esamību kontā Bankā komisijas maksas samaksai par korespondences un Kartes nosūtīšanu atbilstoši
Bankas tarifiem. Pretēja gadījuma, es atļauju ieturēt šo komisijas maksu no jebkura mana konta atbilstoši Bankas Vispārējiem darījumu
noteikumiem. Es apņemos izņemt Karti viena mēneša laikā no pirmā Bankas paziņojuma brīža par Kartes saņemšanas iespēju. Es piekrītu, ka,
neizņemot Karti norādītajā termiņā, Banka ir tiesīga slēgt manu Kartes kontu un Karti, neatmaksājot manis samaksāto komisijas maksu par Kartes
izgatavošanu un nosūtīšanu.
Banka
Klients

(paraksts)

(paraksts)

Klienta apliecinājumi
Lpp. 2/3 “Līgums par Bankas pakalpojumu sniegšanu (fiziskajām personām Latvijas Republikas nerezidentiem)”

MT/47/02172/1.1/07.06.2017.

Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka:
1. ir iepazinies ar Bankas pakalpojumu tarifiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk tekstā – VDN), to saturs Klientam ir
saprotams, Klients apņemas tos ievērot un pildīt, atzīst sev par saistošiem, kā arī apņemas sekot līdzi izmaiņām tajos, kas ir pieejami
Bankas mājaslapā internetā (www.pnbbanka.eu) un Bankas klientu apkalpošanas vietās;
2. darījumos ar Banku patiesais labuma guvējs un ieinteresētā persona ir persona, kas norādīta Bankai iesniegtajā anketā, ja vien Klients nav
informējis Banku par citu patieso labuma guvēju;
3. piekrīt, ka Banka ir tiesīga apstrādāt Klienta un Klienta likumisko pārstāvju 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;
4. 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;
5. visas par Klientu sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka Klients 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;
6. ir informēts un piekrīt, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Klientam radušies, ja trešā persona ir izmantojusi Klienta identifikācijas
datus (līdzekļus) / bezkontakta Karte un Klients 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;
7. piekrīt informācijas par Klientu pieprasīšanai un saņemšanai no trešo personu datu bāzēm, lai Banka varētu pārbaudīt informāciju par
Klientu, kas saistīta ar Bankas pakalpojumu sniegšanu, un informācijas par Klientu ievadīšanai un glabāšanai Bankas Klientu datu bāzē;
8. piekrīt tam, ka Banka izmanto Līgumā norādīto informāciju (tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese,
u.c.) 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 Bankas automatizēto sistēmu „«PNB Internetbanka””;
9. Banka ir informējusi Klientu 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;
10. izsaka savu piekrišanu tam, ka Bankas meitasuzņēmums, kas sniedz finanšu pakalpojumus, saņem Bankas rīcībā esošo informāciju 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;
11. piekrīt tam, ka Banka atzīst Līguma saturu par konfidenciālu informāciju un garantē tās neizpaušanu trešajām personām ar nosacījumu, ka
Klients godprātīgi pildījis ar Līgumu 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;
12. ir iepazinies ka, visiem elektroniskajiem dokumentiem (t.sk. līgumiem), ko Klients paraksta Bankas automatizētā sistēmā „«PNB
Internetbanka””, turpmāk tekstā „«PNB Internetbanka””, izmantojot attiecīgos Klienta identifikācijas līdzekļus, ir tāds pats juridiskais spēks kā
Klienta pašrocīgi parakstītiem dokumentiem. Uzņemtās saistības, Bankai piešķirtās tiesības un sniegtie pilnvarojumi, kā arī Klienta sniegtie
apliecinājumi ir pilnībā saistoši Klientam atbilstoši minētajos dokumentos ietvertajiem noteikumiem;
13. ir informēts un apņemas nodrošināt savu identifikācijas datu (identifikācijas kodu, piekļuves kodu, paroļu u.c.) saglabāšanu un slepenību, kā
arī apņemas glabāt identifikācijas līdzekļus (Identifikācijas tabulu, DigiPass ierīci un jebkuras paroles) slepenībā un trešajām personām
nepieejamā vietā;
14. 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. kredīta līdzekļiem, parakstīt elektroniskos dokumentus, nodibinot jebkāda veida saistības Klienta vārdā;
15. ir iepazinusies un piekrīt ka, 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 pienākums ir nekavējoties par to informēt Banku VDN noteiktajā kārtībā;
16. ir informēts, ka ir tiesīgs atteikties no kāda no pieslēgtiem pakalpojumiem, un šajā gadījumā Līgums daļā attiecībā uz šo pakalpojumu zaudē
spēku, bet pārējā daļā Līgums paliek spēkā;
17. piekrīt, ka maksa par Kartes, Karšu un/vai Norēķinu konta apkalpošanu un/vai „«PNB Internetbanka”” lietošanu tiek ieturēta saskaņā ar
Bankas pakalpojumu tarifiem no Klienta Karšu un/vai Norēķinu konta par tekošo kalendāro mēnesi tekošā mēneša pēdējā Bankas
darbdienā. Kartes, Karšu un/vai Norēķinu konta un/vai „«PNB Internetbanka”” slēgšanas gadījumā, mēneša maksa par Kartes, Karšu
un/vai Norēķinu konta apkalpošanu un/vai „«PNB Internetbanka”” lietošanu tiek ieturēta pilnā apmērā.
Pārējie Kartes, Kartes un/vai Norēķinu konta un/vai „«PNB Internetbanka”” lietošanas un apkalpošanas noteikumi (ciktāl Līgumā nav noteikts
citādi) ir noteikti VDN un Bankas pakalpojumu tarifos, kas ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa.
Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros - pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem.
Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.

KLIENTA/KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS
Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds
Datums 20_____g. „_____”___________________

___________________________________________________________________

AS “PNB Banka” DARBINIEKA/STARPNIEKA PARAKSTS
Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.
AS “PNB Banka” darbinieka/starpnieka amats, paraksts, vārds, uzvārds
Datums 20_____g. „_____”___________________

___________________________________________________________________

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

Z.v.
___________________________________________________________________

Lpp. 3/3 “Līgums par Bankas pakalpojumu sniegšanu (fiziskajām personām Latvijas Republikas nerezidentiem)”

MT/47/02172/1.1/07.06.2017.

