
 
 
 
 
 
 

„Līgums par pakalpojuma „Regulārais maksājums” sniegšanu” MT/73/00640/4.0/29.06.2018./spēkā ar 05.07.2018. 

LĪGUMS Nr. ____________PAR PAKALPOJUMA „REGULĀRAIS MAKSĀJUMS” SNIEGŠANU   
Klienta kods: _________ 

 
__________, 20__.gada __.___________ 

Klients (fiziskā persona) 
_________________, personas kods: ____________, dzimšanas datums: __.__.____. 

 

Klients (juridiskā persona) 

_________________ reģ. Nr._________,reģistrācijas datums: __.__.____. 

 

Klienta likumiskais pārstāvis 
_________________, personas kods: ____________, dzimšanas datums: __.__.____. 
Personu apliecinošs dokuments: ________________  Nr. ______________, izdota __.__.____. _________________ 
Deklarētā adrese: ______________________________________ Dzīvesvietas adrese: _________________________________ 
Tālrunis: ____________, e-pasts: ___________________ 
Pārstāvības pamats: ____________ 

 

Banka 

AS “PNB Banka”, reģ. Nr. 40003072918, Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010, Latvija, 
pārstāvis saskaņā ar Bankas darbinieku, kas veic klientu apkalpošanu, pilnvarojuma noteikumiem: _________________ 

 

kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par automātiskās rēķinu apmaksas veikšanu 
pakalpojuma „Regulārais maksājums” ietvaros:  
 

Līguma nosacījumi 

Konta Nr. ____________________, maksājuma summa: ____ __________(________________, ____________) 
Saņēmēja rekvizīti:___________, _____________________, ________________, _________________, ___________________, 
____________, maksājuma veids: ___________, komisijas maksātājs: ____________, ārējā maksājuma kods: _______, 
maksājuma mērķis: ___________________________________________  
Regulārā maksājuma periodiskums: _________________ 
Pirmā maksājuma datums: __.__.____. Līguma beigu termiņš: __.__.____. 
Minimālais Klienta konta atlikums pēc maksājuma izpildes un Bankas komisijas maksas samaksas: _____________ 

 

Klienta apliecinājums 
Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka Klientam pirms šī Līguma parakstīšanas ir izklāstīti Bankas pakalpojuma noformēšanas, 
apkalpošanas un slēgšanas nosacījumi un Klients ir iepazinies ar Bankas pakalpojuma tarifiem, Bankas „Vispārējiem darījumu 
Noteikumiem”, „Vispārējiem Klientu datu apstrādes Noteikumiem” un konkrētā Bankas pakalpojuma speciālajiem noteikumiem, kas 
ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, piekrīt tiem un atzīst sev un pārstāvamajam par saistošiem.  
Klients apliecina, ka ir informēts, ka Bankas pakalpojumu tarifu, Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu”, „Vispārējo Klientu datu 
apstrādes Noteikumu” un konkrētā Bankas pakalpojuma speciālo noteikumu pilna redakcija ir izvietota Bankas mājaslapā internetā 
www.pnbbanka.eu un ir tiesīgs saņemt minētos dokumentus papīra formā. 

 

Šis Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros un stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Viens 
Līguma eksemplārs tiek izsniegts Klientam, viens tiek glabāts Bankā. 
 

Līdzēju paraksti 
Banka 
 
 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

Klients 
 
 
(paraksts, vārds, uzvārds) 

 


