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Klients (fiziskā /juridiskā persona), no vienas puses, 

un AS “PNB Banka” (vienotais reģ. Nr.40003072918), turpmāk - Banka, no otras puses, 

kopā turpmāk tekstā - Līdzēji, noslēdza šādu Termiņnoguldījuma (Avansa depozīta) līgumu: 

TERMIŅNOGULDĪJUMA (AVANSA DEPOZĪTA) LĪGUMS Nr._____            
20_____g.  ___  .__________________                          Rīgā                   ___________________ Klienta kods

Vārds, uzvārds / Nosaukums 

 
 

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

Personu apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas valsts, un 
izdevējiestāde  

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums 

Deklarētās dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 

 

Klienta likumiskais pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods un 
dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas 
datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)) 

 

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz 

 statūtu   pilnvaras   _______________  pamata 

Personu apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas valsts, un 
izdevējiestāde  

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums 

Kontakttālrunis e-pasts 

Bankas pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) 
 

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

1. Depozīta summa: 
− ___________ (___________) valūtā ___________; 
− bez iespējas palielināt depozīta summu; 
−minimālā summa ___________ (______________). 

 Depozīta summa tiek norakstīta no šī līguma 5.punktā norādītā Klienta konta. 
2. Depozīta termiņš: no 20___.gada „_____” _______________ līdz 20___.gada „ _____” _______________. 
3. Procenti: ______ % gadā. 

Procentu izmaksa par visu periodu  notiek depozīta izvietošanas dienā. 
4. Līgumsods par depozīta pirmstermiņa izmaksu ____ % gadā no izņemamās depozīta summas par atlikušo dienu skaitu līdz depozīta 

termiņa beigām.  
5. Depozīta summa un procenti tiek ieskaitīti Klienta kontā Nr. _____________________________________ Bankā. 
6. Citi depozīta izvietošanas noteikumi ir norādīti Bankas Vispārējos darījumu noteikumos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
7. Parakstot šo līgumu, Klients apstiprina, ka: 

− ir iepazinies ar Bankas pakalpojumu tarifiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk tekstā – VDN), to saturs 
viņam ir saprotams, Klients/Klienta likumiskais pārstāvis apņemas tos ievērot un pildīt, atzīst sev un pārstāvamajam par 
saistošiem, kā arī apņemas sekot līdzi izmaiņām tajos, kas ir pieejami Bankas mājaslapā internetā (www.pnbbanka.eu) un 
Bankas klientu apkalpošanas vietās; 

− piekrīt, ka Banka ir tiesīga apstrādāt Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja 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; 

− 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; 

− visas par Klientu/Klienta likumisko pārstāvi sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka Klients/Klienta likumiskais pārstāvis 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; 
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Līdzēju paraksti    

Aizpilda Banka 

Klients/Klienta likumiskais pārstāvis 

( paraksts)

− Banka ir informējusi Klientu/Klienta likumisko pārstāvi 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.    

8. Šis līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram no 
Līdzējiem.

Banka 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Klients/Klienta likumiskais pārstāvis 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Klienta (tā pārstāvja) identitāte un Klienta pārstāvja (ja tāds ir) 
pilnvaras pārbaudītas. Līgums ir parakstīts manā klātbūtnē.

Depozīta konta numurs:

20____ g. „______” _______________________________________ 

_______________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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