
LĪGUMS NR. _______ PAR TERMIŅNOGULDĪJUMA (____________ DEPOZĪTA) NOFORMĒŠANU   
Klienta kods: _________ 

__________, 20__.gada __.___________ 

kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par termiņnoguldījuma (_____ depozīta) noformēšanu: 

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. 

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: _________________

Līguma nosacījumi

___________ depozīta summa: ________ (_____________) _________ valūtā, bez iespējas papildināt 
___________depozīta minimālā summa: ________ (_____________) _________ 
___________ depozīta summa tiek norakstīta un _____________________depozīta summa un procenti tiek ieskaitīti Klienta kontā 
Nr. _____________________ 
___________depozīta termiņš no __.__.____. līdz __.__.____. 
Procenti: _______ % gadā. Procentu izmaksa notiek katra mēneša pēdējā dienā, kas nav svētdiena vai svētku diena, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc ___________depozīta izvietošanas mēneša un ___________depozīta termiņa beigās. Ikmēneša procenti tiek 
izmaksāti Bankas operāciju dienas slēgšanas beigās. 
Līguma automātiska pagarināšana ________________

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.

Līdzēju paraksti

Banka 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Klients 

(paraksts, vārds, uzvārds)

„Līgums par termiņnoguldījuma (________depozīta) noformēšanu” MT/73/00796/3.1/17.08.2018./spēkā ar 21.08.2018.

http://www.pnbbanka.eu

