
1/3 “Vienošanas pie Līguma juridiskai personai, Latvijas Republikas nerezidentam”                             MX/47/02192/1.0/06.03.2017. 

 
 
 

 

VIENOŠANAS PIE LĪGUMA _____________________________________________________________________________    

_____________________________________Nr._______________________ no 20_____g. „_____”___________________  

 Rīgā                   ___________________ 20_____g. „_____”___________________ 
Klienta kods 

KLIENTS, NO VIENAS PUSES, 

Nosaukums 
 
 
 
 

Reģistrācijas numurs 

Reģistrācijas valsts, reģistra nosaukums 

 
 

 
 

Reģistrācijas datums 
 

 
Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts) 
 
 
 INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PĀRSTĀVI/JIEM 

Vārds, uzvārds  

Personas kods (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   

 statūtu     pilnvaras    cits (norādiet)  ____________ pamata.                                 

Vārds, uzvārds  

Personas kods (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   

 statūtu     pilnvaras    cits (norādiet)   _____________ pamata.                                

Vārds, uzvārds  

Personas kods (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   

 statūtu     pilnvaras    cits (norādiet)    _____________ pamata.                               

UN AS “PNB Banka” (REĢISTRĀCIJAS NR.40003072918), TURPMĀK TEKSTĀ – BANKA, NO OTRAS PUSES, 

Bankas pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) Bankas pārstāvis rīkojas uz Bankas darbinieku, kas veic klientu 
apkalpošanu, pilnvarojuma noteikumu pamata 

TURPMĀK TEKSTĀ – LĪDZĒJI, NOSLĒDZA ŠĀDU VIENOŠANOS, TURPMĀK TEKSTĀ – VIENOŠANĀS, PIE LĪGUMA 

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ NO 20_____g. „_____”___________________, TURPMĀK TEKSTĀ – LĪGUMS: 

Informācija par kredītu 

Klienta saistību nodrošinājums – naudas līdzeklu noguldījums  

_____________ (________________________________________________________________________________________________) apmērā, 

_________ valūtā,  kontā Nr. 

L V   L A T B              
 

Banka 

 

 

(paraksts)                                                                                                                                                

                       

Klients 

 

 

(paraksts) 
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  Vēlamā Atļautā kredīta summa   
__________________ ( ________________________________________________________________________________________________ ), 

valūta ___________, kuru  lūdzu ieskaitīt  manā Kartes kontā Nr. 

L V   L A T B              

 

Piekrišana datu apstrādei. No valsts iestādēm kredītspējas izvērtēšanai, Bankai saņemt datus  atļauju    neatļauju    

Datu izmantošanas mērķis: maksātspējas izvērtēšanai. 

AIZPILDA BANKA 

Piešķirts Atļautais Kredīts_________________   ( __________________________________________________________________________ ),  

valūta _________  

Procentu likme par Atļautā kredīta lietošanu gadā  

Līgumsods par Neatļautā kredīta lietošanu gadā  

Līgumsods par maksājuma nokavējumu gadā  

            
 

1. Kredīta piešķiršanas pamatnosacījumi 

1.1. Saskaņā ar Vienošanos pēc Klienta kredītspējas izvērtēšanas, Banka piešķir Klientam un ieskaita Kartes kontā kredītu piešķirtās Atļautā kredīta 

summas apmērā.  

1.2. Banka patur tiesības nepiešķirt kredītu vai piešķirt mazāku kredītu nekā Klienta pieprasītais, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.   

1.3. Kredīts tiek piešķirts ar brīdi, kad Banka palielina Kartes kontā pieejamo atlikumu par Atļautā kredīta summu. 

1.4. Atļautais kredīts un  kredīts, kas pārsniedz Atļauta kredīta summu un Klienta naudas līdzekļus,   turpmāk tekstā – Neatļautais kredīts (ja tāds ir), 

atspoguļojas Karšu kontā. 

1.5. Atļautais kredīts tiek uzskatīts par saņemtu, ja no Kartes konta norakstīta Darījuma un/vai Bankas operācijas vai cita maksājuma summa, kas  

pārsniedz Klienta paša naudas līdzekļu atlikumu Kartes kontā.  

1.6. Atļautais kredīts, tā neizmantotās vai izmantotās un atmaksātās summas apmērā, ir pieejams visā Kartes derīguma termiņā. 

1.7. Bankai ir tiesības, Bankas Vispārējos darījumu noteikumos (turpmāk tekstā – VDN) noteiktajā termiņa samazināt Atļauta kredīta summu un/vai 

pieprasīt  kredītsaistību pirmstermiņa izpildi. Šajā gadījumā Klientam nekavējoties jāatmaksā kredīta saistības. 

 

2. Maksa par kredīta izmantošanu, kredīta atmaksas nosacījumi un Līgumsods 

2.1. Klienta pienākums ir apmaksāt Bankai Procentus par Atļautā kredīta izmantošanu. Procenti par Atļautā kredīta lietošanu tiek aprēķināti no 

dienas, kad tiek pārsniegts Klienta paša naudas līdzekļu atlikums Kartes kontā, vadoties no faktiskā dienu skaita mēnesī ar nosacījumu, ka 

gadā ir 360 dienas.  

2.2. Laika periods, par kuru Klientam ir jānorēķinās ar Banku, t.i., jāatmaksā izmantotā kredīta summa un jāmaksā procenti (turpmāk- Norēķinu cikls) 

ir 1 (viens) kalendārais mēnesis.  

2.3. Kredītu, procentus, Līgumsodu (t.sk. Līgumsodu par Neatļautā kredīta lietošanu) Klientam jāsamaksā līdz Norēķinu dienai. Norēķinu diena ir 
Norēķinu cikla pēdējā diena (ieskaitot). Ja Norēķinu diena iekrīt svētdienā vai citā brīvdienā Latvijas Republikā, tad par Norēķinu dienu tiek 

uzskatīta pirmā Bankas darbdiena, kas seko aiz tās. Par katru norēķinu veikšanas kavējuma dienu Klients maksā Bankai Līgumsodu par 

nokavējumu saskaņā ar Vienošanos un Tarifiem.  

2.4. Ikmēneša maksājumi jāveic līdz pilnīgai Klienta saistību pret Banku izpildei. 

2.5. Klients var veikt maksājumus, kuru summa pārsniedz Ikmēneša maksājuma summu. Šajā gadījumā pārmaksātā summa paliek Kartes kontā kā 

Klienta paša naudas līdzekļi un ir pieejama izmantošanai saskaņā ar Vienošanos un VDN. 

2.6. Par faktiski izmantotās un neatmaksātās Atļautā kredīta daļas atmaksas nokavējumu, vai tās veikšanu nepilnā apmērā, tiek aprēķināts un 

Klientam ir pienākums samaksāt Bankai Līgumsodu saskaņā ar Vienošanos, par katru maksājuma kavējuma dienu, sakot ar dienu (ieskaitot)  
pēc norēķinu dienas, līdz samaksas dienai (šo dienu neieskaitot). Klienta pienākums ir apmaksāt Līgumsodu. 

2.7. Līgumsods par Neatļautā kredīta izmantošanu tiek aprēķināts sākot ar dienu (šo dienu ieskaitot), kad Kartes kontā izveidojas Neatļautais 

kredīts,  līdz Neatļauta kredīta dzēšanas dienai, šo dienu neieskaitot. 

2.8. Procentu un Vienošanās paredzēto Līgumsodu summa tiek norakstīta no Kartes kontā esošiem Klienta paša naudas līdzekļiem vai Klienta paša 

naudas līdzekļu trūkuma gadījumā – no kredīta, ar to samazinot neizmantotā Atļautā kredīta summu, norēķinu cikla (viens kalendārais mēnesis) 

pēdējā Bankas darbdienā.   

2.9. Bankai ir tiesības bezakcepta kārtībā debetēt Klienta Kartes kontu par visām Bankas pakalpojumu tarifos norādīto komisijas maksu un citu 

maksājumu, Procentu un Vienošanās norādīto Līgumsodu summām, kā arī par jebkurām citām Klienta parāda un kredīta summām. Ja Kartes 

kontā nav norakstīšanai nepieciešamās Klienta paša naudas līdzekļu summas, Bankai ir tiesības norakstīt šajā punktā minētās summas no 

kredīta, ar to samazinot neizmantotā Atļautā kredīta summu. 

2.10. Kartes kontā ieskaitītās naudas summas tiek novirzītas Klienta saistību pret Banku dzēšanai šādā secībā: Procenti par Atļautā kredīta 

izmantošanu, izmantotā kredīta summa, Līgumsods par nokavējumu, Līgumsods par Neatļautā kredīta lietošanu. 

2.11. Aprēķinātos procentus un Līgumsodu, Banka bezakcepta kārtībā noraksta no Klienta paša naudas līdzekļiem jebkura kontā Bankā,  Klienta 

paša naudas līdzekļu nepietiekamības gadījumā, no kredīta, samazinot neizmantotā Atļautā kredīta summu. Nepieciešamības gadījumā, Banka 

veic naudas līdzekļu konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa operācijas veikšanas dienā.  

 

Banka 

 

 

(paraksts)                                                                                                                                                

                       

Klients 

 

 

(paraksts) 
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3. Pakalpojumu izmantošanas pamatnosacījumi 
3.1. Bankai ir tiesības, nebrīdinot Klientu, veikt grozījumus Līgumā, VDN un Bankas pakalpojumu tarifos, tajā skaita mainīt gada procentu likmes un 

kredītkartes Līgumsodu, ja grozījumi tiek veikti sakarā ar Bankas darbību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

grozījumiem vai jaunu aktu pieņemšanu, vai ja grozījumi tiek veikti par labu Klientam. Pārējos gadījumos Bankai ir tiesības vienpusēji veikt 

grozījumus, brīdinot par to Klientu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš vai pie pirmās izdevības individuāli informējot Klientu par tiem. 

3.2. Klients un Banka ir tiesīgi izbeigt Līgumu VDN un Kartes, Karšu  konta lietošanas un apkalpošanas noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

4. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršanas kārtība  

4.1. Visi strīdi un domstarpības starp līdzējiem  tiek risināti pārrunu ceļā, bet ja Līdzēji nevar vienoties, strīdi tiek nodoti izskatīšanai pēc prasītāja 

izvēles: Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā (Rīgā, vienotais reģistrācijas Nr.40003746396 Šķīrējtiesu reģistrā), vai Rīgas komerciālo 

strīdu šķīrējtiesā (Rīgā, vienotais reģistrācijas Nr.40003758338 Šķīrējtiesu reģistrā), viena tiesneša sastāvā saskaņā ar attiecīgās šķīrējtiesas 

reglamentu, vai Latvijas Republikas tiesā, piekritību nosakot pēc Bankas juridiskās adreses atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, 
piemērojamas materiālās tiesības - Latvijas Republikas tiesības. 

 

5. Klienta apliecinājumi 

 Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina, ka: 

5.1. ir iepazinies ar Bankas pakalpojumu tarifiem un VDN, to saturs Klientam ir saprotams, Klients apņemas tos pildīt, un apņemas sekot līdzi 

izmaiņām tajos, kas ir pieejami Bankas mājaslapā internetā (www.pnbbanka.eu) un Bankas klientu apkalpošanas vietās; 

5.2. pirms Vienošanās parakstīšanas Banka ir iepazīstinājusi Klientu ar patiesu un pilnīgu informāciju par visiem Vienošanās nosacījumiem un 

iespējamiem riskiem. Klients pilnībā apzinās un saprot Vienošanās norādīto Klienta veicamo maksājumu struktūru un apmēru, Klients ir brīdināts 

ar piemēru palīdzību par riskiem, kas saistīti ar minēto valūtu kursu iespējamām izmaiņām Klientam nelabvēlīgā virzienā, un šādu izmaiņu 

ietekmi uz Klienta veicamo kredītmaksājumu apmēru; 

5.3. Klients pilnībā apzinās un saprot, ka jebkādu Vienošanās paredzēto maksājumu neveikšana var radīt Klientam nopietnas sekas, kā Līgumsoda, 
nokavējuma procentu (ja tādi ir paredzēti) aprēķināšana, kā arī var apgrūtināt turpmākās kredīta saņemšanas iespējas; 

5.4. darījumos ar Banku patiesais labuma guvējs un ieinteresēta persona ir persona, kas norādīta anketā, ja vien Klients nav informējis Banku par 
citu labuma guvēju; 

5.5. piekrīt, ka Banka ir tiesīga apstrādāt viņa,  likumisko pārstāvju un kartes lietotāju personas datus mērķiem, kas ir saistīti ar Bankas pakalpojumu 

sniegšanu, ziņu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā  un akciju/loteriju/līdzīgu pasākumu izpildi, kā arī statistisku pētījumu 

veikšanai un analīzei par Klientu grupu un pakalpojumu tirgus daļu un citiem finanšu rādītājiem un  sakaru līdzekļu izmantošanai VDN noteiktajā 

kārtībā un atbilstoši normatīvo aktu, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību, prasībām; 

5.6. visas par Klientu sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka viņš 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; 

5.7. neiebilst pret informācijas par viņu pārbaudi jebkurā datu bāzē un informācijas par viņu ievadīšanu un glabāšanu Bankas Klientu datu bāzē; 

5.8. piekrīt tam, ka Banka izmanto Vienošanās 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; 

5.9. apstiprina, ka Banka ir informējusi viņu par kārtību, kādā Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu reģistram ziņas par Klientu, tā saistībām un to 

izpildes gaitu un Valsts ieņēmumu dienestam par Klientu, tā 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; 

5.10. 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; 

5.11. piekrīt tam, ka Banka atzīst Līguma un Vienošanās saturu par konfidenciālo informāciju un garantē tās neizpaušanu trešajām personām, ar 

nosacījumu ka Klients godprātīgi pildījis uzņemtās saistības pēc Vienošanās. Pretējā gadījumā Banka ir tiesīga, bez iepriekšējas brīdināšanas 

nodot bez jebkādiem ierobežojumiem informāciju,  parāda piedziņas uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos paredzētās darbības trešajām 

personām. 

 

 
Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem 

un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Katram vienošanās eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.  

KLIENTA PĀRSTĀVJA/U PARAKSTS 

 
Datums  20_____g. „_____”___________________ 

Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  

  

 
Datums  20_____g. „_____”___________________ 

Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  

  

 
Datums  20_____g. „_____”___________________ 

Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  

Z.v. 

  

AS “PNB Banka” DARBINIEKA/STARPNIEKA 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, vārds, uzvārds, paraksts 

  

AS “PNB Banka” PARAKSTS 

 
Datums  20_____g. „_____”___________________ 

AS “PNB Banka”  pārstāvja  amats, paraksts, vārds, uzvārds   
 

Z.v. 
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