
 
 

Īpašā piedāvājuma „“Lai ražens rudentiņš!” 
NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Organizētājs – AS “NORVIK BANKA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003072918, juridiskā adrese 
Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010, tālāk tekstā – Banka. 

1.2. Īpašā piedāvājuma  darbība  ir visā Latvijas Republikas teritorijā. 

1.3. Īpašā piedāvājuma  spēkā esamības laiks ir no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 
31. oktobrim (ieskaitot). 

1.4. Par šī īpašā piedāvājuma, tālāk tekstā – Piedāvājums, dalībnieku, tālāk tekstā – Dalībnieks, var 
kļūt jebkura privātpersona, Latvijas Republikas rezidents, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un kas 
kļūst par Bankas klientu un noformē depozītu saskaņā ar šo noteikumu 2.1. punkta nosacījumiem. 

2. Piedāvājuma norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 

2.1. Lai kļūtu par Dalībnieku, personai jānoformē depozīts, ierodoties Bankas klientu apkalpošanas 
vietā, ar šādiem nosacījumiem: 

2.1.1. depozīta veids – Maksimālais depozīts; 

2.1.2. depozīta minimālā summa, valūta – 200 EUR; 

2.1.3. depozīta termiņš – 18 mēneši (ar likmi 1.45%) vai 2 gadi (ar likmi 1.6%); 

2.1.4. attiecīgās paaugstinātās procentu likmes ir attiecināmas uz naudas līdzekļiem, kuri pēdējā 
mēneša laikā netika izvietoti klienta karšu, norēķinu vai depozīta kontā Norvik Bankā un/vai 
gadījumā, ja klients pagarina depozītu, kam beidzies līguma termiņš, palielinot depozīta 
summu vismaz par 10% no pārformējamā depozīta summas; 

2.1.5. lai noformētu depozītu, Dalībniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase, Latvijas 
Republikā izsniegta personas apliecība vai uzturēšanās atļauja, kas izsniegta patstāvīga 
(atsevišķa) dokumenta veidā. 

2.2. Ja Dalībnieks noformē depozītu atbilstoši šajos noteikumos 2.1. punktā minētiem nosacījumiem, 
Banka standarta depozīta procentu likmei piemēro paaugstinājumu  procentpunktu apmērā. 

3. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

3.1. Visas šī Piedāvājuma Dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar Piedāvājumu, ir jāiesniedz 
rakstveidā Bankai (juridiskā adrese: Elizabetes iela 15-2, LV-1010, korespondences adrese: 
Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050) ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Piedāvājuma 
norises beigām. Banka izskata iesniegto pretenziju 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

4. Īpašas piezīmes 

4.1. Piedāvājuma dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti Piedāvājuma ietvaros. 

4.2. Ar Piedāvājuma noteikumiem iespējams iepazīties Bankas tīmekļa vietnē www.norvik.eu. 


