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1. Izmantotie termini un saīsinājumi  
1.1. Aizbildnis – Klienta likumiskais pārstāvis. 

1.2. Banka – AS “PNB Banka”, vienotais reģistrācijas Nr.40003072918, juridiskā adrese: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, 

LV-1010; e-pasta adrese: info@pnbbanka.eu; mājaslapa internetā www.pnbbanka.eu;  Bankas uzraudzību veic 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050; e-pasta adrese: fktk@fktk.lv). 

1.3. Bērnu krājkonts – Klienta konts Bankā, kurā līdz Klienta pilngadības (kad Klients sasniedz 18 gadu vecumu) 

sasniegšanai tiek noguldīti Klienta naudas līdzekļi ar papildināšanas iespējām, Banka par Bērnu krājkontā esošo 

atlikumu Klientam maksā procentus. 

1.4. Klients – nepilngadīga fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidents, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi 

vēlmi izmantot Bērnu krājkontu.  

1.5. Līgums – Līgumu veido Klienta likumiskā pārstāvja iesniegts pieteikums Bērnu krājkonta atvēršanai, VDN, t.sk. šie 

Noteikumi, un Tarifi. 

1.6. Noteikumi – šie „Bērnu krājkonta Noteikumi”, kas ir Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu” (VDN) 8. pielikums. 

1.7. Ja šajos Noteikumos tiek lietoti termini vai saīsinājumi, kas nav atrunāti šajā Noteikumu nodaļā, šie termini vai 

saīsinājumi interpretējami atbilstoši VDN noteiktajiem terminiem un saīsinājumiem. 

 

2. Bērnu krājkonta atvēršana un Līguma noslēgšana 
2.1. Bērnu krājkonts ir Klientam uz noteiktu termiņu, t.i., līdz Klienta pilngadības sasniegšanai, atvērts konts Bankā, kuru 

var bez ierobežojuma papildināt un par kurā esošo atlikumu tiek aprēķināti un izmaksāti procenti saskaņā ar 

attiecīgajā dienā Bankas spēkā esošo Bērnu krājkonta procentu likmi, kas noteikta Tarifos. 

2.2. Banka atver Klientam Bērnu krājkontu, ja Aizbildnis personīgi iesniedz Bankai aizpildītu Bankas pieteikumu 

rakstiskā papīra formā un pārējos nepieciešamos dokumentus.  

2.3. Lai atvērtu Bērnu krājkontu, Aizbildnim jāuzrāda Bankai savs personu apliecinošs dokuments, kas atbilst Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, Klienta dzimšanas apliecība (kur redzams ieraksts par vecākiem), ja Klienta 

Aizbildņa pasē nav izdarīts ieraksts par Klientu kā Aizbildņa bērnu, un Klienta pase (ja tāda ir izsniegta) vai Latvijas 

Republikas izsniegta personas apliecība (ja tāda ir izsniegta). Ja Aizbildnis ir iecelts ar bāriņtiesas lēmumu vai 

adoptētājs apstiprināts ar tiesas spriedumu, papildus Aizbildnim jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par Aizbildņa 

iecelšanu vai tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Aizbildnim ir jāiesniedz arī citi Bankas pieprasītie 

dokumenti.  

2.4. Bankai ir tiesības atteikt Bērnu krājkonta atvēršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus. 

2.5. Līgums  tiek uzskatīts par noslēgtu ar Bērnu krājkonta atvēršanas brīdi un minimālās summas ieskaitīšanu.  

2.6. Pēc Klienta aizbildņa pieprasījuma Banka izsniedz Bērnu krājkonta Konta izrakstu vai citu apstiprinājumu par Bērnu 

krājkonta atvēršanu. 

 

3. Naudas līdzekļi Bērnu krājkontā 
3.1. Noslēdzot Līgumu, Aizbildnis apliecina, ka visi Bērnu krājkontā ieskaitītie naudas līdzekļi ir uzskatāmi par Klienta 

mantu un Klientam ir tiesības ar to brīvi rīkoties, iestājoties Bērnu krājkonta termiņam. Par Bērnu krājkonta termiņa 

iestāšanās dienu tiek uzskatīta diena, kad Klients sasniedz pilngadību. 

3.2. Līguma darbības laikā Bērnu krājkontu var neierobežoti papildināt tikai Bērnu krājkonta valūtā jebkura fiziskā vai 

juridiskā persona, iemaksājot tajā naudas līdzekļus skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. 

 

4. Procenti  
4.1. Par Bērnu krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem Banka aprēķina procentus. Procentu aprēķināšanai tiek izmantota 

procentu likme, kura tiek noteikta Līguma noslēgšanas dienā un turpmāk tiek mainīta reizi gadā Līguma 

noslēgšanas datumā. Ja procentu likmes pārskatīšanas datums iekrīt citā dienā nekā Bankas darbdiena, tad 

procentu likme tiek noteikta atbilstoši iepriekšējā Bankas darbdienā spēkā esošajai procentu likmei.  
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4.2. Banka nodrošina, ka gadījumā, ja atbilstoši spēkā esošajiem Tarifiem attiecīgajā procentu likmes pārskatīšanas 

dienā noteiktā procentu likme ir zemāka par minimālo Bērnu krājkonta procentu likmi, tiek piemērota minimālā 

Bērnu krājkonta procentu likme. Minimālā Bērnu krājkonta procentu likme ir 1% gadā.   

4.3. Procenti tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir: ja Bērnu krājkonta valūta ir Lielbritānijas sterliņu mārciņas – 365 

dienas, ja Krievijas rubļi – faktiskais dienu skaits gadā, pārējām valūtām – 360 dienas.  

4.4. Procenti tiek aprēķināti katru dienu par attiecīgās dienas beigās Bērnu krājkontā esošo naudas līdzekļu summu līdz 

Bērnu krājkonta termiņa iestāšanās dienai, šo dienu neieskaitot. 

4.5. Aprēķinātie procenti tiek ieskaitīti Bērnu krājkontā, pieskaitot tos uzkrātajai Bērnu krājkonta summai, katru gadu 

Līguma noslēgšanas datumā, bet ja tas iekrīt citā dienā nekā Bankas darbdienā, tad procenti tiek ieskaitīti 

nākamajā Bankas darbdienā, kas seko aiz tās. 

4.6. Līguma izbeigšanas (t.sk. pirmstermiņa) gadījumā visi aprēķinātie procenti, kuri vēl nav ieskaitīti Bērnu krājkontā, 

tiek izmaksāti kopā ar uzkrātajiem Bērnu krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem.  

 
5. Bērnu krājkonta izmantošana 
5.1. Klients var rīkoties ar naudas līdzekļiem Bērnu krājkontā šajos Noteikumos norādītajā kārtībā, tikai iestājoties Bērnu 

krājkonta termiņam. 

5.2. Aizbildnim ir tiesības pirms termiņa daļēji vai pilnībā izņemt naudas līdzekļus no Bērnu krājkonta pirms Bērnu 

krājkonta termiņa iestāšanās, iesniedzot Bankā aizpildītu pieteikumu un ievērojot šo Noteikumu 5.5. punktā 

noteikto. Iesniedzot pieteikumu, Aizbildnim jāuzrāda Bankai savs personu apliecinošs dokuments un Latvijas 

Republikas teritorijā spēkā esošas bāriņtiesas izsniegta rakstiska atļauja (lēmums) rīkoties ar Bērnu krājkontā 

esošajiem naudas līdzekļiem. 

5.3. Banka izmaksā naudas līdzekļus no Bērnu krājkonta, to daļējas vai pilnīgas pirmstermiņa izņemšanas gadījumā, kā 

arī, ja Līgums tiek izbeigts un Bērnu krājkonts slēgts saskaņā ar šo Noteikumu 6.1. punktu, 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. 

5.4. Banka izsniedz Bērnu krājkonta pārskatu Klientam (ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu) vai Aizbildnim (līdz Bērnu 

krājkonta termiņa iestāšanās), ja šīs personas to pieprasa. 

5.5. Ja Klienta Aizbildnis vēlas izņemt pilnībā vai daļēji Bērnu krājkontā esošos naudas līdzekļus pirms Bērnu krājkonta 

termiņa iestāšanās, Bankai ir tiesības ieturēt no izmaksājamās naudas summas Tarifos paredzēto līgumsodu par 

naudas līdzekļu pirmstermiņa izmaksu no Bērnu krājkonta. 

 

6. Līguma izbeigšana un Bērnu krājkonta slēgšana  
6.1. Aizbildnim ir tiesības pirms termiņa pieteikt Līguma izbeigšanu un Bērnu krājkonta slēgšanu, iesniedzot Bankā 

aizpildītu pieteikumu Bērnu krājkonta slēgšanai.  

6.2. Pēc Bērnu krājkonta termiņa iestāšanās procenti netiek aprēķināti. Visi Bērnu krājkontā esošie naudas līdzekļi kopā 

ar uzkrātajiem (kuri vēl nav ieskaitīti Bērnu krājkontā) procentiem, tiek izmaksāti Klientam skaidrā naudā vai 

pārskaitīti uz Klienta norādīto kontu atbilstoši Klienta aizpildītajam pieteikumam. Līgums tiek automātiski izbeigts 

dienā, kad naudas līdzekļi no Bērnu krājkonta tiek izmaksāti Klientam.  

6.3. Ja diena, kurā iestājas Bērnu krājkonta termiņš, nav Bankas darbdiena, Klients var izņemt naudas līdzekļus no 

Bērnu krājkonta nākamajā Bankas darbdienā, kas seko aiz tās. 

6.4. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un/vai slēgt Bērnu krājkontu, rakstiski paziņojot par to Aizbildnim vai 

Klientam, ja viņš ir sasniedzis pilngadību, šādos gadījumos: 

6.4.1. ja Bērnu krājkontā nav atlikuma ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc kārtas; 

6.4.2. VDN 3.11. punktā noteiktajos gadījumos. 

6.5. Ja Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienā Bērnu krājkontā ir naudas līdzekļi, Banka izmaksā tos Aizbildnim 

(Klientam) tikai pēc Bankas likumīgi izvirzīto prasību izpildes.  

6.6. Sākot ar dienu, kad Bankā iesniegts pieteikums Bērnu krājkonta slēgšanai, procenti par Bērnu krājkontā esošajiem 

naudas līdzekļiem tiek aprēķināti pēc minimālās Bērnu krājkonta procentu likmes. 

 

* * *  


