KRĀJKONTA NOTEIKUMI
(Produkta kods saskaņā ar „Produktu klasifikatoru” - 2002)
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1.

Izmantotie termini un saīsinājumi

1.1.

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).
Klients – persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi izmantot Krājkontu.
Konts – Norēķinu konts vai Kartes konts.
Krājkonts – Klienta speciālais konts Bankā, kurā uz nenoteiktu laiku tiek noguldīti Klienta naudas līdzekļi ar
papildināšanas iespējām, par ko Banka Klientam maksā procentus.
Līgums – Līgumu veido Klienta iesniegts pieteikums Krājkonta atvēršanai, VDN, t.sk. šie Noteikumi, un Tarifi.
Noteikumi – šie „Krājkonta Noteikumi”, kas ir Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu” (VDN) 7. pielikums.
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.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Krājkonta atvēršana un Līguma noslēgšana

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Krājkonta atvēršanai var pieteikties Klients, kuram Bankā ir atvērts Konts.
Banka atver Klientam Krājkontu, pamatojoties uz Klienta iesniegtu pieteikumu Krājkonta atvēršanai.
Bankai ir tiesības atteikt Klientam Krājkonta atvēršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.
Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar Krājkonta atvēršanas brīdi. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz Klientam Krājkonta izrakstu vai citu apstiprinājumu par Krājkonta
atvēršanu.

3.

Naudas līdzekļi Krājkontā

3.1.
3.2.

Naudas līdzekļi Krājkontā ir Klienta noguldījumi uz nenoteiktu laiku ar tiesībām papildināt tos.
Naudas līdzekļus Krājkontā var pārskaitīt vai iemaksāt skaidrā naudā jebkura fiziskā vai juridiskā persona tikai
Krājkonta valūtā.

4.

Procenti

4.1.

Klientam par Krājkontā esošo naudas līdzekļu noguldījumu tiek aprēķināti un izmaksāti procenti saskaņā ar
attiecīgajā dienā Bankas spēkā esošo Krājkonta procentu likmi, kas noteikta Tarifos. Krājkonta procentu likme ir
mainīga.
Procenti tiek aprēķināti katru dienu par attiecīgās dienas beigās Krājkontā esošo naudas līdzekļu summu. Ja Klients
ir iesniedzis Bankai Maksājuma rīkojumu Krājkontā esošo naudas līdzekļu pārskaitījumam uz Kontu, sākot ar šī
Maksājumu rīkojuma saņemšanas dienu Banka par Krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem, kurus Klients ir pieteicis
pārskaitījumam, procentus nemaksā.
Banka izmaksā Klientam aprēķinātos procentus katru dienu, ieskaitot tos Krājkontā.
Par Krājkontā esošo naudas līdzekļu noguldījumu procenti tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir: ja Krājkonta valūta
ir Lielbritānijas sterliņu mārciņas – 365 dienas, ja Krievijas rubļi – faktiskais dienu skaits gadā, pārējām valūtām –
360 dienas.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

Krājkonta izmantošana

5.1.
5.2.

Klients var rīkoties ar naudas līdzekļiem Krājkontā, tikai pārskaitot naudas līdzekļus uz Kontu.
Krājkontā esošie naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti, pamatojoties uz Klienta Maksājuma rīkojumu, kas noformēts
saskaņā ar Bankas prasībām.
Banka pārskaita Krājkontā esošos naudas līdzekļus 8. (astotajā) kalendārajā dienā pēc Maksājuma rīkojuma
saņemšanas, par pirmo skaitot Maksājuma rīkojuma saņemšanas dienu. Ja pārskaitījuma veikšanas diena iekrīt
dienā, kas nav Bankas darbdiena, Banka pārskaitījumu veic pirmajā Bankas darbdienā, kas seko aiz tās.
Klients ir tiesīgs pieteikt Bankā Krājkonta pārskata saņemšanu.

5.3.

5.4.
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6.

Līguma izbeigšana un Krājkonta slēgšana

6.1.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieteikt Līguma izbeigšanu un Krājkonta slēgšanu, iesniedzot Bankai Klienta
aizpildītu Bankas pieteikumu Krājkonta slēgšanai. Klients var iesniegt aizpildītu pieteikumu papīra formā vai
elektroniski, izmantojot Attālināto pakalpojumu, ja Klientam tāds ir pieslēgts un tas nodrošina šādu funkcionalitāti un
iespēju.
Ja Klients ir pieteicis Krājkonta, kurā ir naudas līdzekļi, slēgšanu vai daļēju naudas līdzekļu pārskaitīšanu,
neievērojot šo Noteikumu 5.3. punktā norādīto iepriekšējās paziņošanas termiņu, Klientam jāmaksā Bankai Tarifos
paredzētais līgumsods par naudas līdzekļu pirmstermiņa izmaksu no Krājkonta. Līgumsods tiek ieturēts no
izmaksājamās no Krājkonta summas.
Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un slēgt Krājkontu šādos gadījumos:
ja Banka slēdz Kontu saskaņā ar Klienta un Bankas starpā noslēgto līgumu, kurš regulē Konta darbību;
VDN 3.11. punktā noteiktajos gadījumos;
Klientu, kas nav Patērētāji, Krājkontā 6 (sešu) mēnešu laikā netiek veiktas operācijas, un naudas līdzekļu atlikums
Krājkontā ir vienāds ar 0 (nulli);
Klientu, kas ir Patērētāji, Krājkontā 3 (trīs) gadu laikā netiek veiktas operācijas, un naudas līdzekļu atlikums
Krājkontā ir vienāds ar 0 (nulli).
Banka par Līguma izbeigšanu šo Noteikumu 6.3.1. un 6.3.2. punktos norādītajos gadījumos brīdina Klientu, kurš ir
Patērētājs, 2 (divus) mēnešus iepriekš, ievērojot Piemērojamajos aktos noteiktos gadījumus un termiņus.
Naudas līdzekļus, kuri atrodas Krājkontā tā slēgšanas brīdī, Banka pārskaita uz Kontu, kam piesaistīts Krājkonts, ja
Klients nav devis citus norādījumus. Ja Krājkonta slēgšanas iemesls ir Konta slēgšana, Banka izmaksā Krājkontā
esošos naudas līdzekļus saskaņā ar Klienta norādījumiem.

6.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.
6.5.

***
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