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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 – fiziskā persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi izmantot Pamatkontu un kura ir Eiropas
Savienības rezidents, t. sk. Latvijas Republikas rezidents, un fiziskā persona, kurai nav uzturēšanās atļaujas
Latvijas Republikā, bet kuras izraidīšana no Latvijas Republikas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
nav iespējama.
Līgums – pēc Klienta pieprasījuma starp Banku un Klientu noslēgts līgums par Pamatkonta atvēršanu un
apkalpošanu.
Noteikumi – šie Bankas „Pamatkonta Noteikumi”, kas ir Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu”(VDN) 4. pielikums
un regulē attiecības starp Banku un Klientu, kas saistītas ar Pamatkonta atvēršanu, apkalpošanu un slēgšanu.
Pamatkonts – Kartes konts ar pamatfunkcijām.
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.
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2.

Pamatkonta atvēršana un Līguma noslēgšana

2.1.

Banka nodrošina Klientam iespēju atvērt Pamatkontu saskaņā ar Latvijas Republikas „Maksājumu pakalpojumu un
elektroniskās naudas likumā” noteikto.
Klientam Pamatkonta atvēršanai jāievēro VDN, to pielikums „Norēķinu karšu Noteikumi”, kā arī „Bankas konta
senioriem” apkalpošanas nosacījumiem noteiktās prasības, ja vien šajos Noteikumos nav norādīts citādi.
Klients Pamatkonta atvēršanai iesniedz Bankai pieteikumu, kurā ietverts apliecinājums par to, ka pieteikuma
parakstīšanas brīdī Klientam nav atvērts pamatkonts citā kredītiestādē Latvijas Republikā, un pēc Bankas
pieprasījuma iesniedz citu Pamatkonta atvēršanai nepieciešamo Bankas pieprasīto informāciju un dokumentus.
Banka 10 (desmit) Bankas darbdienu laikā pēc visas Pamatkonta atvēršanai nepieciešamās informācijas un
dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Pamatkonta atvēršanu vai atteikumu atvērt Pamatkontu.
Banka atver Pamatkontu pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.
Banka atsaka Pamatkonta atvēršanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
ja šāda Pamatkonta atvēršanas Klientam vai attiecīgā Pamatkonta apkalpošanas rezultātā tiktu pārkāptas
normatīvo aktu prasības, t. sk. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
Klients Bankai sniedzis nepatiesu informāciju Pamatkonta atvēršanai.
Banka ir tiesīga atteikt Pamatkonta atvēršanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
Klientam jau ir atvērts pamatkonts Bankā vai citā kredītiestādē Latvijas Republikā, izņemot gadījumu, kad Klients
jau saņēmis paziņojumu, ka pamatkonts tiks slēgts;
Klients vairs neatbilst šo Noteikumu 1.2. punktā noteiktajam statusam;
Pamatkonta atvēršana vai apkalpošana var radīt Bankai reputācijas risku.
Par pieņemto lēmumu atteikt Pamatkonta atvēršanu Banka nekavējoties rakstveidā un bez maksas informē Klientu,
norādot atteikuma iemeslus, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas atklāšana ir pretrunā ar valsts drošības vai
sabiedriskās kārtības interesēm, t. sk. normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas jomā. Atteikumā Banka informē Klientu par sūdzību izskatīšanas kārtību gadījumā, ja
Klientu neapmierina Bankas pieņemtais lēmums par atteikumu.
Banka Klientam informāciju par atteikumu nosūta elektroniski uz Klienta pieteikumā Pamatkonta atvēršanai norādīto
e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, nosūta informāciju par atteikumu uz saziņai norādīto pasta adresi.
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3.

Pamatkonta slēgšana

3.1.

Klients var slēgt Pamatkontu pēc savas iniciatīvas, iesniedzot Bankā iesniegumu un ievērojot VDN un to pielikumā
„Norēķinu karšu Noteikumi” paredzētos Kartes konta slēgšanas nosacījumus. Ja Klients papildus Pamatkontam
lieto vēl citus Pakalpojumus, katrs Pakalpojums tiek slēgts tādā kārtībā, kāda noteikta VDN, konkrētā Pakalpojuma
noteikumos un Pakalpojuma līgumā.

Lpp. 1/2 „Vispārējo darījumu Noteikumu” pielikums „Pamatkonta Noteikumi”

ML/02/00784/2.3/24.01.2019./spēkā ar 29.01.2019.
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Banka, ja iespējams, nekavējoties vai ievērojot VDN un to pielikumā „Norēķinu karšu Noteikumi” paredzētos Kartes
konta slēgšanas nosacījumus, vienpusēji izbeidz sadarbību ar Klientu un slēdz Pamatkontu jebkurā no šādiem
gadījumiem:
Pamatkonta turpmāka apkalpošana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, t. sk. noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
Klients Pamatkontu ir tīši izmantojis nelikumīgām darbībām.
Par pieņemto lēmumu nekavējoties izbeigt sadarbību ar Klientu un slēgt Pamatkontu šo Noteikumu 3.2. punktā
minētajos gadījumos Banka informē Klientu, minot pamatojumu, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas
atklāšana būtu pretrunā ar valsts drošības vai sabiedriskās kārtības interesēm (t. sk. normatīvo aktu prasībām
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā), un norādot sūdzību
iesniegšanas kārtību, ja Klientu neapmierina Bankas pieņemtais lēmums par sadarbības izbeigšanu.
Banka ir tiesīga vienpusēji izbeigt sadarbību ar Klientu un slēgt Pamatkontu jebkurā no šādiem gadījumiem:
Pamatkontā ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem pēc kārtas nav veiktas operācijas/darījumi;
Klients sniedzis nepatiesu informāciju, un Pamatkonts tika atvērts, balstoties uz to;
Klients vairs neatbilst šo Noteikumu 1.2. punktā noteiktajam statusam;
Klients atvēris pamatkontu citā kredītiestādē Latvijas Republikā;
turpmākā Pamatkonta uzturēšana rada Bankai reputācijas risku;
Banka izbeidz attiecīgā Pakalpojuma sniegšanu visiem saviem Klientiem;
ne mazāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā Klienta parāds Bankai par Pamatkonta un tā ietvaros sniegto Pakalpojumu
izmantošanu pārsniedz Pamatkonta atlikumu.
Par pieņemto lēmumu vienpusēji izbeigt sadarbību ar Klientu un aizvērt Pamatkontu šo Noteikumu 3.4. punkta
minētajos gadījumos Banka informē Klientu, minot pamatojumu, vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš, izņemot
gadījumus, kad šādas informācijas atklāšana būtu pretrunā ar valsts drošības vai sabiedriskās kārtības interesēm,
un norādot sūdzību iesniegšanas kārtību, ja Klientu neapmierina Bankas pieņemtais lēmums par sadarbības
izbeigšanu.
***
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