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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).
Klienta likumiskais pārstāvis – persona, kas var pārstāvēt Klienta intereses: a) ja Klients ir nepilngadīgā persona
– vecāks(i) vai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis(i); b) ja Klients ir persona ar rīcībspējas
ierobežojumu – saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizgādnis(i); c) pārējos gadījumos – pilnvarnieks uz
notariālās vai Bankā noformētas pilnvaras pamata.
Klients – persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi izmantot Pilsētnieka karti.
Līgums – pēc Klienta pieprasījuma starp Banku un Klientu, izmantojot Bankas apstiprinātu veidlapu, noslēgts
„Līgums par Pilsētnieka bankas kartes izsniegšanu un lietošanu”.
Noteikumi – šie Bankas „Pilsētnieka bankas kartes Noteikumi”, kas ir Bankas „Vispārējo darījumu
Noteikumu”(VDN) 5. pielikums.
Pašvaldība – administratīvi teritoriālā vienība Latvijas Republikas sastāvā ar noteiktu teritoriju un tajā dzīvojošajiem
iedzīvotājiem, kura lūdz Banku izsniegt administratīvi teritoriālās vienības iedzīvotājiem noteikta parauga Pilsētnieka
karti, pamatojoties uz starp Pašvaldību un Banku noslēgto sadarbības līgumu.
Pilsētnieka karte – Bankas emitētā Masterсard International Incorporated norēķinu karšu sistēmu Mastercard Debit
Karte, kas ir daudzfunkcionāla, personalizētā Karte ar individuālo dizainu, kas ir skolēnu apliecības vai iedzīvotāju
kartes
veidā.
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autentifikācijas/atpazīšanas funkcijas. Pilsētnieka karti var izmantot kā Bezkontakta karti Tirdzniecības vietās, kas ir
aprīkotas ar speciālām Bezkontakta karšu pieņemšanas iekārtām. Pilsētnieka karte ir piesaistīta Kartes kontam.
Tirdzniecības vieta – vieta, kurā Tirgotājs pieņem norēķiniem Pilsētnieka karti, lietojot Karšu pieņemšanas iekārtu.
Tirgotājs – juridiskā persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citā Latvijas Republikas
Tieslietu ministrijas reģistrā, kuras Tirdzniecības vietas ir aprīkotas ar Karšu pieņemšanas iekārtām un kura pieņem
Kartes bezskaidrās naudas norēķiniem.
Ja šajos Noteikumos tiek lietoti termini vai saīsinājumi, kas nav atrunāti šajā Noteikumu nodaļā, šie termini vai
saīsinājumi interpretējami atbilstoši VDN un „Karšu Noteikumos” noteiktajiem terminiem un saīsinājumiem.
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2.

Pilsētnieka kartes noteikumu darbība

2.1.
2.1.1.

Parakstot Līgumu, Klients un/vai Klienta likumiskais pārstāvis savā un Klienta vārdā apliecina, ka:
ir iepazinies ar Tarifiem, VDN, t.sk. „Karšu Noteikumiem”, Bankas „Vispārējiem Klientu datu apstrādes
Noteikumiem” un šiem Noteikumiem, to saturs viņam ir saprotams, Klients/Klienta likumiskais pārstāvis apņemas
tos ievērot un pildīt, atzīst sev un pārstāvamajam par saistošiem, kā arī apņemas sekot līdzi izmaiņām tajos, kas ir
pieejami Bankas mājaslapā internetā (www.pnbbanka.eu) un Bankas Klientu apkalpošanas vietās;
visas par Klientu/Klienta likumisko pārstāvi sniegtās ziņas ir patiesas, kā arī, ka Klients/Klienta likumiskais pārstāvis
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;
darījumos ar Banku patiesais labuma guvējs un ieinteresētā persona ir persona, kas norādīta Bankai iesniegtajā
anketā, ja vien Klients/Klienta likumiskais pārstāvis nav informējis Banku par citu labuma guvēju;
piekrīt tam, ka Klients lieto Karti;
ir informēts un piekrīt, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Klienta likumiskajam pārstāvim un Klientam
radušies, ja trešā persona ir izmantojusi Klienta Maksājuma instrumentus un Klients/Klienta likumiskais pārstāvis
pirms tam nav informējis Banku par to, ka minētie dati (Maksājuma instrumenti) varēja kļūt zināmi trešajām
personām un/vai tika nozaudēti vai nozagti;
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2.1.7.

Banka ir informējusi Klientu/Klienta likumisko pārstāvi par kārtību, kādā Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu
reģistram ziņas par Klientu, Klienta saistībām un to izpildes gaitu, un Valsts ieņēmumu dienestam par Klientu,
Klienta 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;
ir informēts un piekrīt tam, ka Bankai ir tiesības apturēt Kartes darbību pēc Pašvaldības rīkojuma.

3.

Pilsētnieka kartes līguma noslēgšana

3.1.

Pilsētnieka karte ir Maksājuma instruments, kuru Klients lieto, lai veiktu Darījumus Kartes kontā pieejamo naudas
līdzekļu un Pilsētnieka kartes limitu ietvaros.
Slēdzot Līgumu ar Banku, Klientam vai Klienta likumiskajam pārstāvim jāuzrāda savs personu apliecinošs
dokuments. Klienta likumiskajam pārstāvim papildus jāuzrāda Klienta personu apliecinošs dokuments
un/vai dzimšanas apliecība, un citi Bankas pieprasīti dokumenti, kas apliecina Klienta likumiskā pārstāvja tiesības
rīkoties Klienta vārdā.
Ja Klienta likumiskais pārstāvis ir ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis/aizgādnis, tad Klienta likumiskajam
pārstāvim papildus jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par viņa iecelšanu par aizbildni/aizgādni.
Pirms Līguma noslēgšanas Bankai ir tiesības pārbaudīt Klienta iesniegto informāciju un pieprasīt papildu informāciju
no kompetentām valsts pārvaldes iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
Banka ir tiesīga atteikt Līguma noslēgšanu un Pilsētnieka kartes izdošanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.
Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un spēkā stājušos ar Pilsētnieka kartes izsniegšanu un Kartes konta atvēršanu.
Līguma neatņemama sastāvdaļa ir VDN, Karšu noteikumi, t.sk. šie Noteikumi un Tarifi. Līgums tiek noslēgts uz
nenoteiktu laiku.
Pilsētnieka kartes lietošana:
Pilsētnieka karti ir tiesīga lietot tikai tā persona, kuras vārds, uzvārds ir uz Pilsētnieka kartes (atsevišķos gadījumos
tiek pieļauts, ka to lieto Klienta aizbildnis/aizgādnis). Klientam aizliegts nodot Pilsētnieka karti vai Pilsētnieka kartes
datus citām personām;
Darījumiem ar Pilsētnieka karti tiek izmantoti Kartes kontā pieejamie naudas līdzekļi, ievērojot Bankas noteiktos
Darījumu limitus;
Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis patstāvīgi seko līdzi Darījumu summām un raugās, lai Darījumu summu
kopējais apmērs nepārsniegtu Kartes kontā pieejamos naudas līdzekļus;
gadījumā, ja Pilsētnieka kartes lietotājs ir veicis Darījumu, kura apmaksai nepietiek Kartes kontā pieejamo naudas
līdzekļu, tad šādi pārtērētos naudas līdzekļus Klients nekavējoties atmaksā Bankai, ieskaitot nepieciešamo summu
Kartes kontā.
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4.

Pilsētnieka kartes atjaunošana

4.1.

Pilsētnieka kartes derīguma termiņš ir norādīts uz Kartes, un tā ir derīga līdz uzrādītā mēneša pēdējai dienai, to
ieskaitot.
Beidzoties Pilsētnieka kartes derīguma termiņam un saņemot apstiprinājumu no Pašvaldības, Banka izgatavo jaunu
Pilsētnieka karti ar jaunu derīguma termiņu, izņemot gadījumus, kad vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms Pilsētnieka
kartes derīguma termiņa beigām Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis iesniedzis Bankā iesniegumu neatjaunot
Pilsētnieka karti un/vai izbeigt Līgumu.

4.2.

***
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