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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 Latvijas Republikas rezidents, uz kuras vārda ir atvērts Konts un kura iegādājas un lieto
Priekšapmaksas karti.
Komunālais maksājums – maksājums, kura saņēmējs ir attiecīgā institūcija vai dzīvojamo māju īpašnieks, kas
nodrošina pakalpojumus fiziskajām personām. (Komunālo maksājumu sarakstā ietilpst apmaksa par: dzīvokli
(ikmēneša rēķins, kā arī soda nauda), gāzi, elektrību, apkuri, ūdeni, atkritumu izvešanu, apsardzi, kabeļu televīziju,
satelīta televīziju, internetu, fiksēto tālruni, mobilo tālruni, radio translāciju, bērnudārzu, domofonu (pārrunu ierīci) un
citi maksājumi saskaņā ar Bankā noslēgtiem līgumiem).
Konts – Norēķinu konts vai Karšu konts.
Nomināls – Tarifos noteikta naudas summa, kura tiek ieskaitīta Priekšapmaksas kartē.
Noteikumi – šie „Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas kartes Noteikumi”, kas ir „Vispārējo darījumu
Noteikumu”(VDN) 14. pielikums.
Priekšapmaksas karte – Klienta Kontam piesaistīta noteikta Nomināla Bankas plastikāta karte ar tajā iestrādātu
magnētisko joslu un svītru kodu, kas paredzēta Komisijas maksas par veiktu Кomunālo maksājumu apmaksai.
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.

Vispārīgie noteikumi

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Priekšapmaksas karte ir paredzēta Bankas Komisijas maksas par veiktu Komunālo maksājumu apmaksai.
Klientam var būt neierobežots Priekšapmaksas karšu skaits.
Klients var lietot Priekšapmaksas karti pats vai nodot to lietošanā trešajai personai.
Priekšapmaksas karte tiek izsniegta bez termiņa ierobežojuma.
Nomināls jāizlieto 1 (viena) gada laikā. Neizlietotais Nomināls tiek ieskaitīts Kontā.

3.

Klienta tiesības un pienākumi

3.1.
3.1.1.

Klientam ir tiesības:
saņemt Priekšapmaksas karti, nodrošinot Kontā patstāvīgi izvēlēto Nomināla summu, iesniedzot Bankai Maksājuma
rīkojumu Priekšapmaksas kartes papildināšanai, kā arī samaksājot Komisijas maksu par Priekšapmaksas kartes
izsniegšanu saskaņā ar Tarifiem;
papildināt Priekšapmaksas karti ar sevis izvelētu un Bankas piedāvātu Nominālu, ja Nomināls izlietots, vai
Nominālu, par kādu iepriekš tika papildināta Priekšapmaksas karte, ja Nomināls nav izlietots;
papildināt Priekšapmaksas karti no Konta Bankā ar bezskaidrās naudas pārskaitījumu;
apmaksāt Bankas Komisijas maksas par veiktu Komunālo maksājumu atbilstoši Nominālam, iesniedzot Bankas
darbiniekam Priekšapmaksas karti vienlaicīgi ar Komunālo maksājumu apmaksu;
bez maksas uzzināt Bankā atlikušo Nomināla summu Priekšapmaksas kartē;
saņemt Kontā neizlietoto Nominālu pēc 1 (viena) gada no Priekšapmaksas kartes papildināšanas.
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***

Lpp. 1/1 „Visprējo darījumu Noteikumu” pielikums „Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas kartes Noteikumi”
ML/02/00784/2.3/24.01.2019./spēkā ar 29.01.2019.

