
Lpp. 1/2 „Vispārējo daīijumu Noteikumu” pielikums „Regulārā maksājuma Noteikumi” ML/02/00784/2.3/24.01.2019./spēkā ar 29.01.2019. 

 
 
 

 

REGULĀRĀ MAKSĀJUMA 
NOTEIKUMI 

(Produkta kods saskaņā ar „Produktu klasifikatoru” – 1905) 

 

Saturs 
1. Izmantotie termini un saīsinājumi.................................................................................................................. 1 

2. Līguma noslēgšana ...................................................................................................................................... 1 

3. Regulārā maksājuma veikšana ..................................................................................................................... 1 

4. Klienta pienākumi ......................................................................................................................................... 2 

5. Atbildība ........................................................................................................................................................ 2 

6. Līguma izbeigšana........................................................................................................................................ 2 
  

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). 

1.2. Klients – persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi izmantot Regulāro maksājumu.  

1.3. Konts – Norēķinu konts un/vai Kartes konts. 

1.4. Līgums – pēc Klienta pieprasījuma starp Banku un Klientu noslēgts līgums par Regulārā maksājuma 

nodrošināšanu. 

1.5. Noteikumi – šie „Regulārā maksājuma Noteikumi”, kas ir Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu” (VDN) 

13. pielikums. 

1.6. Pārskaitījums – naudas līdzekļu konkrēts pārskaitījums, ko veic Banka saskaņā ar Līgumā norādīto informāciju. 

1.7. Regulārais maksājums – Pakalpojums, ko Banka nodrošina Klientam, kuram Bankā atvērts Konts, veicot Klienta 

Kontā esošo naudas līdzekļu pārskaitīšanu saskaņā ar Līgumā norādīto informāciju. 

1.8. 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. Līguma noslēgšana 
2.1. Līgums, ja tas tiek noslēgts rakstiskā (papīra) veidā, stājas spēkā pēc tā abpusējās parakstīšanas. Ja Klients slēdz 

Līgumu elektroniski, izmantojot PNB Internetbanku, Līgums stājas spēkā dienā, kad Klients parakstījis Līgumu ar 

Elektronisko parakstu VDN noteiktajā kārtībā.  

2.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir VDN, Pakalpojuma noteikumi un Tarifi.  

2.3. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Ja Klients Līgumā ir norādījis Līguma beigu datumu, Līgums ir spēkā līdz 

šim datumam (ieskaitot). 

 

3. Regulārā maksājuma veikšana 
3.1. Banka veic Pārskaitījumus, pamatojoties uz Līgumā norādīto informāciju. Banka uzsāk veikt Pārskaitījumus ne 

agrāk kā pēc 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

3.2. Banka veic Pārskaitījuma summas un Komisijas maksu, kas norādīta Tarifos, norakstīšanu no Klienta Kontā 

esošajiem naudas līdzekļiem (t.sk. kredīta līdzekļiem) bez papildu saskaņošanas ar Klientu Līgumā norādītajā 

Pārskaitījuma datumā, ja Pārskaitījuma datumā Klients ir izpildījis Noteikumu 4.1. punktā noteiktos Klienta 

pienākumus. Ja Pārskaitījuma datumā Klients nav izpildījis Noteikumu 4.1. punkta noteikumus, Banka, sākot ar 

nākamo Bankas darbdienu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, katru Bankas darbdienu atkārto mēģinājumu norakstīt 

no Klienta Konta Pārskaitījuma veikšanai un Komisijas maksas samaksai nepieciešamo naudas summu. 

Nepieciešamības gadījumā Banka veic Komisijas maksas konvertāciju, piemērojot operācijas veikšanas dienā 

Bankas noteikto valūtas maiņas kursu.  

3.3. Ja Noteikumu 3.2. punktā norādītajā laika periodā Klients nav izpildījis Noteikumu 4.1. punktā norādītos Klienta 

pienākumus, Banka tiek atbrīvota no pienākuma veikt Pārskaitījumu.  

3.4. Noteikumu izpratnē Pārskaitījuma datums ir: 

3.4.1. ja Līgumā Klients ir norādījis Pārskaitījuma veikšanas periodiskumu ik nedēļu – Pārskaitījuma datums ir tā nedēļas 

diena, kura sakrīt ar Klienta norādītā pirmā Pārskaitījuma nedēļas dienu; 

3.4.2. ja Līgumā Klients ir norādījis Pārskaitījumu veikšanas periodiskumu ik mēnesi – Pārskaitījuma datums ir tā 

kalendārā mēneša diena, kura sakrīt ar Klienta norādītā pirmā Pārskaitījuma kalendārā mēneša dienu; 

3.4.3. ja Līgumā Klients ir norādījis Pārskaitījumu veikšanas periodiskumu ik ceturksni – Pārskaitījuma datums ir tā katra 

trešā kalendārā mēneša diena (skaitot no pirmā Pārskaitījuma mēneša), kura sakrīt ar Klienta norādītā pirmā 

Pārskaitījuma kalendārā mēneša dienu; 
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3.4.4. ja Līgumā Klients ir norādījis Pārskaitījumu veikšanas periodiskumu reizi gadā – Pārskaitījuma datums ir tā katra 

nākamā kalendārā gada mēneša diena, kura sakrīt ar Klienta norādītā pirmā Pārskaitījuma kalendārā gada mēneša 

dienu.  

3.5. Ja Pārskaitījuma datums vai Klienta norādītais pirmā maksājuma datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai citā 

brīvdienā Latvijas Republikā, tad Pārskaitījums tiek veikts pirmajā Bankas darbdienā, kas seko aiz šīs brīvdienas.   

3.6. Banka neveic Pārskaitījumus, ja: 

3.6.1. Klienta Konta atlikums pēc Pārskaitījuma izpildes un Bankas Komisijas maksas samaksas ir mazāks par Līgumā 

norādīto minimālo atlikumu; 

3.6.2. Klients nav izpildījis Noteikumu 4.1. punkta nosacījumus; 

3.6.3. Pārskaitījuma un Bankas Komisijas maksas kopējā summa pārsniedz Klienta vai Tarifos norādīto limita summu; 

3.6.4. Līgumā norādītā valūta nav Klienta Konta vai tam piesaistīto kontu valūta; 

3.6.5. Klienta Konta vai Pārskaitījuma saņēmēja konta darbība tiek apturēta vai ir noteikti ierobežojumi darījumu veikšanai, 

saskaņā ar kuriem Bankai nav tiesību/iespēju veikt Līgumā paredzētos Pārskaitījumus, vai Banka ir apturējusi 

operāciju veikšanu Klienta Kontā saskaņā ar VDN noteikumos paredzētiem gadījumiem; 

3.6.6. Klienta Konts vai Pārskaitījuma saņēmēja konts ir slēgts. 

3.7. Papildus Noteikumu 3.6. punktā norādītiem gadījumiem Banka neveic Pārskaitījumus Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, starp Banku un Klientu noslēgtajos līgumos paredzētajos gadījumos un 

citos, VDN noteiktajos, gadījumos. 

3.8. Klientam ir tiesības grozīt Līguma noteikumus un Līgumā norādīto informāciju, izbeidzot esošā Līguma darbību šo 

Noteikumu 6.2. punktā noteiktajā kārtībā un noslēdzot jaunu Līgumu.  

3.9. Pretenzijas, kuras ir saistītas ar Pārskaitījumu veikšanu, Klients ir tiesīgs iesniegt Bankā papīra formā vai 

elektroniski, izmantojot PNB Internetbanku. Ja Klients neiesniedz Bankā pretenziju 13 (trīspadsmit) mēnešu, bet, ja 

Klients ir juridiskā persona – 3 (trīs) mēnešu, laikā no Pārskaitījuma veikšanas dienas, Bankai ir tiesības uzskatīt, ka 

Klients piekrīt veiktajam Pārskaitījumam un atzīst to par pareizu. 

3.10. Ja Klients iesniedz pretenziju saskaņā ar Noteikumu 3.9.punktu un Banka atzīst to par pamatotu, Banka atmaksā 

Klientam Neautorizētā maksājuma summu vai atjauno stāvokli Klienta Kontā, no kura šī summa ir norakstīta, līdz 

tādam stāvoklim, kāds bija pirms Neautorizētā maksājuma veikšanas, izņemot, ja VDN noteikts citādāk. 

  

4. Klienta pienākumi 
4.1. Klientam ir šādi pienākumi: 

4.1.1. līdz maksājuma Pārskaitījuma datumam nodrošināt Klienta Kontā Pārskaitījuma veikšanai un Komisijas maksas 

samaksai nepieciešamo naudas summu; 

4.1.2. ja Līgumā ir norādīts minimālais Klienta Konta atlikums, nodrošināt, ka pēc Pārskaitījuma veikšanas un Komisijas 

maksas samaksas Klienta Kontā palikusī naudas līdzekļu summa nebūtu mazāka par šo minimālo Klienta Konta 

atlikumu.  

 

5. Atbildība 
5.1. Bankas atbildība ir ierobežota ar Klienta Līgumā dotā uzdevuma precīzu izpildi saskaņā ar Noteikumiem.  

5.2. Banka nav atbildīga par jebkādām Klienta un Pārskaitījuma saņēmēja savstarpējām attiecībām un iespējamiem 

savstarpējiem prasījumiem. 

5.3. Banka nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties Klientam, Pārskaitījuma saņēmējiem un/vai 

trešajām personām, ja Pārskaitījums nav veikts Noteikumu 3.6. un 3.7. punktos norādītajos gadījumos. 

 

6. Līguma izbeigšana 
6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, par to brīdinot Banku vismaz 5 (piecas) Bankas darbdienas 

vai īsāku termiņu, ja tādu noteikusi Banka, iepriekš. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma, kurš ir noslēgts ar 

Klientu – juridisko personu, darbību, brīdinot par to Klientu 5 (piecas) Bankas darbdienas iepriekš, bet Līguma, kurš 

ir noslēgts uz nenoteiktu laiku ar Klientu – fizisko personu, darbību, brīdinot par to Klientu 2 (divus) mēnešus 

iepriekš. 

6.2. Klientam ir tiesības izbeigt Līguma darbību vienpusējā kārtībā, iesniedzot Bankai rakstisku iesniegumu papīra formā 

vai attiecīgo iesniegumu elektroniskā formā, izmantojot PNB Internetbanku. 

6.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma veikt Bankas Tarifos noteikto Komisijas maksas samaksu. 

 

* * * 

 


