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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).
Depozīta konts – Klientam atvērtais konts, kurā tiek ieskaitīta noguldījuma summa un procenti.
Depozīts – Klienta naudas līdzekļu noguldījums Bankā uz noteiktu laiku, par ko Banka Klientam maksā procentus.
Klients – persona, kas ir izvietojusi vai ir izteikusi vēlmi izvietot Depozītu.
Konts – Norēķinu un/vai Kartes konts.
Līgums – starp Banku un Klientu noslēgts līgums par Depozīta izvietošanu Bankas apstiprinātā formā.
Noteikumi – šie „Termiņnoguldījumu Noteikumi”, kas ir Bankas „Vispārējo darījumu Noteikumu” (VDN) 6.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.
1.8.

2.

Depozīta izvietošana un Līguma noslēgšana

2.1.

Lai izvietotu naudas līdzekļus Depozītā, Klients noslēdz ar Banku Līgumu. Klients var noslēgt Līgumu rakstiskā
(papīra) formā vai elektroniskā formā, izmantojot PNB Internetbanku, ja Klientam ir pieslēgums šādai sistēmai.
Rakstiskā (papīra) formā noslēgts Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējās parakstīšanas un Noteikumu 2.4. punktā
norādītā Klienta pienākuma izpildes. PNB Internetbankā iesniegts pieteikums Depozīta noformēšanai stājas spēkā
tā iesniegšanas dienā vai nākamajā Bankas darbdienā, ja Depozīts tiek noformēts pēc nestandarta nosacījumiem
un tā spēkā stāšanās nodrošināšanai nepieciešams Bankas darbinieka apstiprinājums.
Depozītu var izvietot tikai Klients, kuram Bankā ir atvērts Konts.
Līguma parakstīšanas dienā Klientam ir pienākums nodrošināt Kontā Depozītā izvietojamo naudas līdzekļu summu.
Atsevišķiem Depozīta veidiem Banka var noteikt precīzu laiku Depozītā izvietojamo naudas līdzekļu summas
nodrošināšanai Kontā.
Ja Klients ir izpildījis Noteikumu 2.4. punktā minēto pienākumu, Banka atver Depozīta kontu un pārskaita Depozīta
summu no Konta uz Depozīta kontu. Ja Klients neizpilda Noteikumu 2.4. punktā noteikto pienākumu, Līgums spēkā
nestājas un Klientam Depozīta izvietošanai ir jāslēdz jauns Līgums.
Depozīta summa, termiņš, procenti, līgumsodi un citi noteikumi, par kuriem Līdzēji vienojas, tiek norādīti Līgumā.
Līguma neatņemama sastāvdaļa ir VDN, t.sk. šie Noteikumi, un Tarifi.
Bankai ir tiesības izmantot Depozītā izvietotus naudas līdzekļus.
Pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz Klientam Depozīta konta izrakstu vai citu apliecinājumu par Klienta
naudas līdzekļu izvietošanu Depozītā.
Ja Klients vēlas izvietot naudas līdzekļus Depozītā un vienlaicīgi nodot tos Klienta vai citas personas Kartes kredīta
saistību pret Banku izpildes nodrošinājumam, Klientam jānoslēdz ar Banku līgums par nodrošinājuma sniegšanu.
Šis līgums tiek noslēgts rakstiskā (papīra) veidā.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.

Depozīta summas palielināšana

3.1.
3.2.

Ja Līgumā nav noteikts citādi, Klientam nav tiesību palielināt izvietotā Depozīta summu.
Ja Līgumā ir noteikts, ka Depozīta summu var palielināt, un Klients vēlas to palielināt, Klients aizpilda Bankas
pieteikuma veidlapu un iesniedz to Bankai (rakstiskā (papīra) formā vai elektroniskā formā, izmantojot PNB
Internetbanu, ja Klientam ir pieslēgums šādai sistēmai), kā arī pieteikuma iesniegšanas dienā nodrošina savā Kontā
Depozīta palielināšanai nepieciešamo summu.
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3.3.

Pieteikuma Depozīta summas palielināšanai saņemšanas dienā Banka pārbauda, vai Kontā ir pieteikumā norādītā
palielinājuma summa, un tās esamības gadījumā pārskaita to no Klienta Konta uz Depozīta kontu.

4.

Procenti

4.1.
4.2.

Par naudas līdzekļu izvietošanu Depozītā Banka maksā procentus. Procentu likme tiek norādīta Līgumā.
Ja Līgumā nav noteikts citādi, procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu, kad Depozītā izvietotie naudas
līdzekļi atrodas Depozīta kontā, bet ne ilgāk kā līdz Depozīta termiņa pēdējai dienai. Depozīta izvietošanas diena un
Depozīta pēdējā diena tiek uzskatītas par vienu dienu.
Procenti tiek aprēķināti, vadoties no faktiskās naudas līdzekļu summas Depozīta kontā katras dienas beigās, ja šī
summa nav mazāka par Bankas noteikto minimālo Depozīta summu.
Ja Līgumā nav noteikts citādi, aprēķinātie procenti netiek pieskaitīti Depozīta summai un par tiem netiek maksāti
procenti.
Ja Līgumā ir noteikts, ka aprēķinātie procenti tiek ikdienu pieskaitīti Depozīta summai (kapitalizēti Depozīta kontā),
tad procenti tiek maksāti arī par aprēķinātajiem procentiem.
Ja Līgumā nav noteikts citādi, visu Noteikumos minēto procentu aprēķināšanai, Lielbritānijas sterliņu mārciņām tiek
pieņemts, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas, Krievijas rubļiem – faktiskais dienu skaits gadā,
pārējām valūtām – ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.

Depozīta un procentu izmaksa

5.1.
5.2.
5.3.

Depozīta summas un aprēķināto procentu izmaksa notiek, Bankai pārskaitot tos uz Līgumā norādīto Kontu.
Depozīta summa tiek izmaksāta Depozīta pēdējā dienā.
Ja Depozīta termiņš tiek noteikts mēnešos vai gados, mēneša dienai, kurā Depozīta termiņš beidzas, ir jāsakrīt ar
to mēneša dienu, kurā Depozīts tika izvietots, bet, ja Depozīta beigu termiņa mēnesī nav attiecīgā datuma, tad par
Depozīta termiņa pēdējo dienu tiek uzskatīts tā mēneša pēdējās dienas datums, kurā beidzas Depozīta termiņš.
Ja Depozīta izmaksas diena nav Bankas darbdiena, tad Banka veic izmaksu pirmajā Bankas darbdienā, kas seko
aiz tās. Ja Līgumā nav noteikts citādi, tad procenti tiek izmaksāti Depozīta summas izmaksas dienā.
Ja Līgumā ir noteikts, ka procenti tiek izmaksāti avansa veidā, tad procenti tiek ieskaitīti Kontā Depozīta
izvietošanas dienā.

5.4.
5.5.

6.

Depozīta pirmstermiņa izņemšana

6.1.

Ja Klients izņem Depozītu pirms termiņa, Banka ir tiesīga ieturēt no Klientam izmaksājamās summas Tarifos
noteikto līgumsodu par Depozīta pirmstermiņa izņemšanu saskaņā ar Līgumu.
Lai pirms termiņa izņemtu Depozītu, Klients 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš aizpilda Bankas standartizētās
formas pieteikuma veidlapu un iesniedz to Bankai. Banka ir tiesīga palielināt šajā punktā minēto termiņu līdz 60
(sešdesmit) kalendārajām dienām.
Ja Klients pirms termiņa izņem Depozītu, par kuru procenti Klientam tika izmaksāti Depozīta izvietošanas dienā
(avansa veidā), tad Banka ir tiesīga ieturēt no Klientam izmaksājamās summas:
Tarifos noteikto līgumsodu par Depozīta pirmstermiņa izņemšanu saskaņā ar Līgumu;
pārmaksāto procentu summu;
Bankas Komisijas maksu par pārmaksāto procentu summas lietošanu, kā arī Banka neatgriež nodokļu summu, kas
tika ieturēta no Klientam Depozīta izvietošanas dienā izmaksāto (avansa veidā) procentu summas atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
Pārmaksāto procentu summa ir procentu summa par laika periodu no Depozīta izņemšanas datuma līdz Depozīta
beigu datumam. Aprēķinot pārmaksāto procentu summu, Banka izmanto gada procentu likmi, pieņemot, ka gadā ir
365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas. Gada procentu likme tiek aprēķināta, piemērojot 2016.gada 25.oktobra
Ministru kabineta noteikumos Nr.691 („Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”) norādīto gada procentu likmes
aprēķināšanas metodi.
Bankas Komisijas maksa par pārmaksāto procentu summas lietošanu tiek aprēķināta par katru dienu laika periodā
no Depozīta izvietošanas dienas līdz Depozīta izņemšanas dienai. Bankas Komisijas maksas aprēķināšanai tiek
izmantota Līgumā noteiktā gada procentu likme procentu aprēķināšanai par Depozīta izvietošanu.
Banka ir tiesīga neizmaksāt Klientam, kurš nav Patērētājs, Depozīta summu pirms Līgumā norādītā Depozīta
termiņa iestāšanās.
Ja Depozīts tiek nodots Bankai Klienta vai citas personas Kartes kredīta saistību pret Banku izpildes
nodrošinājumam, Bankai ir tiesības neizmaksāt Depozītu Noteikumu minētajā kārtībā, un Klientam ir tiesības
rīkoties ar naudas līdzekļiem Depozīta kontā tikai pēc visu Kartes kredīta saistību pret Banku izpildes.

6.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

7.

Īpašie noteikumi

7.1.

Ar brīdi, kad Klientam rodas saistības pret Banku, Depozītā izvietotie Klienta naudas līdzekļi un aprēķinātie procenti
tiek uzskatīti par jebkuru Klienta saistību pret Banku izpildes finanšu nodrošinājumu Latvijas Republikas „Finanšu
nodrošinājuma likuma” izpratnē un tiek ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla. Gadījumā, ja Klientam rodas neizpildītās
saistības pret Banku, Bankai ir tiesības bez Klienta atsevišķa brīdinājuma neizpildīto saistību summu norakstīt no
Depozīta konta un novirzīt to Klienta neizpildīto saistību dzēšanai. Nepieciešamības gadījumā Banka veic naudas
līdzekļu konvertāciju pēc Bankas operācijas veikšanas dienā noteiktā valūtas maiņas kursa.

Lpp. 2/3 „Vispārējo darījumu Noteikumu” pielikums „Termiņnoguldījumu Noteikumi” ML/02/00784/2.3/24.01.2019./spēkā ar 29.01.2019.

7.2.

7.3.

7.4.

Ja Banka izmantoja Noteikumu 7.1. punktā paredzētās tiesības un pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no Depozīta
konta Depozīta kontā atlikusī summa ir mazāka par Līgumā noteikto minimālo Depozīta summu, Bankai ir tiesības
izbeigt Līguma darbību Noteikumos paredzētajā kārtībā.
Ja Depozīta summa tiek samazināta, Bankai izmantojot savas Noteikumu 7.1. punktā paredzētās tiesības, Depozīta
kontā atlikusī naudas līdzekļu summa, ja tā nav mazāka par Līgumā noteikto minimālo Depozīta summu, kļūst par
jaunu Depozīta summu.
Ja Depozīts ir nodots Bankai Klienta vai citas personas Kartes kredīta saistību pret Banku izpildes nodrošinājumam,
Depozīts tiek atgriezts Klientam tikai pēc visu Kartes kredīta saistību pret Banku izpildes saskaņā ar attiecīgo
Kartes līgumu, bet ne agrāk kā pēc 40 (četrdesmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad ir pārtraukta visu
uz minētā līguma pamata izsniegto Karšu darbība un slēgts Kartes konts.

8.

Līguma automātiska pagarināšana

8.1.
8.2.

Klientam ir tiesības izvēlēties Līguma automātisku pagarināšanu, ja šāda iespēja ir paredzēta Līgumā.
Ja Klients izvēlas automātiskas pagarināšanas iespēju, Līgums tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo
periodu par iepriekšējo Līguma termiņu un uz iepriekšējiem Līguma noteikumiem, izņemot procentu likmi, kura tiek
noteikta saskaņā ar pagarināšanas dienā attiecīgajam Depozīta veidam spēkā esošo procentu likmi. Iepriekšējā
Depozīta termiņa laikā uzkrātie un neizmaksātie procenti tiek izmaksāti Klientam Depozīta termiņa pēdējā dienā
neatkarīgi no tā, vai Līgums tiek pagarināts, vai nē, ieskaitot tos Klienta Kontā, ar kuru saistīts Depozīts.
Klients var noformēt Līguma automātisku pagarināšanu, izvietojot Depozītu un norādot to Līgumā, kā arī vēlāk,
aizpildot Bankas pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Bankā, vai paziņojot par to Bankai, izmantojot PNB
Internetbanku. Klientam jāpaziņo Bankai par Līguma automātisku pagarināšanu ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms
Depozīta termiņa beigām.
Klientam Līguma darbības laikā ir tiesības mainīt savu lēmumu attiecībā uz automātisku pagarināšanu, aizpildot un
iesniedzot Bankā Noteikumu 8.3. punktā norādīto pieteikumu vai izmantojot PNB Internetbanku.
Ja Klients Līguma darbības laikā palielina Depozīta summu, automātiska pagarināšana attiecas uz visu Depozīta
summu, tajā skaitā uz palielināto daļu, neatkarīgi no automātiskās pagarināšanas noformēšanas dienas.
Ja Klients vēlas atteikties no noformētās Līguma automātiskas pagarināšanas iespējas, Klientam ir jāiesniedz
Bankā rakstiskā (papīra formā) Bankas pieteikums Līguma automātiskas pagarināšanas atcelšanai vai tas
jāiesniedz, izmantojot PNB Internetbanku, ievērojot Noteikumu 8.3. punktā noteiktos termiņus.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

9.

Līguma izbeigšana

9.1.

Banka, ieskaitot Depozīta summu un procentus Klienta Līgumā norādītajā Kontā Noteikumos noteiktajā kārtībā,
slēdz Depozīta kontu un šajā gadījumā Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu.
Bankai ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līguma darbību un slēgt Depozīta kontu šādos gadījumos:
saskaņā ar Noteikumu 7.2. punktu;
ja Banka ir saņēmusi pieteikumu par atteikšanos no Kartes kredīta vai Kartes, kā nodrošināšanai Klients ir nodevis
Bankai Depozītu, vai Kartes lietošanas tiesību zaudēšanas, vai attiecīga Kartes līguma izbeigšanas neatkarīgi no tā
izbeigšanas pamata;
VDN 3.11. punktā noteiktajos gadījumos.
Banka par Līguma izbeigšanu Noteikumu 9.2.1. un 9.2.3. punktos norādītajos gadījumos brīdina Patērētāju,
ievērojot Piemērojamos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un termiņus.
Bankai un Klientam, savstarpēji vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šajā gadījumā Klients Bankai
maksā līgumsodu un Komisijas maksas saskaņā ar Tarifiem.
Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Noteikumu 9.2. punktu, tiek piemēroti visi Noteikumu 6.nodaļā minētie noteikumi
par Depozīta (t.sk. Depozīta, par kura izvietošanu procenti tiek izmaksāti avansa veidā) pirmstermiņa izņemšanu.
Ja iestājas VDN 3.11. punktā noteiktais gadījums un Depozīta konts tiek slēgts pēc Bankas iniciatīvas, Banka var
neieturēt Tarifos noteikto līgumsodu par Depozīta pirmstermiņa izņemšanu. Pēc Noteikumu 6.nodaļā minēto
nosacījumu piemērošanas atlikušo naudas līdzekļu summu Banka pārskaita uz Klienta Kontu.

9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

***
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