NOGULDĪJUMU APKALPOŠANAS NOTEIKUMI
1. VISPĀRĒJĀ DAĻA
1.1. Noteikumos lietotie termini
Apkalpojošais Konts – Klienta norēķinu konts Bankā, kuru izmanto ar Noguldījumu
saistītos pārskaitījumos.
Banka – Danske Bank A/S (reģistrēta Dānijā ar CVR reģistrācijas Nr.61126228,
juridiskā adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12), kuras vārdā Latvijas
Republikā darbojas Danske Bank A/S filiāle Latvijā (reģistrēta Latvijā ar reģistrācijas
Nr.40103163202, filiāles adrese: Rīga, Cēsu iela 31, k-8, LV-1012).
Depozīts – Klienta Noguldījums uz noteiktu laiku ar iespēju Procentus saņemt termiņa
sākumā vai beigās, vai ik mēnesi un nemainīgu Procentu likmi Līguma darbības laikā.
Depozīta summa – naudas līdzekļi, kurus Klients saskaņā ar Līgumu noguldījis
Noguldījumu Kontā kā Depozītu.
E-banka – konta attālinātas vadības sistēma, izmantojot internetu. E-bankai var piekļūt,
izmantojot Bankas mājas lapu www.danskebank.lv.
Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai ir atvērts Noguldījuma konts Bankā un ar
kuru Banka ir noslēgusi Līgumu.
Krājkonts – papildināms un/vai samazināms Klienta Noguldījums uz nenoteiktu laiku ar
Procentu pieskaitījumu Noguldījumam vienu reizi mēnesī un mainīgu Procentu likmi
Līguma darbības laikā.
Līgums –Pušu vienošanās, kurā noteiktas Bankas un Klienta tiesiskās attiecības
konkrēta Noguldījuma ietvaros un kura neatņemama sastāvdaļa ir Noteikumi un
Pakalpojumu cenrādis.
Līguma Beigu Datums – darba diena, kad beidzas Līguma darbība.
Līguma Sākuma Datums – diena, kad Līgums stājas spēkā.
LR – Latvija Republika.
Noguldījums – Klienta Noguldījuma Kontā noguldītie naudas līdzekļi, kas var būt
Krājkonta vai Depozīta formā. Katram Noguldījuma veidam (Krājkontam vai Depozītam)
ir atsevišķs Noguldījuma Konts.
Noguldījumu Procentu Cenrādis – cenrādis, kur norādītas Noguldījumu procentu likmes.
Noguldījuma Konts – Bankā atvērts Klienta konts, kurā Noguldījuma termiņa laikā tiek
turēti Klienta noguldītie naudas līdzekļi. Katrs Noguldījuma Konts var būt tikai vienā
valūtā.
Norēķinu Konts – Apkalpojošais Konts vai cits norēķinu konts uz Klienta vai trešās
personas vārda Bankā vai citā kredītiestādē.
Noteikumi – šie Noguldījumu apkalpošanas noteikumi, ieskaitot visus to pielikumus,
grozījumus un papildinājumus.
PC (Pakalpojumu cenrādis) – Bankas pakalpojumu cenrādis, kas ir spēkā attiecīgā
pakalpojuma sniegšanas dienā un kur cita starpā ir noteiktas komisijas par darījumu
veikšanu, kas saistīti ar Noguldījumiem.
Pilnvarnieks - persona, kura saskaņā ar tiesību aktiem vai pilnvarojuma ietvaros ir
tiesīga rīkoties ar Noguldījuma Kontu Klienta vārdā.
Procenti – Bankas atlīdzība Klientam par naudas līdzekļu glabāšanu Noguldījuma Kontā
saskaņā ar Noguldījumu Procentu Cenrādi un Līgumu. Procentu aprēķināšanai ir
noteikts, ka gadā ir 360 dienas, bet mēnesī - faktisko dienu skaits. Procentu
aprēķināšanā Noguldījumiem GBP (sterliņu mārciņās) vai RUB (Krievijas rubļos) tiek
pieņemts, ka gadā ir 365 dienas.
Procentu Izmaksas Datums – diena, kad tiek pārskaitīti Procenti par Procentu
Samaksas Periodu. Atkarībā no Noguldījuma veida šī diena ir:
• Krājkontam – katra mēneša pēdējās dienas beigas;
• Depozītam ar Procentu izmaksu termiņa sākumā – Līgums Sākuma Datums;
• Depozītama ar Procentu izmaksu termiņa beigās – Līguma Beigu Datums;
• Depozītam ar Procentu izmaksu reizi mēnesī – jebkura Klienta izvēlētā diena. Ja šāds
Depozīts atvērts E-bankā – mēneša pēdējā diena.
Procentu Samaksas Periods – atkarībā no Noguldījuma:
• Krājkontam – laika periods no mēneša pirmā datuma (ieskaitot) līdz mēneša pēdējam
datumam (ieskaitot). Pirmajā mēnesī Procentus aprēķina no Līguma Sākuma Datuma
(ieskaitot) līdz tā paša mēneša pēdējam datumam (ieskaitot), bet pēdējā mēnesī – no
pēdējā Procentu Samaksas Perioda sākuma (ieskaitot) līdz Līguma Beigu Datumam
(neieskaitot).
• Depozītam ar Procentu izmaksu termiņa sākumā – laika periods no Līguma Sākuma
Datuma (ieskaitot) līdz Līguma Beigu Datumam (neieskaitot).
• Depozītam ar Procentu izmaksu termiņa beigās – laika periods no Līguma Sākuma
Datuma (ieskaitot) līdz Līguma Beigu Datumam (neieskaitot).
• Depozītam ar Procentu izmaksu reizi mēnesī - laika periods no Procentu Izmaksas
Datuma iepriekšējā mēnesī (neieskaitot) līdz Procentu Izmaksas Datumam tekošajā
mēnesī (ieskaitot). Procentus par pirmo mēnesi aprēķina no Līguma Sākuma Datuma
(ieskaitot) līdz pirmajam Procentu Izmaksas Datumam (ieskaitot). Procentus par pēdējo
mēnesi aprēķina no pēdējā Procentu Samaksas Perioda sākuma (neieskaitot) līdz
Līguma Beigu Datumam (neieskaitot).
Puses – atkarībā no konteksta, Banka un Klients katrs atsevišķi vai abi kopā.
Tiesību Akti – LR spēkā esošie tiesību akti.
1.2. Noteikumu pielietojums
1.2.1. Noteikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un nosaka Pušu tiesiskās attiecības
saistībā ar Noguldījumu.
1.2.2. Pušu tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, nosaka Tiesību akti.
1.2.3. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un Noteikumiem, noteicošais ir Līgums.
1.3. Grozījumi Noteikumos un PC
1.3.1. Bankai ir tiesības grozīt Noteikumus, PC un Noguldījumu Procentu Cenrādi,
izvietojot informāciju par tiem Bankas telpās, kā arī publicējot Bankas mājas lapā
www.danskebank.lv. Par grozījumiem Noteikumos, PC un Procentu likmē Krājkontam
Klients tiek informēts 7 (septiņas) dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Grozījumu
izvietošana Bankas telpās un www.danskebank.lv aizstāj atsevišķu paziņojumu Klientam.
1.4. Līguma noslēgšana
1.4.1. Pirms Līguma noslēgšanas tiek atvērts Apkalpojošais Konts.
1.4.2. Parakstot Līgumu, Klients sniedz Bankas pieprasīto informāciju, apliecinot, ka
sniegtā informācija atbilst patiesībai, ka tas ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem, PC un
Noguldījumu Procentu Cenrādim. Bankai ir tiesības pārbaudīt Klienta sniegto
informāciju.
1.4.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.
1.4.4. Līgumu var noslēgt arī elektroniski E-bankā atbilstoši noslēgtajam līgumam par Ebankas lietošanu un apkalpošanu.
2. KRĀJKONTA APKALPOŠANA
2.1. Noguldījuma veikšanas, papildināšanas un izmaksas kārtība
2.1.1. Līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu ar nosacījumu, ka termiņa beigās tas tiek
automātiski pagarināts uz tādu pašu termiņu, kādu tas noslēgts.
2.1.2. Noguldījumu papildina, veicot pārskaitījumu no Norēķinu Konta uz Noguldījuma
Kontu.
2.1.3. Izmaksas no Noguldījuma Konta tiek veiktas ar pārskaitījumu tikai uz Apkalpojošo
Kontu.
2.1.4. Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no/uz Noguldījuma Kontu Banka ietur komisijas
maksu saskaņā ar PC.
2.2. Procenti
2.2.1. Par Noguldījumu Banka Klientam maksā Procentus saskaņā ar Līgumu un
Noguldījumu Procentu Cenrādi, kas ir spēkā Procentu aprēķināšanas brīdī.
2.2.2. Procentu Izmaksas Datumā Procenti tiek ieskaitīti pašā Krājkontā.

2.3. Noguldījuma Līguma izbeigšana
2.3.1. Izbeidzot Līgumu pēc Klienta iniciatīvas, Klients iesniedz Bankā rakstisku
iesniegumu par Līguma izbeigšanu.
2.3.2. Bankai ir tiesības lauzt Līgumu, ja Klients nepilda savas saistības pret Banku, 1
(vienu) kalendāro mēnesi iepriekš rakstiski par to informējot Klientu.
2.3.3. Izbeidzot Līgumu, Banka slēdz Noguldījuma Kontu un pārskaita uz Apkalpojošo
Kontu Noguldījumu un uzkrātos, bet vēl neizmaksātos Procentus, ieturot komisiju
saskaņā ar PC.
3. DEPOZĪTA APKALPOŠANA
3.1. Noguldījuma veikšanas, papildināšanas un izmaksas kārtība
3.1.1. Līguma parakstīšanas dienā Klients nodrošina, lai Apkalpojošajā Kontā būtu
naudas līdzekļi Līgumā norādītās Depozīta summas apmērā. Atšķirīgi naudas
pārskaitīšanas noteikumi var būt, ja Klients un Banka par to ir atsevišķi vienojušies.
3.1.2. Līguma darbības laikā Noguldījumu nevar papildināt vai samazināt.
3.1.3. Līgums ir spēkā Līgumā noteikto laiku.
3.1.4. Līguma Beigu Datumā Banka visu Noguldījumu ieskaita Apkalpojošajā Kontā.
3.2. Procenti
3.2.1. Banka maksā Klientam Procentus par Noguldījumu Līgumā noteiktajā apmērā no
brīža, kad naudas līdzekļi ir iemaksāti Noguldījuma Kontā.
3.2.2. Noslēdzot Līgumu, Klients izvēlas vienu no variantiem Procentu izmaksas kārtībai:
3.2.2.1.Banka izmaksā Procentus par Depozīta summu Līguma Sākuma Datumā par
visu Noguldījuma periodu;
3.2.2.2. Banka izmaksā Procentus par Depozīta summu Līguma Beigu Datumā par visu
Noguldījuma periodu:
3.2.2.3. Banka izmaksā Procentus par Depozīta summu reizi mēnesī Procentu Izmaksas
Datumā. Procenti tiek izmaksāti attiecīgās dienas beigās. Nauda Klientam ir pieejama
nākamajā dienā. Procenti par pēdējo Procentu Samaksas Periodu tiek izmaksāti reizē ar
Depozīta summu Līguma Beigu Datumā.
3.2.3. Procentu Izmaksas dienā Procenti tiek ieskaitīti Apkalpojošajā Kontā.
3.3. Līguma laušana un Noguldījuma pirmstermiņa izmaksa
3.3.1. Līgumu pirms termiņa var izbeigt tikai tad, ja Puses par to rakstveidā vienojas.
3.3.2. Bankai ir tiesības lauzt Līgumu, ja Klientam ir iestājusies saistību neizpilde no
jebkura Pušu starpā noslēgtā līguma 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš rakstiski par to
informējot Klientu. Tādā gadījumā Banka ir tiesīga novirzīt Noguldījumu minēto Klienta
saistību dzēšanai. Pēc saistību dzēšanas atlikusī Noguldījuma daļa tiek pārskaitīta uz
Apkalpojošo Kontu.
3.3.3. Vienojoties par Līguma izbeigšanu pirms termiņa vai laužot Līgumu, Banka
pārskaita uz Apkalpojošo Kontu atlikušo Noguldījumu, no tā ieturot iepriekš izmaksātos
Procentus, komisijas maksas, ja tādas paredzētas PC, kā arī Bankas depozīta
refinansēšanas izmaksas naudas tirgū. Ja Līguma 3.3.2. punktā minētajā gadījumā
Noguldījums tiek izmantots pilnā apmērā Klienta saistību dzēšanai, Klientam Bankas
norādītajā termiņā ir pienākums atmaksāt iepriekš izmaksātos Procentus par visu
Noguldījumu, komisijas maksas, ja tādas paredzētas PC, kā arī Bankas depozīta
refinansēšanas izmaksas naudas tirgū.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Bankas tiesības un pienākumi
4.1.1. Banka ievēro informācijas par Klienta kontu konfidencialitāti, neizpaužot trešajām
personām nekādas ziņas par Klienta Noguldījuma Kontu, tā apkalpošanas veidu un
veiktajiem darījumiem, izņemot Tiesību aktos paredzētos gadījumus.
4.1.2. Banka pēc Klienta pieprasījuma sniedz tam informāciju par Klienta Noguldījuma
Konta stāvokli.
4.1.3. Banka Līgumā, Noteikumos un PC noteiktajā kārtībā pieņem, uzglabā un izmaksā
Klientam visu Noguldījumu kopā vai pa daļām.
4.1.4. Bankai ir tiesības izmantot Noguldījumu (kopumā vai pa daļām), lai dzēstu Klienta
saistības pret Banku, kas izriet no jebkura Pušu starpā noslēgtā Līguma, bez Klienta
piekrišanas.
4.1.5. Bankai ir tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, kas varētu būt
nepieciešama Līguma izpildei.
4.1.6. Bankai ir tiesības no Procentu ienākumiem, kurus Banka maksā Klientam par
Noguldījumu saskaņā ar Līgumu, ieturēt nodokli un veikt tā iemaksu valsts budžetā LR
spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmēros.
4.2. Klienta tiesības un pienākumi
4.2.1. Klientam ir tiesības:
4.2.1.1. Līgumā paredzētajā kārtībā veikt Noguldījumu un papildināt to atkarībā no
Noguldījuma veida, kā arī saņemt Noguldījumu un Procentus;
4.2.1.2. pieprasīt Bankai informāciju par Noguldījuma Konta stāvokli.
4.2.2. Klientam ir pienākums:
4.2.2.1. uzrādīt Bankas pieprasīto identifikācijas dokumentu, iesniegt visu Bankas
pieprasīto informāciju, kā arī pienācīgi aizpildīt un parakstīt Bankas piedāvāto
dokumentāciju, kas nepieciešama Noguldījuma noformēšanai;
4.2.2.2. rakstveidā informēt Banku par Klienta datu (tai skaitā vārds un uzvārds,
dzīvesvietas adrese, darba vieta, bet ne tikai) izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā no šo izmaiņu spēkā stāšanās brīža. Nesavlaicīgu, nepatiesu vai nepilnīgu ziņu
sniegšanas gadījumā Klients atlīdzina Bankai visus zaudējumus, kas tai radušies vai
varētu rasties iepriekšminēto apstākļu rezultātā.
4.2.3. Klients ir informēts un piekrīt, ka no Procentu ienākumiem, kurus Banka maksā
Klientam par Noguldījumu saskaņā ar Līgumu, Banka ietur nodokli un veic tā iemaksu
valsts budžetā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmēros.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Bankas atbildība
5.1.1. Banka atbild par Klienta Noguldījumu Bankā.
5.1.2. Banka neatbild par kļūdām, norēķinu aizkavēšanos, neprecizitātēm un citām
nepilnībām, kas radušās Klienta vainas dēļ.
5.1.3. Banka neatbild par Klienta pretenzijām, kas rodas saistībā ar Klienta Pilnvarnieku
atsaukšanu, to tiesību apjoma izmaiņām, ja Klients nav pienācīgā kārtā informējis Banku.
5.2. Klienta atbildība
5.2.1.Klients atbild par Bankai sniegtās informācijas patiesumu.
5.2.2.Klientam jāatlīdzina Bankai visi zaudējumi, kuri Bankai radušies viņa vainas dēļ.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Klients ir tiesīgs ieskaitīt savus prasījumus, kas izriet no Līguma, lai dzēstu Bankas
pretprasījumus pret Klientu, tikai ar Bankas piekrišanu.
6.2. Līguma noteikumus var mainīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, izņemot
Noteikumus, PC un Noguldījumu Procentu Cenrādi, ko Banka groza vienpusēji.
6.3. Noguldījuma pieņemšana un izmaksa, kā arī cita Bankas darbība tiek veikta saskaņā
ar Līgumu, Noteikumiem, Noguldījumu Procentu Cenrādi, PC un Tiesību Aktiem. Par
Noguldījuma atvēršanu, uzturēšanu un citiem sniegtajiem pakalpojumiem Banka saņem
samaksu atbilstoši PC.
6.4. Puses neatbild par zaudējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem un nepārvariem
apstākļiem (force majeure), tai skaitā, bet ne tikai, ar dabas katastrofām, karadarbībām,
Tiesības aktu izmaiņām, kas padara Pusēm Līguma pienākumu izpildīšanu par
neiespējamu.
6.5. Strīdi un domstarpības starp Pusēm tiek izskatīti sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams,
tad strīdus izskata LR tiesā saskaņā ar Tiesību aktiem.
6.6. Līgums parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.
Viens eksemplārs glabājas Bankā, otrs pie Klienta.

