PAGAIDU KONTA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI
Piemērojami Danske Bank A/S Latvijas un Lietuvas filiālē no 2017.gada 1.jūlija
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4. PROCENTI UN KOMISIJAS

1.1. Šie Pagaidu konta līguma standarta noteikumi nosaka pagaidu
konta atvēršanas, apkalpošanas un lietošanas principus pagaidu
periodā.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:
Līgums ir pagaidu konta līgums, kas sastāv no Līguma speciālajiem
noteikumiem, Klienta apstiprinājumiem, Pagaidu konta noteikumiem
un Maksājumu noteikumiem. Visi Līguma un Noguldītāja
pamatinformācijas par garantēto noguldījumu aizsardzību grozījumi
un pielikumi, ja tādi ir, veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis attiecas uz Līgumu tikai
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu.
Maksājumu noteikumi ir Maksājumu pakalpojumu nodrošināšanas
standarta noteikumi.
Pagaidu konta noteikumi ir šie pagaidu konta līguma standarta
noteikumi.
Pagaidu konts ir konts, kas atvērts Bankā Klienta vārdā, kurā tiek
turēts Klienta dibināšanas dokumentos noteiktais pamatkapitāls
saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
Citām Pagaidu konta noteikumos izmantotajām definīcijām ir tāda
pati nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajām
definīcijām.

4.1. Banka maksā Klientam procentus par Pagaidu konta atlikumu
saskaņā ar Bankas noteikto procentu likmi, procentu aprēķināšanas
metodi un principiem, kas minēti Cenrādī, ja vien starp Pusēm nav
citas vienošanās.
4.2. Procentu par Pagaidu kontā esošajiem naudas līdzekļiem
aprēķināšanas pamatā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas gadā un
faktiskais dienu skaits kalendārajā mēnesī. Banka aprēķinās un
pārskaitīs procentus Pagaidu kontā attiecīgā kalendārā mēneša
pēdējā dienā.
4.3. Par Līguma izbeigšanas dienu un pēc Līguma izbeigšanas
procenti netiek aprēķināti un maksāti.
4.4. Procenti, ko izmaksā Banka, var tikt koriģēti (t.sk. ieturot
nodokļus) saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem.
4.5. Klients maksā Bankai komisijas maksu par Bankas sniegtajiem
vai tās vārdā sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī par Pakalpojumiem,
kas tiek nodrošināti, izmantojot Banku, tādā apmērā, kāds norādīts
Pakalpojuma nodrošināšanas vai darījuma izpildes laikā spēkā
esošajā Cenrādī, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. Līgums tiek noslēgts Bankā vai izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus. Ja Līgums tiek noslēgts Bankā, katra
Puse saņem vienu tā eksemplāru un visi eksemplāri ir ar vienādu
juridisko spēku.
2.2. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir piekritušas tā
noteikumiem, parakstot Līguma titullapu, kura iekļauj Pušu datus,
Līguma speciālos noteikumus un Klienta apstiprinājumus.
2.3. Banka 2 (divu) darbadienu laikā pēc Līguma noslēgšanas atver
Pagaidu kontu un sāk pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu.
3. PAGAIDU KONTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Banka apņemas:
3.1.1. atvērt Pagaidu kontu atbilstoši Līguma speciālajiem
noteikumiem;
3.1.2. saglabāt Pagaidu konta kredīta un debeta operāciju ierakstus
saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem;
3.1.3. nodrošināt informāciju par Maksājumu rīkojumu izpildi konta
izrakstā un izsniegt Klientam Pagaidu konta izrakstu saskaņā ar
Maksājumu noteikumiem;
3.1.4. nedebetēt Pagaidu kontu bez Klienta piekrišanas, izņemot
gadījumus, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību
aktos, Līgumā, Maksājumu noteikumos vai citos starp Banku un
Klientu noslēgtos līgumos noteikto pienākumu vai tiesību izpildi.
3.2. Klientam nav tiesību izmantot Pagaidu konta atlikumu (summa,
kas jāieskaita Pagaidu kontā) vai lietot citus Bankas pakalpojumus,
kamēr Klients nav reģistrēts attiecīgā reģistrā un noslēdzis ar Banku
Norēķinu konta līgumu.
3.3. Pēc tam, kad Klients ir reģistrēts attiecīgā reģistrā un pierādījis
šo faktu Bankā, starp Banku un Klientu tiek noslēgts Norēķinu konta
līgums, turklāt konta numurs netiek mainīts. Bankai ir tiesības atteikt
Norēķinu konta līguma slēgšanu.
3.4. Ja Klients netiek reģistrēts attiecīgajā reģistrā, Pagaidu kontā
ieskaitīto summu Klients var izmantot saskaņā ar Līgumu,
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem un Maksājumu
noteikumiem.
3.5. Banka atsakās izpildīt Maksājumu uzdevumus, ja Pagaidu kontā
nepietiek naudas līdzekļu vai naudas līdzekļi Pagaidu kontā ir arestēti,
vai Klienta tiesības izmantot Pagaidu kontā esošos naudas līdzekļus
ir citādi ierobežotas un/vai ja Maksājumu pakalpojumi, kurus
nodrošina Banka, ir apturēti, ievērojot Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību aktus.
3.6. Banka ir tiesīga debetēt Pagaidu kontu par visiem Klienta
parādiem, komisijas maksām, kavējuma procentiem, līgumsodiem un
maksājumiem, tajā skaitā prasījumiem pret Klientu, ja vien Cenrādī,
Līgumā vai Pakalpojuma līgumā nav minēts citādi.
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5. LĪGUMA GROZĪJUMI
5.1. Līgums var tikt grozīts saskaņā ar Vispārējiem darījumu
noteikumiem.
6. LĪGUMA IZBEIGŠANA
6.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
6.2. Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu, ja 1 (viena) gada laikā pēc
Pagaidu konta līguma noslēgšanas Klients Pagaidu kontā neieskaita
naudas līdzekļus, un gadījumos, kas minēti Vispārējos darījumu
noteikumos vai gadījumos, kas minēti Pakalpojuma sniegšanas vietas
tiesību aktos.
6.3. Ja Banka un Klients nenoslēdz Norēķinu konta līgumu, Pagaidu
konts tiek slēgts un Līgums tiek izbeigts.
6.4. Līguma izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Klienta pieprasījumu
Banka pārskaita Pagaidu kontā esošos naudas līdzekļus uz citu kontu,
ja vien Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos nav noteikts
citādi. Ja klients nepieprasa pārskaitīt naudas līdzekļus uz citu kontu,
naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz Bankas iekšējiem kontiem un
pārskaitīti Klientam pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas, ja vien
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos nav noteikts citādi.
6.5. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja Puses noslēdz Norēķinu
konta līgumu.
7. NOGULDĪJUMU AIZSARDZĪBA
7.1. Bankā glabāto naudas līdzekļu drošību attiecībā uz noguldītājiem
un investoriem garantē Dānijas Garantiju fonds.
7.2. Informāciju par naudas līdzekļu aizsardzību Klients var atrast
Bankas tīmekļa vietnē un visās Bankas Pakalpojuma sniegšanas
vietās. Pēc Klienta pieprasījuma Klientam tiek nodrošināta aktuālās
informācijas kopija.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgumam, kas noslēgts, izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus, kā arī tā grozījumiem un (vai) jebkuras
Puses paziņojumiem, kas sniegti, izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, eBanku), ir tāds pats
tiesiskais spēks, kā līgumiem, kas noslēgti personīgi Bankā.
8.2. Vispārējie darījumu noteikumi un Maksājumu noteikumi tiek
piemēroti gadījumiem, kurus neregulē Līgums.
8.3. Ja Pagaidu konta noteikumi ir pretrunā ar Maksājumu
noteikumiem, tiek lietoti Pagaidu konta noteikumi.
8.4. Visi no Līguma izrietošie strīdi tiek risināti saskaņā ar
Vispārējiem darījumu noteikumiem.
8.5. Līgums ir sastādīts un uz to attiecas Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību akti.
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9. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS
PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETU

UZ

KONKRĒTU

9.1. Uz Pakalpojumiem Igaunijā attiecas tālāk minētie īpašie
nosacījumi.
9.1.1. Ja Klients netiek reģistrēts attiecīgā reģistrā, Pagaidu kontā
esošos naudas līdzekļus var izmantot tikai saskaņā ar tiesas
spriedumu.
9.2. Uz Pakalpojumiem Lietuvā attiecas tālāk minētie īpašie
nosacījumi.
9.2.1. Līgums tiek izbeigts un Pagaidu kontā esošie naudas līdzekļi tiek
pārskaitīti, ja Klients attiecīgajā reģistrā netiek reģistrēts/netiek
dibināts un Klients iesniedz Bankai rakstisku apliecinājumu un
dokumentus, kas apliecina juridiskās personas dibināšanas
pārtraukšanu.
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