MAKSĀJUMU KOMPLEKTA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI
Piemērojami no 2019. gada 1. februāra Danske Bank A/S filiālē Latvijā, Danske Bank A/S Igaunijas filiālē un Danske Bank A/S Lietuvas filiālē
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie Maksājumu komplekta līguma standarta noteikumi nosaka
maksājumu komplekta noteikumus, kā arī Bankas un Klienta tiesības
un pienākumus attiecībā uz Pakalpojumu nodrošināšanu par fiksētu
Mēneša maksu saskaņā ar Maksājumu komplektu, ko Klients ir
izvēlējies Līgumā.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:
Klients ir Komercklients, kurš vēlas lietot vai jau lieto Maksājumu
komplektu.
Konts ir Klienta norēķinu konts Bankā, no kura Banka debetē Mēneša
maksu. Sākotnējais Konts ir norādīts Līgumā, un, ja Līgums tiek
noslēgts Danske eBankā tad Klients to apstiprina atbilstošā Danske
eBankas sadaļā.
Līgums ir maksājumu komplekta līgums, kas sastāv no speciālajiem
noteikumiem, Klienta apstiprinājumiem un Maksājumu komplekta
noteikumiem. Visi Līguma grozījumi un pielikumi, ja tādi ir, veido
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vispārējie darījumu noteikumi,
Norēķinu konta līguma standarta noteikumi, Maksājumu pakalpojumu
standarta noteikumi un Cenrādis attiecas uz Līgumu tikai tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar Līgumu. Ja Līgums tiek slēgts, izmantojot Danske
eBanku, Līguma speciālos noteikumus veido Klienta izvēlētais Konts
un Maksājumu komplekts, kā arī apstiprinājumi.
Maksājums ir Vietējais maksājums vai ES maksājums, ko Klients
uzsāk, izmantojot Bankas akceptētus elektroniskos saziņas kanālus
(Danske eBanku, Danske LiveGate, Danske mBanku un SWIFT), vai
eiro maksājums, kas veikts, pamatojoties uz regulārā maksājuma
pieprasījumu vai e-rēķinu automātiskās apmaksas pakalpojumu. Nav
iekļauti visu veidu steidzamie maksājumi.
Maksājumu komplekta noteikumi ir Maksājumu komplekta līguma
standarta noteikumi.
Maksājumu komplekts ir Līgumā norādītais produktu vai
pakalpojumu komplekts, ko Banka nodrošina Klientam viena
kalendārā mēneša periodā, par to saņemot Mēneša maksu.
Maksājumu noteikumi ir Maksājumu pakalpojumu standarta
noteikumi.
Mēneša maksa ir fiksēta maksa par Maksājumu komplektu, ko Klients
ir izvēlējies saskaņā ar Līgumu. Mēneša maksu nosaka Banka, un tā ir
norādīta Cenrādī. Mēneša maksa nav atkarīga no Klienta kontu skaita
Bankā.
Citām Maksājumu komplekta noteikumos izmantotajām definīcijām ir
tāda pati nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos un Maksājumu
noteikumos.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. Līgums tiek noslēgts Bankā vai izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, Danske eBanku). Ja Līgums
tiek noslēgts Bankā, katra Puse saņem vienu tā eksemplāru un visi
eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku.
2.2. Līgums tiek noslēgts, parakstot Līguma titullapu (kura iekļauj
Pušu datus, Līguma speciālos noteikumus un Klienta
apstiprinājumus), vai Klientam apstiprinot Līgumu Danske eBankā.
Līgums stājas spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā pēc
līguma noslēgšanas, bet ne ātrāk kā aiznākamajā darba dienā.
3. LĪGUMA PRIEKŠMETS
3.1. Klients izvēlas Maksājumu komplektu un atbilstoši tā
nosacījumiem veic maksājumus no jebkura sava konta Bankā.
3.2. Maksājumu komplekti ir klasificēti, balstoties uz Klienta veicamo
Maksājumu skaitu viena kalendārā mēneša laikā:
Norēķinu komplekts — par norādīto Mēneša maksu Banka izpilda ne
vairāk kā 20 Klienta Maksājumus;
Maksājumu komplekts 50 — par norādīto Mēneša maksu Banka
izpilda ne vairāk kā 50 Klienta Maksājumus;
Maksājumu komplekts 100 — par norādīto Mēneša maksu Banka
izpilda ne vairāk kā 100 Klienta Maksājumus;
Maksājumu komplekts 150 — par norādīto Mēneša maksu Banka
izpilda ne vairāk kā 150 Klienta Maksājumus;
Maksājumu komplekts 300 — par norādīto Mēneša maksu Banka
izpilda ne vairāk kā 300 Klienta Maksājumus.
3.3. Maksājumu komplekts iekļauj sekojošus pakalpojumus bez
attiecīgu komisijas maksu piemērošanas: Klienta Iekšbankas
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maksājumus euro valūtā, kā arī viens kodu kalkulators, ja Klients ir
noslēdzis atbilstošu Pakalpojumu līgumu ar Banku.
3.4. Mēneša maksa nav atkarīga no Klienta atvērto kontu skaita
Bankā. Neatkarīgi no Klienta vārdā atvērto kontu skaita Bankā Klients
maksā tikai vienu Mēneša maksu.
4. MAKSĀJUMI
4.1. Klientam ir jāmaksā Bankai Mēneša maksa par Maksājumu
komplektu, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc Līguma
noslēgšanas.
4.2. Ja Klients kalendārajā mēnesī veic vairāk Maksājumus, nekā
noteikts Klienta izvēlētajā Maksājumu komplektā, Klientam par
papildu maksājumiem ir jāmaksā Bankai maksa atbilstoši spēkā
esošajam Cenrādim.
4.3. Katra kalendārā mēneša pirmajā darba dienā Banka
debetē Kontu Mēneša maksas apmērā par kārtējo kalendāro mēnesi,
avansa maksājuma veidā. Maksu par Maksājumu komplektā noteiktā
maksājumu skaita pārsniegšanu attiecīgajā kalendārajā mēnesī
Banka ietur attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā dienā no Klienta konta,
no kura ieturēta Mēneša maksa vai no konta, no kura veikti maksājumi,
kuru ietekmē pārsniegts Maksājumu komplektā noteikto maksājumu
skaits. Ja attiecīgajā kontā nepietiek naudas līdzekļu visu Līgumā
noteikto maksājumu saistību izpildei, Bankai ir tiesības ieturēt Līgumā
paredzētās summas no jebkura cita Klienta konta Bankā.
4.4. Mēneša maksa, ko Klients samaksājis par kārtējo kalendāro
mēnesi, Līguma izbeigšanas gadījumā Klientam netiek atmaksāta.
4.5. Ja Klients kavē samaksu Bankai, Klients maksā Bankai
līgumsodu saskaņā ar Cenrādī norādīto likmi. Līgumsods tiek
rēķināts līdz parāda samaksas brīdim.
5. LĪGUMA GROZĪJUMI
5.1. Bankai ir tiesības vienpusēji, bez vienošanās starp Pusēm, mainīt
Maksājumu komplekta noteikumus, informējot Klientu par
grozījumiem vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo
grozījumu stāšanās spēkā atbilstoši kārtībai, kas noteikta Vispārējos
darījumu noteikumos.
5.2. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, Klientam ir tiesības izbeigt
Līgumu, rakstiski informējot par to Banku vismaz 2 (divas) darba
dienas pirms atbilstošo izmaiņu stāšanās spēkā un pēc tam, kad ir
izpildītas visas Klienta saistības, kas izriet no Līguma.
5.3. Ja Klients neizmanto savas tiesības izbeigt Līgumu, tiek
pieņemts, ka Klients piekrīt veiktajām izmaiņām un apliecina, ka
viņam nav ar šīm Līguma izmaiņām saistītu pretenziju pret Banku.
5.4. Klientam ir tiesības mainīt izvēlēto Maksājumu komplektu
un/vai Kontu, informējot par to Banku vismaz 2 (divas) darba dienas
iepriekš. Šādā gadījumā izvēlētā Maksājumu komplekta un/vai Konta
grozījumi stājas spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā, bet
ne ātrāk kā pēc divām darba dienām kopš Klients ir informējis Banku.
6. LĪGUMA IZBEIGŠANA
6.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
6.2. Bankai ir tiesības vienpusēji un nekavējoties izbeigt Līgumu bez
iepriekšēja paziņojuma gadījumā, ja Klients būtiski pārkāpj kādas
saistības, kas izriet no Līguma vai Vispārējiem darījumu noteikumiem,
vai gadījumos, kas minēti Vispārējos darījumu noteikumos, vai arī
gadījumos, kas minēti Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos.
6.3. Banka var izbeigt Līgumu neatkarīgi no iemesla, paziņojot par
izbeigšanu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, kārtībā, kāda ir
noteikta Vispārējos darījumu noteikumos.
6.4. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu, informējot par to Banku
vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, saskaņā ar Vispārējos
darījumu noteikumos noteikto kārtību. Šādā gadījumā Līgums tiek
uzskatīts par izbeigtu attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā dienā.
6.5. Izbeidzot Līgumu, ne vēlāk kā Līguma darbības pēdējā dienā
Klientam ir jāizpilda visas no Līguma izrietošās saistības pret Banku.
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7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
7.1. Līgumam, kas noslēgts, izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, Danske eBanku), 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.
7.2. Klientam nav tiesību izpaust Trešajām personām Līguma
noteikumus un jebkādu citu informāciju, kas uz to attiecas, izņemot
gadījumus, kas noteikti Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos.
Klientam nav tiesību nodot savas tiesības un saistības, kas izriet no
Līguma, kādai Trešajai personai.
7.3. Vispārējie darījumu noteikumi, Norēķinu konta līguma standarta
noteikumi, Maksājumu pakalpojumu noteikumi un Pakalpojuma
sniegšanas vietas tiesību akti attiecas uz jautājumiem, ko neregulē šis
Līgums. Ja Vispārējie darījumu noteikumi, Norēķinu konta līguma
standarta noteikumi vai Maksājumu pakalpojumu noteikumi ir
pretrunā ar Maksājumu komplekta noteikumiem, tiek piemēroti
Maksājumu komplekta noteikumi.
7.4. Visi no Līguma izrietošie strīdi ir jārisina saskaņā ar Vispārējiem
darījumu noteikumiem.
7.5. Uz Līgumu attiecas Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību akti.
Līgums ir sastādīts saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību
aktiem.
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