NORĒĶINU KONTA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI
Piemērojami no 2019. gada 01. novembra Danske Bank A/S Latvijas filiālē un Danske Bank A/S Lietuvas filiālē
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie Norēķinu konta standarta noteikumi regulē norēķinu konta
atvēršanu Klienta vārdā un tā apkalpošanu Maksājumu darījumu
veikšanai.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:
Klients ir juridiska vai fiziska persona, kas vēlas atvērt Kontu vai kurai
jau ir Konts Bankā un kas atbilst Vispārējos darījumu noteikumos
minētajām prasībām.
Konta noteikumi ir šie norēķinu konta līguma standarta noteikumi.
Konts ir norēķinu konts, ko Banka ir atvērusi Klientam saskaņā ar
Līgumu, atbilstoši kuram Banka glabā Klienta naudas līdzekļus un kas
tiek izmantoti Maksājumu darījumu izpildei Klienta vārdā saskaņā ar
šī Līguma nosacījumiem. Šim Kontam var būt piešķirta cita
funkcionalitāte, ja to nosaka attiecīgais Pakalpojumu līgums.
Līgums ir norēķinu konta līgums, kurā iekļauti speciālie noteikumi,
Klienta apstiprinājumi, Konta noteikumi un Maksājumu noteikumi. Visi
Līguma, Noguldītāja pamatinformācijas par garantēto noguldījumu
aizsardzību grozījumi un pielikumi (ja tādi ir) ir neatņemama šī Līguma
sastāvdaļa. Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis attiecas uz
Līgumu tikai tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo Līgumu.
Maksājumu noteikumi ir Maksājumu pakalpojumu standarta
noteikumi.
Pakalpojuma līgums ir jebkurš līgums, kas noslēgts starp Klientu un
Banku un/vai jebkurš cits līgums, kas saistīts ar Kontu.
Citām Norēķinu konta noteikumos izmantotajām definīcijām ir tāda
pati nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos un Maksājumu
noteikumos noteiktajām definīcijām.

Klienta piekrišanas. Ja Kontā nepietiek naudas līdzekļu, lai debetētu
Kontu kļūdaini kreditētās summu apmērā, Bankai ir tiesības bloķēt
un/vai debetēt citus Klienta kontus minētās summas apmērā.
3.3. Ja Banka, izpildot Maksājuma rīkojumu, ir norādījusi nepareizu
summu, maksājuma datus, atsauces numuru vai citu maksājuma
informāciju, Bankai, lai veiktu korekcijas ierakstos un izpildītu
maksājumu saskaņā ar Maksājuma rīkojumā minētajiem datiem, ir
tiesības debetēt Kontu bez Klienta piekrišanas.
3.4. Ja vien Līgumā starp Banku un Klientu nav norādīts citādi, Banka
izpilda Klienta rīkojumus, debetējot Kontu, pamatojoties uz Klienta
rīkojumu vai citiem Klienta iesniegtiem dokumentiem, vai gadījumos,
ko nosaka Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību akti. Banka nav
atbildīga, ja, iesniedzot Bankai Maksājuma rīkojumu debetēt Kontu,
Klients neievēro noteikto prasījumu izpildes secību.
3.5. Bankai ir tiesības atteikties izpildīt Maksājumu rīkojumu saskaņā
ar Maksājumu noteikumiem un Vispārējiem darījumu noteikumiem.
3.6. Klientam saskaņā ar Maksājumu noteikumiem ir tiesības atsaukt
maksājuma rīkojumu, ko Banka ir pieņēmusi izpildei.
3.7. Bankai ir tiesības debetēt Kontu par visiem Klienta parādiem,
komisijas maksām, kavējuma procentiem, līgumsodiem un
maksājumiem, tajā skaitā prasījumiem pret Klientu, ja vien Līgumā,
Pakalpojuma līgumā vai Vispārējos darījumu noteikumos nav minēts
citādi.
3.8. Papildu maksas pakalpojumi nedrīkst būt kā obligāts
priekšnoteikums Līguma noslēgšanai (attiecas uz pamatmaksājumu
konta pakalpojumu, ja Klients ir Patērētājs).
3.9. Detalizētāka kārtība par Maksājuma darījuma izpildi Kontā ir
minēta Maksājumu noteikumos vai attiecīgajā Pakalpojuma līgumā.

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Līgums tiek slēgts Bankā vai, izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus. Ja Līgums tiek slēgts 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
Kontu un sāk pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu.

4.1. Klients var veikt maksājumu darījumus Kontā esošo naudas
līdzekļu robežās, ja vien starp Banku un Klientu nav citas vienošanās.
Banka izpilda maksājumus tikai euro valūtā.
4.2. Klients var izmantot Kontu Bankas nodrošinātajos veidos (piem.,
ar debetkarti) un Bankas akceptētos saziņas kanālos (piem.,
izmantojot Danske eBanku), noslēdzot ar Banku attiecīgo
Pakalpojuma līgumu.
4.3. Saskaņā ar Līgumu Klientam ir tiesības rīkoties ar Kontu,
pamatojoties uz Maksājumu rīkojumu, ko Klients ir parakstījis Bankas
Pakalpojumu sniegšanas vietā vai, izmantojot elektroniskos saziņas
kanālus. Klientam ir jāiesniedz Bankai rīkojumi (Maksājumu rīkojumi,
citas instrukcijas u.c.), kas ir aizpildīti atbilstoši Bankas prasībām. Ja
Klients nogādā Bankai Maksājuma rīkojumu, izmantojot vienu Bankas
akceptētu saziņas kanālu, tas apņemas nenogādāt to pašu
Maksājuma rīkojumu, izmantojot citu Bankas saziņas kanālu.
4.4. Kontu var izmantot Klients vai persona, kurai Klients ir piešķīris
pārstāvības tiesības un šīs tiesības ir akceptējusi Banka, kas
nodrošina Pakalpojumu. Klienta pārstāvis Klienta vārdā var iesniegt
Bankai Maksājumu rīkojumus, izmantot Kontu un ieskaitīt Kontā
naudas līdzekļus, ja šādas tiesības ir apstiprinātas Bankai pieņemamā
veidā. Klientam bez kavēšanās ir jāiepazīstina pārstāvis ar Līgumu
(ieskaitot visus tā pielikumus), Vispārējiem darījumu noteikumiem,
attiecīgo Pakalpojuma līgumu un Cenrādi un jānodrošina pārstāvja
piekrišana šiem noteikumiem. Klientam ir nekavējoties rakstiski
jāinformē Banka par Klienta izsniegtās pilnvaras atsaukšanu
attiecīgajam Klienta pārstāvim.
4.5. Klientam ir nekavējoties jāinformē Banka par identifikācijas
dokumentu nozaudēšanu, zādzību vai nelikumīgu iegūšanu, kā arī par
faktiem vai aizdomām, ka kāds no personalizētajiem drošības
elementiem (piem., PIN kods) ir kļuvuši zināmi kādai Trešajai personai
vai tā var tos izmantot.
4.6. Ja naudas līdzekļi ir ieskaitīti Kontā kļūdas dēļ vai Klients ir
saņēmis tādus naudas līdzekļus, kas tam nepieder, Klientam par to ir
jāinformē Banka nekavējoties, tiklīdz šis kļūdainais naudas
pārskaitījums ir konstatēts, un 3 (trīs) darbadienu laikā pēc Bankas
pieprasījuma jāatmaksā Bankai Kontā kļūdaini kreditētā summa.
4.7. Klientam un Bankai iesniegtajiem Maksājumu rīkojumiem ir
jāatbilst Līguma nosacījumiem (ieskaitot Maksājumu noteikumus),
Pakalpojuma līgumam, Vispārējiem darījumu noteikumiem un
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem.

3. KONTA LIETOŠANAS PRINCIPI
3.1. Banka apņemas:
3.1.1. atvērt Kontu saskaņā ar šo Līgumu, sniegt Klientam
Maksājumu pakalpojumus atbilstoši Maksājuma noteikumiem un
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem, Kontā pieejamo
naudas līdzekļu ietvaros izpildīt Maksājumu darījumus saskaņā ar
Klientu maksājuma rīkojumiem un Līgumu, Maksājumu noteikumiem,
attiecīgo Pakalpojuma līgumu un Vispārējiem darījumu noteikumiem.
Kontā var glabāt naudas līdzekļus tikai euro valūtā;
3.1.2. saglabāt 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 nodrošināt Klientam Konta izrakstu pieejamību saskaņā
ar Maksājumu noteikumiem;
3.1.4. akceptēt naudas līdzekļu ieskaitījumu Kontā, kas saņemti
Klienta vārdā, saskaņā ar Klienta rīkojumiem izpildīt darījumus ar
naudas līdzekļiem Kontā atbilstoši Līgumam, attiecīgajam
Pakalpojuma līgumam un Maksājumu transakcijas ierobežojuma
apmēram (ja tāds ir), kā arī veikt citas ar Konta lietošanu saistītas
darbības;
3.1.5. kreditēt un debetēt Kontu un izpildīt citus Klienta rīkojumus
saskaņā ar Maksājumu noteikumiem;
3.1.6. garantēt Kontā esošo naudas līdzekļu drošību saskaņā ar
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem;
3.1.7. nedebetēt Kontu bez Klienta piekrišanas, izņemot gadījumus,
kas saistīti ar tiesas nolēmumu, kā arī ar Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību aktos, Līgumā, Maksājumu noteikumos, Pakalpojuma
līgumā vai kādā citā starp Banku un Klientu noslēgtā līgumā noteikto
pienākumu vai tiesību izpildi.
3.2. Ja naudas līdzekļi ir ieskaitīti Kontā kļūdas dēļ vai Klients ir
saņēmis tādus naudas līdzekļus, kas tam nepieder, Bankai ir tiesības
veikt korekciju, debetējot Kontu kreditētās summas apmērā bez
NORĒĶINU KONTA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI
CO_PB_A_ACC_AGR01_LAT / STTC_20191101

5. PROCENTI UN MAKSĀJAMĀS NODEVAS
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5.1. Banka maksā Klientam procentus par Konta atlikumu saskaņā ar
Bankas noteikto likmi, aprēķināšanas metodi un principiem, kas minēti
Cenrādī, ja vien starp Banku un Klientu nav citas vienošanās.
5.2. Procentu par Kontā esošajiem naudas līdzekļiem aprēķināšanas
pamatā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas gadā un faktiskais dienu
skaits kalendārajā mēnesī. Banka aprēķinās un pārskaitīs procentus
Kontā attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā dienā.
5.3. Par Līguma izbeigšanas dienu un pēc Līguma izbeigšas Banka
neaprēķina un nemaksā procentus.
5.4. Procenti, ko izmaksā Banka, var tikt koriģēti (t.sk. ieturot
nodokļus) saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem.
5.5. Klientam ir jāmaksā komisijas maksas Bankai par Konta
atvēršanu, uzturēšanu un slēgšanu un par Bankas vai tās vārdā
nodrošinātajiem 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.

dienas (atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir ilgāks) pirms šo
grozījumu stāšanās spēkā.
7.2. Pamatotos gadījumos Banka var mainīt komisijas maksas un
Konta noteikumus bez brīdināšanas. Šādā gadījumā Bankai ir
nekavējoties jāinformē klientus par visām izmaiņām un Klientam ir
tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu saskaņā ar Vispārējiem
darījumu noteikumiem.
7.3. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, viņam ir tiesības izbeigt Līgumu,
paziņojot par to Bankai vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, pēc tam,
kad ir izpildītas visas Klienta saistības, kas izriet no šī Līguma un
jebkura cita Pakalpojuma līguma, kas saistīts ar šo Kontu.
Paziņošana ir jāveic rakstiski vai kādā citā veidā, kas ir minēts
Pakalpojuma līgumā.
7.4. Ja Klients neizmanto savas tiesības izbeigt Līgumu, tiek
pieņemts, ka Klients piekrīt veiktajām izmaiņām un apliecina, ka
viņam nav ar šīm Līguma, Cenrāža vai Maksājumu noteikumu
izmaiņām saistītu pretenziju pret Banku.

6. ATBILDĪBA

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Klients ir atbildīgs par kļūdām un datu nepilnībām Bankai
iesniegtajā Maksājuma rīkojumā.
6.2. Banka ir atbildīga par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies
Klientam Bankas apzinātas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ. Šādos
gadījumos Banka kompensē Klientam radušos un pamatotos tiešos
zaudējumus. Banka nav atbildīga par negūto peļņu vai kādiem citiem
netiešiem zaudējumiem, kas radušies Klientam.
6.3. Banka nav atbildīga par Maksājuma rīkojuma noraidīšanu un
zaudējumiem, kas radušies tā rezultātā, ja noraidījuma cēlonis ir
Līguma noteikumi vai, ja to ir izraisījuši apstākļi, kuros Banka ir pildījusi
saistības, ko nosaka Pakalpojuma sniegšanas vietā spēkā esošie
tiesību akti.
6.4. Banka nav atbildīga par šādām darbībām:
6.4.1. par kādas Trešās personas (ieskaitot korespondentbankas)
rīcību vai nolaidību, tostarp sakaru līniju pārtraukumiem, ja tie ir
izraisījuši situāciju, kurā Maksājuma rīkojums nav izpildīts vai ir
izpildīts nepareizi;
6.4.2. par kriminālām vai citām prettiesiskām Trešās personas
darbībām, kas Klientam vai kādai citai personai ir radījušas
zaudējumus;
6.4.3. par maksātāju un maksājumu saņēmēju savstarpējām
prasībām;
6.4.4. par Klientam radītajiem zaudējumiem visu vai dažu darījumu
vai Pakalpojumu atlikšanas dēļ, kas ir notikusi Pakalpojuma
sniegšanas vietas tiesību aktu vai kādu citu iemeslu dēļ, kas nav
atkarīgi no Bankas un ko Banka nevar kontrolēt, vai gadījumos, kas
minēti Maksājumu noteikumos un/vai Vispārējos darījumu
noteikumos.
6.5. Klients uzņemas pilnu atbildību par Līguma nosacījumu neizpildi
vai nepienācīgu izpildi.
6.6. Ja Klients kavē maksājumu saistību izpildi pret Banku, Bankai ir
tiesības pieprasīt no Klienta par katru nokavēto dienu līgumsoda, kas
norādīts Cenrādī, samaksu.
6.7. Bankas un Klienta savstarpējie prasījumi, kas izriet no Līguma, ir
risināmi ar ieskaitu tikai ar Bankas piekrišanu.
6.8. Klientam ir jāsedz visi bankas izdevumi, kas saistīti ar Klienta
parādu atgūšanu tiesas ceļā, ieskaitot tiesāšanās izdevumus (tajā
skaitā advokāta un advokāta palīga atlīdzība) un citas izmaksas par
konsultantu, padomdevēju un/vai īpašuma vērtētāju pakalpojumiem.
Klientam ir jāinformē Banka par jebkādu neautorizētu maksājuma
darījumu vai kādām maksājuma izpildes kļūdām tūlīt pēc šāda
gadījuma konstatēšanas.
6.9. Atsevišķos gadījumos un atbilstoši kārtībai, kas noteikta
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos, Banka naudas
pārveduma nosūtītājam var izpaust atbilstošos saņēmēja datus
(vārdu, kontaktinformāciju u.c.), lai naudas pārveduma nosūtītājs
varētu pieprasīt atpakaļ no saņēmēja nepareizi veiktu maksājumu.
6.10. Vispārējie darījumu noteikumi un Maksājumu noteikumi
attiecībā uz atbildību arī ir papildus piemērojami Pusēm.

8.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
8.2. 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.
Banka nosūta Klientam paziņojumu par Līguma izbeigšanu Vispārējos
darījumu noteikumos minētajā kārtībā.
8.3. Banka var izbeigt Līgumu, neatkarīgi no iemesla, paziņojot
Patērētājam par laušanu vismaz 2 (divus) mēnešus vai
60 (sešdesmit) dienas iepriekš (atkarībā no tā, kurš no šiem
periodiem ir ilgāks) un Klientam, kurš nav Patērētājs, vismaz 1 (vienu)
mēnesi vai 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš (atkarībā no tā, kurš no
šiem periodiem ir ilgāks) kārtībā, kāda ir noteikta Vispārējos darījumu
noteikumos.
8.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Bankai ir ārkārtas tiesības izbeigt
visus Pakalpojumu līgumus, kas saistīti ar šo Kontu (šis nosacījums
attiecas tikai uz gadījumiem, kad Klients nav Patērētājs).
8.5. Klients var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, informējot Banku vismaz
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš Vispārējos darījumu noteikumos
minētajā kārtībā pie nosacījuma, ka pilnībā ir izpildītas visas saistības,
kas izriet no Pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar Kontu.
8.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Klientam ir jāizpilda visas no
Līguma un jebkura cita Pakalpojuma līguma (kas tiek uzskatīts par
izbeigtu kopā ar Līgumu) izrietošās saistības pret Banku ne vēlāk kā
līdz pēdējai Līguma spēkā esamības dienai.
8.7. Ja informācija par Klienta maksājumu darījumiem, kas veikti
Līguma darbības laikā, tiek saņemta no Trešās personas pēc Līguma
izbeigšanas, tad Klientam ir jāsedz savi parādi Bankas noteiktajā
termiņā un saskaņā ar Bankas norādījumiem.
8.8. Līguma izbeigšanas gadījumā Banka pārskaita Kontā esošo
naudas līdzekļu atlikumu uz citu kontu, ko norāda Klients.
8.9. Ja Klients nedod rīkojumu pārskaitīt naudas līdzekļus uz citu
kontu, Banka šos naudas līdzekļus pārskaita uz Bankas iekšējo kontu,
bet pēc Klienta rīkojuma saņemšanas Banka tos pārskaita uz Klienta
norādīto kontu. Pēc naudas līdzekļu pārskaitīšanas no Konta, Konts
tiek slēgts.
8.10. Slēgts konts vairs netiek atkārtoti atvērts.
9. NAUDAS LĪDZEKĻU DROŠĪBA
9.1. Kontā esošo naudas līdzekļu drošību attiecībā uz noguldītājiem
un investoriem garantē Dānijas Garantiju fonds.
9.2. Informāciju par Kontā glabāto naudas līdzekļu aizsardzību var
atrast Bankas tīmekļa vietnē un vietās, kur Banka sniedz
pakalpojumus. Pēc Klienta pieprasījuma Klientam tiek nodrošināta
aktuālās informācijas kopija.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. LĪGUMA GROZĪJUMI
7.1. Bankai ir tiesības vienpusēji, bez Pušu savstarpējas vienošanās
mainīt Konta noteikumus un Maksājumu noteikumus saskaņā ar
Vispārējos darījumu noteikumos noteikto, informējot Patērētāju par
izmaiņām vismaz 2 (divus) mēnešus vai 60 (sešdesmit) dienas
iepriekš (atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir ilgāks) un Klientu,
kurš nav Patērētājs, vismaz 1 (vienu) mēnesi vai 30 (trīsdesmit)
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10.1. Līgumam, kas noslēgts, izmantojot Bankai pieņemamus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, Danske eBanku), kā arī tā
grozījumiem un/vai jebkuras Puses sniegtajiem paziņojumiem,
izmantojot Bankai pieņemamus elektroniskos saziņas kanālus, ir tāds
pats tiesiskais spēks kā līgumiem, kas noslēgti Bankā un/vai nodoti
personīgi.
10.2. Klientam nav tiesību izpaust Trešajām personām Līguma
noteikumus un jebkādu citu informāciju, kas uz to attiecas uz to,
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izņemot Konta noteikumus, ja vien Pakalpojuma sniegšanas vietas
tiesību aktos nav noteikts citādi. Klientam nav tiesību nodot savas
tiesības un saistības, kas izriet no Līguma, kādai Trešajai personai.
10.3. Vispārējie darījumu noteikumi un Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību akti attiecas uz jautājumiem, ko neregulē šis Līgums.
10.4. Ja Vispārējie darījumu noteikumi ir pretrunā ar Līgumu, tiek
piemēroti Līguma noteikumi. Ja Konta noteikumi ir pretrunā ar
Maksājumu noteikumiem, tiek piemēroti Konta noteikumi.
10.5. Visi no Līguma izrietošie strīdi ir jārisina saskaņā ar
Vispārējiem darījumu noteikumiem.
10.6. Līgums ir sastādīts un uz to attiecas Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību akti.
11. ĪPAŠIE NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS TIKAI UZ KONKRĒTU
PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETU
11.1. Uz pakalpojumiem Lietuvā attiecas turpmāk minētie īpašie
nosacījumi:
11.1.1. Uz Danske Bank A/S Lietuvas filiāles klientiem, kas ir
noslēguši Bankas konta līgumu ar Danske Bank A/S Lietuvas filiāli līdz
2017. gada 30. jūnijam, vēl bez Klienta parakstīta Bankas konta
līguma Speciālās daļas, attiecas arī tālāk minētie dokumenti:
Dokumenta virsraksts
Vispārējie darījumu noteikumi
Norēķinu konta līguma standarta noteikumi
Maksājumu pakalpojumu standarta noteikumi
Maksājumu kartes līguma standarta noteikumi*
Krājkonta līguma standarta noteikumi *
Danske eBankas līguma standarta noteikumi*
Danske eBankas lietošanas noteikumi*
Danske SMS Bankas līguma standarta noteikumi*
Danske SMS Bankas lietošanas norādījumi*
Cenrādis
*Šis dokuments tiek lietots, ja Klients ir vienojies ar Danske Bank A/S
Lietuvas filiāli par atbilstošā pakalpojuma nodrošināšanu.
11.1.2. Banka ir tiesīga vienpersoniski pārtraukt sniegt jebkuru
pakalpojumu, kas tiek sniegts saskaņā ar Bankas norēķinu konta
līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 30. jūnijam, paziņojot par to
Klientam vismaz 2 (divus) mēnešus vai 60 (sešdesmit) dienas
iepriekš (atkarībā, kurš no periodiem ir garāks) un Klientam, kas nav
patērētājs - vismaz 1 (vienu) mēnesi vai 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš (atkarībā, kurš no periodiem ir garāks) kārtībā, kāda noteikta
Vispārējos darījumu noteikumos.
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