REGULĀRO MAKSĀJUMU LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI

Piemērojami no 2018. gada 1. aprīļa Danske Bank A/S Latvijas filiālē, Danske Bank A/S Lietuvas filiālē un Danske Bank A/S Igaunijas filiālē
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Regulāro maksājumu līguma standarta noteikumi nosaka
noteikumus maksājumu veikšanai no Konta Maksājuma saņēmējam
Klienta noteiktajā laikā un apmērā. Parakstot šo Līgumu, Klients
sniedz vairākkārtēju neatsaucamu piekrišanu, ka Banka veic Līgumā
norādītos maksājumu darījumus, un apliecina, ka ir pilnvarojis Banku
veikt visus maksājumu darījumus, ko tā veic atbilstoši Līgumam.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:.
“Gaidīt naudu kontā” ir iespēja gaidīt naudas līdzekļus, kas
nepieciešami maksājumu veikšanai atbilstoši Līgumam, ja to
daudzums Kontā nav pietiekams. Šī funkcionalitāte tiek piemērota
tikai maksājumiem, kuriem ir zināms nepieciešamais naudas līdzekļu
apmērs.
Konts ir Klienta vārdā Bankā atvērts un Līgumā norādīts konts.
Līgums ir Regulāro maksājumu līgums, kurā ir iekļauti Līguma
Speciālie noteikumi un Līguma Standarta noteikumi. Visi Līguma
grozījumi un pielikumi, ja tādi ir, veido Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Uz Līgumu tiek attiecināti Vispārējie darījumu noteikumi,
Maksājumu pakalpojumu standarta noteikumi un Cenrādis, ciktāl tie
nav pretrunā ar šo Līgumu.
Maksājumu noteikumi ir Maksājumu pakalpojumu standarta
noteikumi.
Regulāro maksājumu noteikumi ir šie Regulāro maksājumu līguma
standarta noteikumi.
Vispārējie darījumu noteikumi ir Bankas Vispārējie darījumu
noteikumi, kas nosaka vispārējos principus un procedūras attiecībā
uz saziņu ar klientiem un klientu apkalpošanu, kā arī attiecībā uz
darījumu veikšanu starp Banku un tās klientiem.
Citām Regulāro maksājumu noteikumos izmantotajām definīcijām ir
tāda pati nozīme, kā Vispārējos darījumu noteikumos un Maksājumu
noteikumos noteiktajām definīcijām.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
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. Lai noslēgtu Līgumu, Klientam ir jābūt Bankā atvērtam Kontam.
2.3. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Puses ir piekritušas tā
noteikumiem, parakstot Līguma titullapu(-as) (kura(-as) iekļauj Pušu
datus, Līguma speciālos noteikumus un Klienta apstiprinājumus).
2.4. Maksājumu izpilde saskaņā ar šo Līgumu tiek sākta ne vēlāk kā
nākamajā darba dienā pēc Līguma noslēgšanas.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Klientam Līguma Speciālajos noteikumos ir jānorāda visi Bankas
pieprasītie dati un rekvizīti, un Banka regulāri izpilda regulāros
maksājumus.
3.2. Lai maksājumi tiktu veikti saskaņā ar Līgumu, Klients garantē, ka
maksājuma veikšanas datumā Kontā būs pieejami pietiekami daudz
naudas līdzekļu maksājuma veikšanai un Pakalpojuma maksu
segšanai. Banka veic Līgumā noteikto maksājumu tikai tad, ja Kontā ir
pietiekami daudz naudas līdzekļu (ieskaitot pieejamos patēriņa
kredītus). Banka negarantē maksājuma izpildi, ja Kontā nav pietiekami
daudz naudas līdzekļu vismaz 2 (divas) stundas pirms tā
Pieņemšanas pārtraukšanas laika beigām, kas attiecināms uz
attiecīgo maksājuma tipu. Pieņemšanas pārtraukšanas laiki ir norādīti
Maksājumu noteikumos.
3.3. Visi Starptautiskie maksājumi tiek izpildīti Bankas Darba dienās
līdz Pieņemšanas pārtraukšanas laikiem, kas norādīti Maksājumu
noteikumos, ņemot vērā turpmāk izklāstīto.
3.3.1. Ja maksājuma izpildes diena ir diena, kas nav Darba diena, un
Klienta izvēlētā maksājuma izpildes veids ir “katru dienu”, attiecīgais
maksājums netiks izpildīts.
3.3.2. Ja vairāku maksājumu izpildes diena ir diena, kas nav Darba
diena, un Klienta izvēlētā maksājumu izpildes diena ir “norādītās
mēneša dienas”, un Klients ir noteicis izpildīt maksājumu pirmajā
Darba dienā pēc dienas, kas nav Darba diena vai Darba dienā pirms
dienas, kas nav Darba diena, tad tiks izpildīts tikai viens no
maksājumiem.
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3.3.3. Ja maksājuma izpildes diena ir Līguma pēdējā diena un tā nav
Darba diena, un Klients ir noteicis izpildīt maksājumu pirmajā Darba
dienā pēc šādas dienas, kas nav Darba diena, tad maksājums netiks
izpildīts.
3.3.4. Ja maksājuma izpildes diena ir Līguma pēdējā diena un tā ir
diena, kas nav Darba diena, un Klienta izvēlētā maksājuma izpildes
diena ir Darba diena pirms šādas dienas, kas nav Darba diena, tad
maksājums šādā kārtībā tiks izpildīts.
3.4. Citi maksājumu darījumi tiks izpildīti visās dienās, kas norādītas
Līguma Speciālajos noteikumos.
3.5. Ja Līgums tiek noslēgts Danske eBankā, tad funkcionalitātes
“Gaidīt naudu kontā” noklusējuma periods ir 2 (divas) dienas, citos
gadījumos periodu var noteikt Klients, un tas nevar būt ilgāks par
10 (desmit) dienām. Funkcionalitātes “Gaidīt naudu kontā” periods
sākas no pirmās maksājuma dienas un attiecīgi atliek maksājuma
dienu. Lai izpildītu konkrēto maksājumu, Konts tiek automātiski
pārbaudīts katru dienu šī perioda laikā.
4. MAKSAS
4.1. Klients atbilstoši Cenrādim maksā Bankai Pakalpojuma maksas
par visiem maksājumu darījumiem, kas izriet no Līguma un/vai kurus
veic Banka.
4.2. Bankai ir tiesības ieturēt Pakalpojuma maksu no Klienta
kontiem, kas atvērti Bankā.
5. PUŠU SAISTĪBAS
5.1. Klients atbild par Līguma Speciālajos noteikumos norādīto datu
precizitāti.
5.2. Banka atbild tikai par maksājuma(u) veikšanu atbilstoši Līguma
noteikumiem. Banka neatbild par Līgumā noteikto maksājumu
darījumu neizpildi vai nepietiekamu izpildi, ja neizpildes vai daļējas
neizpildes iemesls ir naudas līdzekļu trūkums Kontā, kā arī citos
gadījumos, kas noteikti Vispārējos darījumu noteikumos vai Norēķinu
konta līgumā, kas noslēgts starp Klientu un Banku.
6. LĪGUMA GROZĪJUMI
6.1. Bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Līguma Standarta
noteikumus, informējot Patērētāju par jebkādām izmaiņām vismaz 2
(divus) mēnešus vai 60 (sešdesmit) dienas (atkarībā no tā, kurš
periods ir ilgāks) pirms grozījumu stāšanās spēkā, kā arī informējot
par jebkādām izmaiņām Klientu, kurš nav Patērētājs, vismaz 1 (vienu)
mēnesi vai 30 (trīsdesmit) dienas (atkarībā no tā, kurš periods ir
ilgāks) pirms grozījumu stāšanās spēkā atbilstoši Vispārējos
darījumu noteikumos aprakstītajai kārtībai.
6.2. Ja Klients nepiekrīt grozījumiem, Klientam ir tiesības izbeigt
Līgumu, rakstiski vai citā Līgumā noteiktā veidā informējot par to
Banku vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš pirms atbilstošo grozījumu
stāšanās spēkā un pēc tam, kad ir izpildītas visas Klienta saistības,
kas izriet no Līguma.
6.3. Ja Klients neizmanto savas tiesības izbeigt Līgumu, tiek
pieņemts, ka Klients piekrīt veiktajiem grozījumiem un apliecina, ka
viņam nav turpmāku prasību pret Banku attiecībā uz Līguma
grozījumiem.
7. LĪGUMA TERMIŅA BEIGAS UN IZBEIGŠANA
7.1. Līguma darbība izbeidzas datumā, kas norādīts Līguma
Speciālajos noteikumos.
7.2. Banka var izbeigt Līgumu parastā kārtībā neatkarīgi no iemesla,
paziņojot Patērētājam 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) atbilstoši Vispārējos darījumu noteikumos aprakstītajai
kārtībai.
7.3. Klients var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to Bankai
Vispārējos darījuma noteikumos noteiktajā kārtībā un izpildot visus
pienākumus saskaņā ar Līgumu. Banka izbeigs Līgumu nekavējoties,
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bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma
saņemšanas no Klienta.
7.4. Ja visi Klienta konti Bankā tiek slēgti, Līguma darbība tiek izbeigta
automātiski, t.i., bez atsevišķa paziņojuma.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgumam, kas noslēgts, izmantojot Bankai pieņemamus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, Danske eBanku), kā arī tā
grozījumiem un/vai jebkuras Puses paziņojumiem, kas sniegti,
izmantojot Bankai pieņemamus elektroniskos saziņas kanālus, ir
tāds pats tiesiskais spēks kā līgumiem, kas noslēgti Bankā, un/vai
nodoti personīgi.
8.2. Klientam nav tiesību izpaust Trešajām personām Līguma
noteikumus un jebkādu citu informāciju, kas attiecas uz to, izņemot
gadījumus, kas noteikti Pakalpojuma sniegšanas vietā spēkā esošajos
tiesību aktos. Klientam nav tiesību nodot savas tiesības un saistības,
kas izriet no Līguma , kādai Trešajai personai.
8.3. Situācijas, kas nav apskatītas šajā Līgumā, regulē Vispārējie
darījuma noteikumi, Maksājumu noteikumi un Pakalpojumu
sniegšanas vietā spēkā esošie tiesību akti.
8.4. Visi no Līguma izrietošie strīdi ir jārisina saskaņā ar Vispārējiem
darījumu noteikumiem.
8.5. Līgums ir sastādīts un uz to attiecas Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību akti.
9. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETU

UZ

KONKRĒTU

9.1. Attiecībā uz pakalpojumiem Lietuvā tiek piemēroti šādi īpašie
nosacījumi.
9.1.1. Šie Regulāro maksājumu līguma standarta noteikumi tiek
piemēroti arī Klientiem, kas līdz 2018. gada 31. martam (ieskaitot) ir
noslēguši Regulāro maksājumu līguma Vispārējo daļu.
9.2. Attiecībā uz pakalpojumiem Latvijā tiek piemēroti šādi īpašie
nosacījumi.
9.2.1. Šie Regulāro maksājumu līguma Standarta noteikumi tiek
piemēroti arī Klientiem, kas līdz 2018. gada 31. martam (ieskaitot) ir
noslēguši Regulārā maksājuma līgumu.
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