KREDĪTA LIMITA STANDARTA NOTEIKUMI
Piemērojami Danske Bank A/S filiāles Latvijā Kredīta limita līgumiem, kas noslēgti pēc 2017. gada 1. jūlija
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie Kredīta limita standarta noteikumi regulē Kredīta limita
piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:
Apkalpošanas maksa par Kredīta limita izmantošanu – atlīdzība, ko
Klients maksā Bankai par Kredīta limita apkalpošanu.
Finanšu ķīla – Klienta vai citas fiziskas vai juridiskas personas
termiņdepozīts Bankā, kas kalpo kā nodrošinājums Klienta saistību
izpildei, kas izriet no Līguma.
Galvinieks – fiziska vai juridiska persona, kas uzņēmusies pienākumu
atbildēt Bankai par Klienta saistībām, kas izriet no Līguma.
Kartes konts – Klienta norēķinu konts Bankā, pie kura piesaistīta
Karte.
Klients – juridiska persona, ar ko ir noslēgts Līgums un uz kuras
vārda ir atvērts Kartes Konts.
Kredīta limita atmaksas termiņš – Banka piešķir Kredīta limitu uz
laiku līdz Līguma speciālajos noteikumos norādītajam Kredīta
atmaksas termiņam vai līdz brīdim, kad Puses saskaņā ar Līguma
noteikumiem izbeidz Līgumu pirms termiņa.
Kredīta limits – maksimālais pieļaujamais Kartes konta negatīvais
atlikums, kura apmērs un iespējamās izmaiņas noteiktas Līguma
speciālajos noteikumos.
Līgums – Līgums ir kredīta limita līgums, kas sastāv no Līguma
speciālajiem noteikumiem, Klienta apstiprinājumiem un Kredīta
limita standarta noteikumiem. Maksājumu kartes līguma standarta
noteikumi, Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis attiecas uz
Līgumu tikai tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo Līgumu.
Maksa par izmantoto Kredīta limitu – atlīdzība, ko Klients maksā
Bankai par Kredīta limita izmantošanu.
Maksājuma datums – katra kalendārā mēneša 15. (piecpadsmitais)
datums, datums kad Klients maksā Līgumā noteiktos maksājumus.
Nodrošinājums – Līguma speciālajos noteikumos norādītais
nodrošinājuma veids Klienta saistībām, kas izriet no Līguma.
Paziņojums – jebkurš Bankas paziņojums Klientam saistībā ar
Līgumu.
Pārskata periods – viens kalendārais mēnesis.
Pārskats – Bankas sagatavots paziņojums, kas satur informāciju par
Pārskata periodā izmantoto Kredīta limitu un summām, kas
aprēķinātas Pārskata perioda laikā un jāmaksā Klientam. Katra
kalendārā mēneša 1 (pirmajā) datumā Banka nosūta un Klients
saņem Pārskatu Danske eBankā.
Citām Kredīta limita noteikumos izmantotajām definīcijām ir tāda pati
nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajām definīcijām.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. 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.
3. KREDĪTA LIMITS
3.1. Klientam ir tiesības līdz Līguma beigu termiņam izmantot
Kredīta limitu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2. Par Kredīta limita vai tā daļas izmantošanas sākuma brīdi
atzīstams brīdis, kad Kartes kontā ir negatīvs atlikums.
3.3. Kredīta limits atzīstams par atmaksātu pilnā apmērā, ja ir
atmaksāts viss izmantotais Kredīta limits, ir samaksāta Maksa par
Kredīta limita izmantošanu, iespējamā Kredīta limita apkalpošanas
maksa un citi ar Līgumu saistītie maksājumi. Ja Līguma beigu datums
nav Maksājuma datums, tad Banka visas tai pienākošās summas
ietur tuvākajā Maksājuma datumā.
4. MAKSĀJUMI
4.1. Klients līdz Maksājuma datumam (ieskaitot) atmaksā iepriekšējā
Pārskata periodā izmantoto Kredīta limitu.
4.2. Ja līdz Maksājuma datumam (ieskaitot) Klients nav atmaksājis
iepriekšējā Pārskata periodā izmantoto Kredīta limitu, Banka sāk
rēķināt Maksu par izmantoto Kredīta limitu. Maksu par izmantoto
Kredīta limitu aprēķina no iepriekšējā Pārskata periodā izmantotā un
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neatmaksātā Kredīta limita, sākot ar mēneša 16 (sešpadsmito)
datumu.
4.3. Ja līdz mēneša pēdējai dienai Klients nav atmaksājis iepriekšējā
Pārskata periodā izmantoto Kredīta limitu un aprēķināto Maksu par
izmantoto Kredīta limitu, Banka bloķē Kartes kontu, tas ir, nepieņem
maksājumus no Kartes konta, un turpina rēķināt Maksu par izmantoto
Kredīta limitu līdz brīdim, kad tiek pilnībā dzēsti Līgumā noteiktie
maksājumi, kuru samaksai ir iestājies termiņš.
4.4. Maksu par izmantoto Kredīta limitu aprēķina, izejot no faktiskā
dienu skaita mēnesī, pieņemot, ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit)
dienas.
4.5. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Banka ieskaita Klienta
saistību dzēšanai šādā kārtībā – vispirms citi no Līguma izrietošie
maksājumi, kas nav Maksa par izmantoto Kredīta limitu un Kredīta
limits, tad Maksu par izmantoto Kredīta limitu, un visbeidzot –
izmantoto Kredīta limitu.
4.6. Klients pilnvaro Banku ieturēt summas, kas nepieciešamas
attiecīgā maksājuma veikšanai no Kartes konta.
4.7. Ja Kartes konta atlikums nav pietiekams, lai veiktu Līgumā
paredzētos maksājumus, Klients pilnvaro Banku ieturēt naudas
līdzekļus nepieciešamajā apmērā no citiem Klienta kontiem Bankā.
Tādā gadījumā Banka vispirms ietur naudas līdzekļus no kontiem, kas
ir tajā pašā valūtā kā veicamais maksājums, un pēc tam – no citu
valūtu kontiem, veicot valūtas konvertāciju atbilstoši Bankas valūtas
kursam konvertācijas brīdī. Ja arī minētajos kontos nav pietiekošu
naudas līdzekļu, lai veiktu Līgumā paredzētos maksājumus, Banka ir
tiesīga ieturēt nepieciešamās naudas summas no Finanšu ķīlas.
5. NODROŠINĀJUMS
5.1. No Līguma izrietošās Klienta saistības ir nodrošinātas ar Kredīta
limita speciālajos noteikumos norādīto Nodrošinājumu.
5.2. Ja kā Nodrošinājums ir norādīta Finanšu ķīla, Klients, parakstot
Līgumu, apliecina, ka Finanšu ķīla kalpo kā nodrošinājums Klienta
saistībām, kas izriet no Līguma.
5.3. Klients nodrošina, lai Līguma darbības laikā Finanšu ķīla būtu
Kredīta limita apmērā un Finanšu ķīlas termiņdepozīta līguma termiņš
– ne īsāks kā Līguma termiņš.
5.4. Klienta pienākums ir nepieļaut darbības, kuru rezultātā Finanšu
ķīla tiktu ieķīlāta, apgrūtināta vai aprobežota tādā veidā, ka tas radītu
Bankai šķēršļus tās īstenošanai.
5.5. Ja Klients nav savlaicīgi nodrošinājis maksājumu veikšanai
nepieciešamos naudas līdzekļus Kartes kontā, kā arī citos gadījumos,
kad Bankai rodas prasījums pret Klientu, Banka ir tiesīga realizēt
Finanšu ķīlu šādu prasījumu izpildei, tas ir, Banka ir tiesīga bez
iepriekšēja paziņojuma Klientam, ieturēt Bankai pienākošos naudas
līdzekļus.
5.6. Ja Banka izmanto savas tiesības uz Finanšu ķīlu, Klients
nekavējoties atjauno Finanšu ķīlu Līgumā noteiktajā apmērā vai sniedz
citu Bankai pieņemamu Nodrošinājumu.
5.7. Ja Finanšu ķīlas devējs ir cita persona, nevis Klients, Banka un
Finanšu ķīlas devējs Līguma noslēgšanas dienā noslēdz Finanšu ķīlas
līgumu.
5.8. Ja no Līguma izrietošās Klienta saistības ir nodrošinātas ar
galvojumu, Klients pilnvaro Banku sniegt galviniekam informāciju, kas
saistīta ar Līgumu.
6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Klients Līguma darbības laikā apņemas:
6.1.1. nepārsniegt Kredīta Limitu;
6.1.2. termiņā veikt visus Līgumā noteiktos maksājumus un
apmaksāt Bankas pakalpojumus, kas sniegti Līguma ietvaros, Cenrādī
un Līgumā noteiktajā apmērā;
6.2. Banka Papildus Līgumā noteiktajām tiesībām ir tiesīga:
6.2.1. bez Klienta piekrišanas cedēt vai citādā veidā nodot no Līguma
izrietošos prasījumus pret Klientu trešajām personām, informējot par
to Klientu 2 (divu) mēnešu laikā no cesijas darījuma noslēgšanas;
6.2.2. vienpusēji, bez Pušu savstarpējas vienošanās mainīt Kredīta
limita līguma noteikumus saskaņā ar Vispārējos darījumu noteikumos
noteikto, informējot Klientu vismaz 1 (vienu) mēnesi vai
30 (trīsdesmit) dienas (atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir
ilgāks) pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Šajā gadījumā Klientam ir
tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu saskaņā ar Vispārējiem darījumu
noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:
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6.2.2.1. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, viņam ir tiesības izbeigt
Līgumu, rakstiski paziņojot par to Bankai vismaz 5 (piecas) darba
dienas iepriekš, pēc tam, kad ir izpildītas visas Klienta saistības, kas
izriet no šī Līguma.
6.2.2.2. Ja Klients neizmanto savas tiesības izbeigt Līgumu, tiek
pieņemts, ka Klients piekrīt veiktajām izmaiņām un apliecina, ka viņam
nav ar šīm Līguma, Cenrāža vai Kredīta limita noteikumu izmaiņām
saistītu pretenziju pret Banku.
7. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA
7.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to vienojoties.
Līguma izbeigšanas gadījumā Klientam ir jāizpilda visas no Līguma
izrietošās saistības pret Banku Līgumā noteiktajā kārtībā.
7.2. Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa un pieprasīt, lai
Klients nekavējoties atmaksā Bankai visas naudas summas, kas tai
pienākas, ja:
7.2.1. Klients no Līguma izrietošās saistības, kurām ir iestājies
termiņš, kavē vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
7.2.2. pret Klientu tiek vērsti trešo personu prasījumi, par kuriem ir
stājies spēkā tiesas spriedums, vai Klients ir pasludināts par
maksātnespējīgu;
7.2.3. pret Galvinieku tiek vērsti trešo personu prasījumi, par kuriem
ir stājies spēkā tiesas spriedums;
7.2.4. pret Nodrošinājumu ir vērsti trešo personu prasījumi, kas pēc
Bankas atzinuma apdraud iespēju realizēt Nodrošinājumu;
7.2.5. Klients pirms Līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā sniedzis
Bankai nepatiesu informāciju;
7.2.6. Klientam un/vai ar Klientu saistītām personām (Finanšu ķīlas
devējs, Galvinieks, bet ne tikai) ir iestājusies saistību neizpilde un/vai
pret tiem ir uzsākts parāda piedziņas process par jebkura cita ar
Banku vai Danske Bank Grupas Uzņēmumu noslēgtā līguma saistību
izpildi.
7.2.7. Klients nepilda ar Līgumu noteiktās saistības.
7.3. Par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu Banka rakstiski paziņo
Klientam, nosūtot ierakstītu vēstuli uz Kredīta limita speciālajos
noteikumos norādīto adresi. Paziņojums uzskatāms par saņemtu 5.
(piektajā) darba dienā no tā nosūtīšanas brīža. Klients Paziņojumā
norādītajā termiņā atmaksā Bankai visus maksājumus, kas,
pamatojoties uz Līgumu, pienākas Bankai.
7.4. Klients ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to
rakstveidā paziņojot Bankai 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Klients
ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības pret Banku Līgumā
noteiktajā kārtībā.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Uz jautājumiem, ko neregulē šis Līgums, attiecas Vispārējie
darījumu noteikumi un tiesību akti.
8.2. Ja Vispārējie darījumu noteikumi ir pretrunā ar Līgumu, tiek
piemēroti Līguma noteikumi.
8.3. Visi no Līguma izrietošie strīdi ir jārisina saskaņā ar Vispārējiem
darījumu noteikumiem.
8.4. Visa Līgumā ietvertā informācija ir konfidenciāla un var tikt
izpausta trešajām personām tikai Līgumā noteiktajos gadījumos vai
pēc otras Puses rakstiskas atļaujas.
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