KREDĪTKARTES KONTA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI JURIDISKĀM PERSONĀM
Piemērojami no 2018. gada 1. aprīļa Danske Bank A/S filiālē Latvijā, Danske Bank A/S Igaunijas filiālē un Danske Bank A/S Lietuvas filiālē
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Šie kredītkartes konta līguma standarta noteikumi nosaka
Kredītkartes konta lietošanas noteikumus ar mērķi, lai Klients varētu
izmantot Kredītkarti ar vai bez iespējas izmantot Kredīta limitu
Kartes kontā.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:
Kartes konta noteikumi ir šie Kredītkartes konta līguma standarta
noteikumi.
Kartes konts ir Klienta konts Bankā, kura galvenais mērķis ir
Kredītkaršu apkalpošana un kurā var būt pieejams Bankas piešķirts
Kredīta limits.
Kartes lietotājs ir fiziska persona, kura izmanto Kredītkarti saskaņā
ar Maksājumu kartes līgumu, kas noslēgts ar Klientu. Kartes lietotājs
ir Klienta pārstāvis, un tas īsteno tiesības, ko tam piešķīris Klients.
Kartes noteikumi ir Maksājumu kartes līguma standarta noteikumi.
Klients ir juridiska persona, kura ir noslēgusi Līgumu ar Banku.
Konta noteikumi ir Norēķinu konta līguma standarta noteikumi.
Konts ir Klienta norēķinu konts Bankā, kurš ir Kartes konta
apkalpošanas konts. Konts ir norādīts Līguma speciālajos
noteikumos.
Kredīta limits ir maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kādā Klientam
ir tiesības izmantot Bankas piešķirto atjaunojamo Kredītu. Kredīta
limits ir noteikts Līguma speciālajos noteikumos.
Kredītkarte ir elektronisks norēķinu līdzeklis, ko Banka ir izsniegusi
saskaņā ar Klienta noslēgto Maksājumu kartes līgumu un kas ir
saistīta ar Kartes kontu, kurš ļauj Kartes lietotājam darījumiem, ko
tas veic ar kredītkarti, izmantot Kartes kontā turētos paša Klienta
naudas līdzekļus un Kredīta limitu, ja tas Kartes kontā ir pieejams.
Kredīts ir izmantotā Kredīta limita summa.
Līgums ir Kredītkartes konta līgums, kurā iekļauti speciālie noteikumi,
Klienta apstiprinājumi un Kartes konta noteikumi. Visi Līguma,
Noguldītāja pamatinformāciju par garantēto noguldījumu aizsardzību
grozījumi un pielikumi (ja tādi ir) ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
Konta noteikumi, Maksājumu pakalpojumu standarta noteikumi,
Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis attiecas uz Līgumu tikai
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo Līgumu.
Maksājuma datums ir datums, līdz kuram saskaņā ar Līguma
noteikumiem Klientam ir jāsamaksā summas. Katra kalendārā
mēneša kārtējā Maksājuma datums ir norādīts Līguma speciālajos
noteikumos. Maksājuma datums var būt arī cits datums, kas atbilst
Līguma noteikumiem vai kas ir norādīts Cenrādī, vai datums, kurš
Klientam ir norādīts Bankas paziņojumā.
Maksājuma prasījums ir jebkura summa, kuru Klients maksā Bankai.
Maksājuma prasījums var ietvert atmaksājamo Kredītu, summu, kas
pārsniedz Kartes kontā pieejamos naudas līdzekļus, komisijas
maksas, nokavējuma procentus un līgumsodus, kas noteikti Līgumā
vai Cenrādī, kā arī jebkuru citu maksājuma prasību, kas izriet no
Līguma vai ir saistīta ar to vai ar Kredīta limita izmantošanu.
Maksājumu kartes līgums ir starp Klientu un Banku noslēgtais
līgums, saskaņā ar kuru Banka ir izsniegusi Kredītkarti Kartes
lietotājam un saskaņā ar kura noteikumiem Kredītkarte tiek
izmantota un ar to tiek veiktas darbības.
Maksājumu noteikumi ir Maksājumu pakalpojumu standarta
noteikumi.
Nodrošinājums ir nodrošinājums (cita starpā ķīla, hipotēka,
galvojums un/vai garantijas līgums), kas ir nodibināts vai tiks
nodibināts Bankas labā, lai nodrošinātu Klienta Līguma saistību
pienācīgu izpildi.
Citiem Kartes konta noteikumos izmantotajiem terminiem ir tāda pati
nozīme, kāda ir definēta Vispārējos darījumu noteikumos un
Maksājumu noteikumos.
1.3. Kartes kontu var izmantot ar Kredīta limitu vai bez tā. Kredīta
limita pieejamība ir noteikta Līguma speciālajos noteikumos. Ja
Līgums tiek noslēgts bez Kredīta limita piešķiršanas, Līgums netiek
uzskatīts par kredīta limita līgumu un šī Līguma punkti, kuri attiecas
uz Kredīta limitu vai Kredītu, netiek piemēroti.
1.4. Līgums netiek uzskatīts par standarta maksājumu pakalpojuma
līgumu. Kredītkartes iegāde kā attiecīgs papildu pakalpojums ir
obligāts priekšnoteikums Līguma noslēgšanai.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. Līgums tiek slēgts Bankā vai izmantojot Bankai pieņemamus
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 ir spēkā no brīža, kad Puses ir piekritušas tā
noteikumiem, parakstot Līguma titullapu, kurā ir iekļauti Pušu dati,
Līguma speciālie noteikumi un Klienta apstiprinājumi.
2.3. Banka piešķir Kredīta limitu un/vai atver Kartes kontu 2 (divu)
darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, bet ne ātrāk kā Bankai
pieņemamā veidā ir nodibināti Līguma speciālajos noteikumos
noteiktie Nodrošinājumi (ja tādi ir nepieciešami) un Klients ir izpildījis
visus citus no Līguma vai Vispārējiem darījumu noteikumiem
izrietošos priekšnosacījumus.
3. KARTES KONTS
3.1. Banka atver Klientam Kartes kontu saskaņā ar Līguma
noteikumiem. Kartes konta numurs un valūta ir norādīti Līguma
speciālajos noteikumos.
3.2. Kartes konts tiek atvērts un izmantots saskaņā ar Konta
noteikumiem, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.
3.3. Kartes kontu var izmantot norēķiniem ar Kredītkartēm un
papildus arī kā Klienta norēķinu kontu, izmantojot Bankas darījumu
kanālus, kurus Banka ir apstiprinājusi un kuru pieejamību Klientam
tā ir nodrošinājusi.
3.4. Informāciju par Kartes kontu un Kredīta limitu (ja tas ir
pieejams) var iegūt no Kartes konta pārskata, kurš Klientam ir
pieejams saskaņā ar Maksājumu noteikumiem.
3.5. Kartes kontu var izmantot tikai Līguma speciālajos noteikumos
norādītajā valūtā. Jebkurā citā valūtā Kartes kontā saņemtās
summas tiek konvertētas Kartes konta valūtā saskaņā ar Bankas
noteikto valūtas maiņas kursu.
3.6. Kartes kontu var izmantot tikai saistībā ar pakalpojumiem vai
darījumiem, kuri atbilst Kredītkartes un Kredīta limita izmantošanas
mērķim. Bankai ir tiesības ierobežot pakalpojumus, kuri sniegti vai
aktivizēti, izmantojot Kartes kontu, tostarp ierobežojot iespēju
izmantot Kartes kontu kā Klienta maksājumu kontu vai citos veidos,
kas nav saistīti ar Kredītkartes izmantošanas mērķi.
3.7. Par Kartes konta pozitīvu atlikumu procenti netiek aprēķināti vai
maksāti.
3.8. Kartes kontu var izmantot tikai Kartes kontā pieejamo naudas
līdzekļu apjomā, ko veido Klienta paša naudas līdzekļi Kartes kontā un
Kredīta limita neizmantotā daļa. Ja Klients jebkāda iemesla dēļ vai
jebkādā veidā iztērē Kartes kontu apmērā, kas pārsniedz pieejamos
naudas līdzekļus, Klients nekavējoties šo summu atmaksā Bankai. Ja
šī pārsniegtā summa netiek atmaksāta pilnā apmērā vēlākais dienā,
kad naudas līdzekļi tika pārsniegti, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav
darba diena, Klientam ir jāmaksā nokavējuma procenti par
neapmaksāto, pārsniegto summu saskaņā ar Līgumā norādītajiem
noteikumiem Maksājuma prasījuma neizpildīšanas gadījumā.
3.9. Bankai ir tiesības atteikt Kartes kontā esošo Maksājumu
rīkojumu izpildi un/vai bloķēt Kartes kontu saskaņā ar Līguma
noteikumiem (tostarp Kartes konta noteikumu 5.7. punkta
nosacījumiem), pamatojoties uz Konta noteikumiem, Maksājumu
noteikumiem un Vispārējiem darījumu noteikumiem vai, ja to paredz
Pakalpojumu sniegšanas vietā spēkā esošie tiesību akti.
3.10. Banka neakceptē Maksājumu rīkojumu, tostarp iniciētu,
izmantojot Kredītkarti, bloķētā Kartes kontā. Banka atceļ Kartes
konta bloķēšanu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienas pēc bloķēšanas pamatojuma apstākļu novēršanas vai
atsaukšanas. Banka var aprēķināt maksu par Kartes konta
bloķēšanas atcelšanu.
3.11. Līguma izbeigšanas brīdī Kartes kontu var izmantot tikai no
Līguma un citu ar Banku noslēgtu līgumu izrietošo saistību izpildei
(tostarp parādu samaksai). Ja Līguma termiņš beidzas, Bankai bez
iepriekšēja paziņojuma, papildus vienošanās vai Klienta piekrišanas
ir tiesības vienpusēji un nekavējoties izbeigt visu Pakalpojumu
nodrošināšanu, tostarp izbeigt attiecīgos līgumus, kas saistīti ar
Kartes kontu vai nodrošināti saistībā ar to, tostarp Kredītkaršu
izmantošanu.
3.12. Pēc Līguma termiņa beigām Bankai bez iepriekšēja
paziņojuma, papildus vienošanās vai Klienta piekrišanas ir tiesības
slēgt Kartes kontu jebkurā laikā. Kad visu Maksājumu prasījumu
summa ir apmaksāta, Banka pārskaita Kartes kontā esošos Klienta
paša naudas līdzekļus uz Kontu un pēc tam slēdz Kartes kontu.
3.13. Bankai ir tiesības ieturēt no Kartes konta visus parādus,
komisijas maksas, nokavējuma procentus, līgumsodus un
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maksājumus, tostarp visas prasības pret Klientu, kas izriet no
jebkura ar Klientu noslēgta līguma nosacījumiem.
4. MAKSĀJUMA PRASĪJUMS
4.1. Banka līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam
nodrošina Klientam konta pārskatu, kurā ir norādīts Maksājuma
prasījums par iepriekšējo kalendāro mēnesi, kas ir jāmaksā kārtējā
kalendārā mēneša Maksājuma datumā. Minētā konta pārskata ar
Maksājumu prasījumiem nesaņemšana neatbrīvo Klientu no
pienākuma apmaksāt Maksājuma prasījuma summu. Banka
nodrošina informāciju par Maksājuma prasījumiem un informāciju
par Kredīta limita izmantošanu (ja tas ir pieejams), izmantojot Danske
eBankas pakalpojumus.
4.2. Ja Klients neapmaksā Maksājuma prasījumu Maksājuma
datumā, Banka aprēķina nokavējuma procentus par neapmaksāto
summu un bloķē Kartes kontu kalendārā mēneša pēdējā dienā līdz
dienai, kad Klients nomaksā parādu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
4.3. Klienta pienākums ir maksāt Bankai nokavējuma procentus
Cenrādī noteiktās likmes apmērā par jebkuru summu, kas nav
apmaksāta līdz Maksājuma datumam, par katru kavēto dienu. Banka
aprēķina nokavējuma procentus par nesamaksātās summas faktisko
dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. Procenti tiek aprēķināti,
sākot no nākamās kalendārās dienas pēc attiecīgā Maksājuma
datuma līdz datumam, kad Klients atmaksā visu parāda summu.
Nokavējuma procentus nomaksā Maksājuma datumā pēc kalendārā
mēneša, kurā ir aprēķināti nokavējuma procenti.
4.4. Banka attiecīgajā Maksājuma datumā var ieturēt visu
Maksājumu prasījumu summu vispirms no Konta, no Kartes konta un
pēc tam no citiem Klienta kontiem Bankā. Klientam kontos ir
jānodrošina pietiekamas naudas summas Līgumā noteiktajā valūtā
Maksājuma prasījuma samaksai. Ja Klienta kontos Maksājuma
datumā nav pietiekamu naudas līdzekļu Maksājuma prasījuma
ieturēšanai, tiek uzskatīts, ka Klients kavē norēķinu saistību izpildi.
4.5. Bankai ir tiesības jebkurā laikā pēc Maksājuma datuma ieturēt
neapmaksāto Maksājuma prasījuma summu no jebkura Klienta
Bankā atvērtā konta vai no Klienta saņemtajām summām. Ja Klienta
kontos nav pietiekamu naudas līdzekļu Līgumā noteiktajā valūtā, bet ir
naudas līdzekļi citā valūtā, Bankai ir tiesības konvertēt šos naudas
līdzekļus saskaņā ar Bankas noteikto valūtas maiņas kursu
Maksājumu prasījuma apmaksai nepieciešamās summas iegūšanai
un pēc tam debetēt attiecīgo kontu maksājumam nepieciešamās
summas apmērā. Bankai ir tiesības to darīt arī pēc Līguma
izbeigšanas.
4.6. Banka ietur Maksājumu prasījumus, kuriem iestājies izpildes
termiņš, Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos noteiktajā
kārtībā. Banka pēc saviem ieskatiem ir tiesīga ieturēt maksājumus
citā kārtībā, nezaudējot tiesības pieprasīt visu maksājuma samaksu.
4.7. Komisijas maksu, nokavējuma procentu, līgumsoda samaksa
neatbrīvo Klientu no maksājumu saistībām, kuras izriet no Līguma vai
citu līguma saistību izpildes.
4.8. Klientam visi maksājumi ir jāveic pilnā apmērā (bez ieskaita vai
citiem summas samazinājumiem).
4.9. Ja Maksājuma datums nav darba diena, faktiskais Maksājums
datums ir nākamā darba diena pēc attiecīgā Maksājuma datuma. Šis
nosacījums neattiecas uz Klienta saistībām atmaksāt summu, kas
pārsniedz pieejamos naudas līdzekļus Kartes kontā, dienā, kurā
attiecīgie pieejamie naudas līdzekļi ir pārsniegti.
5. KREDĪTA LIMITA IZMANTOŠANAS UN ATMAKSAS
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
5.1. Kredīta limits Klientam ir pieejams tikai tad, ja Banka un Klients
ir atsevišķi vienojušies par Kredīta limitu un Līguma speciālajos
noteikumos ir noteikts Kredīta limits un tā summa.
5.2. Kredīta limits ir atjaunojams un atkārtoti izmantojams kredīts,
kuru var izmantot Kartes kontā. Ja Kredīts tiek atmaksāts, Kredīta
limits tiek atjaunots un to var atkal izmantot.
5.3. Kredīta limitu var izmantot ne tikai norēķiniem ar Kredītkarti, bet
arī izmantojot Kartes kontu, Maksājuma darījumu izpildei Bankas
nodrošinātajos un apstiprinātajos veidos. Kredīta limitu izmanto
Maksājuma darījumu izpildei, ja Kartes kontā nav pietiekamā apmērā
paša Klienta naudas līdzekļu.
5.4. Kredīts tiek uzskatīts par izmantotu, sākot no datuma (ieskaitot),
kad ir veikts Maksājuma darījums, izmantojot Kredīta limitu.
5.5. Klientam ir tiesības izmantot Kredītu tikai Kredīta limita apjomā.
Kredīta limita summa ir noteikta Līgumā, un tā ir noteikta kā no
Kartes konta vienlaicīgi izmantojamā Kredīta kopējā apstiprinātā
summa.

5.6. Klientam nav tiesību pārsniegt Kredīta limitu, un pārsniegtā
Kredīta limita summa ir nekavējoties jāatmaksā.
5.7. Bankai ir tiesības aizturēt Kredīta limita izmantošanu un
nekavējoties bloķēt Kartes kontu, ja:
5.7.1. Klients vai nodrošinājuma devējs (ja tāds ir) nepilda no Līguma
vai nodrošinājuma līguma (ja tāds ir) izrietošās saistības vai, ja
Klients vai Kartes lietotājs nepilda Kartes noteikumos noteiktās
saistības;
5.7.2. Klients Līgumā noteiktajā termiņā nesamaksā kādu
maksājumu vai nepilda citas saistības, kuras izriet no cita ar Banku
noslēgtā līguma;
5.7.3. kāds Klienta konts Bankā ir bloķēts vai arestēts;
5.7.4. pastāv augsts risks, ka Klients var kavēt maksājumu un/vai
tam trūkst naudas līdzekļu norēķinu saistību izpildei.
5.8. Klients atbild par visām saistībām un parādiem, kas izriet no
Kredīta limita izmantošanas. Klientam jāmaksā Bankai visas summas,
kas noteiktas Līgumā vai Cenrādī, tostarp izmantotās Kredīta
summas, summas, kas pārsniedz Kredīta limitu, kā arī komisijas
maksas, nokavējuma procenti un līgumsods, kā arī visi citi no Līguma
vai no izmantotā Kredīta limita izrietošie Maksājumu prasījumi pret
Klientu, tostarp Maksājumu prasījumi, kas saistīti ar izmantošanu
pretēji Līguma nosacījumiem.
5.9. Katra kalendārā mēneša pēdējā dienā Banka fiksē izmantotā
Kredīta summu. Klients apmaksā Kredīta fiksēto summu vēlākais līdz
nākamajam Maksājuma datumam (ieskaitot) saskaņā ar Līgumā
noteiktajiem Maksājuma prasījuma izpildes nosacījumiem. Visi
Kartes kontā kārtējā kalendārajā mēnesī pirms Maksājuma datuma
saņemtie naudas līdzekļi samazina maksājamo Kredīta summu.
6. CITI KLIENTA PIENĀKUMI
6.1. Kredīta limita pieejamības laikā Klients apņemas:
6.1.1. nekavējoties informēt Banku par jebkādām finansiālā stāvokļa
izmaiņām vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Klienta
spēju pildīt savas saistības pret Banku saskaņā ar šī Līguma vai kāda
cita ar Banku noslēgta līguma nosacījumiem;
6.1.2. iesniegt Bankai visus Bankas pieprasītos dokumentus un
informāciju, kas saistīta ar Kredīta limita izmantošanu un atmaksu;
6.1.3. 6 (sešu) mēnešu laikā pēc katra finanšu gada iesniegt Bankai
pienācīgi apstiprinātus gada finanšu pārskatus par iepriekšējo
finanšu gadu. Ja Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību akti nosaka
pienākumu veikt revīziju, jāveic finanšu pārskatu revīzija. Bankai ir
tiesības pieprasīt papildu dokumentus un atskaites, kas apliecina
Klienta spēju veikt maksājumus, un Klientam ir pienākums sagatavot
un iesniegt nepieciešamos finanšu pārskatus Bankai tādā veidā, lai
nodrošinātu precīzu, pareizu un pietiekamu Klienta naudas līdzekļu,
saistību, ienākumu un izmaksu pārskatu;
6.1.4. nekavējoties informēt Banku par jebkādām Klienta
īpašumtiesību, dalībnieku vai biedru struktūras izmaiņām gadījumos,
kad Klienta akciju, īpašumtiesību vai faktiskās kontroles (tostarp
tiešās un netiešās kontroles) vērtība pārsniedz 10%.
6.2. Klients garantē, ka ir sniedzis un apņemas sniegt Bankai
vispusīgu un pareizu informāciju, dokumentus un Klienta datus, kā arī
apņemas nekavējoties informēt Banku par būtiskām informācijas,
dokumentus vai Klienta datu izmaiņām vai grozījumiem.
6.3. Klientam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar
nodrošinājuma līgumu(a) noslēgšanu, saskaņā ar Bankas
noteikumiem, ja Līguma speciālajos noteikumos tiek norādīta
Nodrošinājumu
prasība.
Klients
apņemtas
nodrošināt
Nodrošinājuma saglabāšanu vērtībā, kas pastāvēja Nodrošinājuma
līguma noslēgšanas brīdī. Ja Nodrošinājuma vērtība ir samazinājusies
vai kāda cita iemesla dēļ tā nav pietiekama Klienta saistību
nodrošināšanai, Klientam ir pienākums sniegt Bankai pieņemamu
citu/papildu Nodrošinājumu.
6.4. Klients apņemas segt Bankai izdevumus un atlīdzināt visus
zaudējumus, kuri Bankai radušies Klienta vai Kartes lietotāju vainas
dēļ, tostarp visus nodokļus, nodevas, izmaksas par juristiem,
konsultantiem, vērtētājiem, tiesvedību, un citus tiesu izdevumus un
izpildes izmaksas, kā arī citas ar parādu iekasēšanu saistītas
izmaksas.
7. MAKSAS
7.1. Klientam ir jāmaksā Bankai Līgumā un Cenrādī noteiktās
komisijas maksas par Kartes konta un Kredīta limita izmantošanu un
par Bankas vai Bankas vārdā, vai Bankas kanālos sniegtajiem
pakalpojumiem.
7.2. Visas un jebkuras Līgumā noteiktās komisijas maksas, tostarp
komisijas maksas par Maksājumu darījumiem, visas ar Kredītkartes
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izmantošanu saistītās komisijas maksas un izdevumus, Banka ietur
vispirms no Konta, no Kartes konta vai citiem Klienta Bankā
atvērtajiem kontiem datumā, kad attiecīgais darījums ir veikts, vai
Maksājuma datumā, vai citā Līgumā vai Cenrādī noteiktā datumā.
Banka komisijas maksas var ieturēt arī Bankas noteiktā datumā, kas
atšķiras no iepriekš norādītā datuma.
7.3. Visas komisijas maksas par Kartes konta izmantošanu, tostarp
par Maksājumu darījumiem, kas veikti, izmantojot Kredītkartes, vai
Klientam vai Karšu lietotājiem nodrošinātajiem pakalpojumiem, var
tikt ieturētas no Kartes konta tostarp no Kredīta limita (ja tāds ir).
7.4. Samaksātās komisijas maksas Klientam netiek atgrieztas arī
tad, ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa un par šo laika
periodu komisijas maksa ir samaksāta.
7.5. Klients apņemas samaksāt Līguma noslēgšanas maksu, kā arī
komisijas maksas par visu turpmāko pielikumu vai papildu līgumu
noslēgšanu, par summu, kas noteikta Līgumā vai Cenrādī. Attiecīgā
komisijas maksa ir jāsamaksā Bankai Līguma vai tā pielikuma
parakstīšanas brīdī.
7.6. Klients apņemas samaksāt Kredīta limita apkalpošanas maksu,
kas noteikta Līguma speciālajos noteikumos un Cenrādī. Kredīta
limita apkalpošanas maksa tiek maksāta katru gadu, no Līguma
noslēgšanas brīža līdz Līguma termiņa beigām, reizi gadā par
iepriekšējo gadu, un tā tiek aprēķināta no Kredīta limita summas.
Kredīta limita apkalpošanas maksa tiek maksāta tuvākajā
Maksājuma datumā attiecīgā gada beigās vai Līguma termiņa pēdējā
dienā. Banka aprēķina Kredīta limita apkalpošanas maksu par
faktisko dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
8. LĪGUMA GROZĪJUMI
8.1. Kredīta limita maiņa:
8.1.1. Klients var pieteikties Kredīta limita piešķiršanai vai Kredīta
limita maiņai saskaņā ar Bankas noteikto kārtību. Bankai ir tiesības
noraidīt Kredīta limita piešķiršanu vai maiņu, nepaskaidrojot iemeslu.
8.1.2. Bankai ir tiesības vienpusēji samazināt Kredīta limitu,
informējot Klientu par Kredīta limita maiņu vismaz 2 (divus) mēnešus
iepriekš.
8.2. Bankai ir tiesības vienpusēji bez vienošanās starp Pusēm mainīt
Kartes konta noteikumus, informējot Klientu par visām izmaiņām
vismaz 2 (divus) mēnešus vai 60 (sešdesmit) dienas (atkarībā no tā,
kurš periods ir garāks) pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā saskaņā
ar Vispārējos noteikumos noteikto procedūru. Spēkā esošos Konta
noteikumus, Maksājumu noteikumus un Cenrādi var mainīt saskaņā
ar attiecīgajos Konta noteikumos, Maksājumu noteikumos un
Vispārējos darījumu noteikumos paredzēto procedūru.
8.3. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām, Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu,
informējot par to Banku nekavējoties vai pirms attiecīgo izmaiņu
stāšanās spēkā atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem, un pēc
tam, kad ir izpildītas visas no Līguma izrietošās Klienta saistības.
8.4. Ja Klients neizmanto savas tiesības izbeigt Līgumu, tiek
pieņemts, ka Klients piekrīt veiktajām izmaiņām un apliecina, ka viņam
nav pret Banku pretenziju attiecībā uz šīm Līguma, Konta noteikumu,
Maksājumu noteikumu vai Cenrāža izmaiņām.
8.5. Bankai ir tiesības vienpusēji un atkārtoti pagarināt Līguma
darbības termiņu un Kredīta limita izmantošanu uz katru nākamo
periodu, kas noteikts Līguma speciālajos noteikumos, saskaņā ar
Līgumā un Cenrādī minētajiem nosacījumiem termiņa pagarinājuma
brīdī. Banka informē Klientu par termiņa pagarināšanu 2 mēnešus
iepriekš. Ja Klients nevēlas Līgumu pagarināt saskaņā ar iepriekš
norādīto kārtību, Klientam rakstiski jāinformē par to Banka vismaz
1 (vienu) mēnesi pirms Līguma termiņa beigām, un šādā gadījumā
Līgums zaudē spēku sākotnēji noteiktā termiņa beigās. Ja Klients nav
izpildījis saistības par informēšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis
termiņa pagarināšanai un Līguma termiņš tiek pagarināts (bez
papildus vienošanās noslēgšanas) un Klients apņemas pildīt Līguma
noteikumus atbilstoši veiktajām izmaiņām.
9. LĪGUMA IZBEIGŠANA
9.1. Līguma darbības termiņš ir noteikts Līguma speciālajos
noteikumos.
9.2. Līgums tiek izbeigts:
9.2.1. Termiņa beigu datumā, ja tāds ir norādīts Līguma speciālajos
noteikumos ;
9.2.2. ja tiek izbeigts Bankas un Klienta noslēgtais Konta līgums;
9.2.3. ja Puses izbeidz Līguma darbību pirms termiņa beigām;
9.3. Puses var izbeigt Līguma darbību jebkurā laikā, Pusēm
vienojoties.

9.4. Bankai ir tiesības vienpusēji un nekavējoties izbeigt Līgumu bez
iepriekšēja paziņojuma jebkurā no šādiem gadījumiem:
9.4.1. ja Klients būtiski pārkāpj saistības, kas izriet no Līguma,
Maksājumu kartes līguma vai jebkura cita starp Pusēm noslēgta
līguma, Vispārējiem darījumu noteikumiem, vai gadījumos, kas
norādīti Vispārējos darījumu noteikumos, vai arī gadījumos, kas
norādīti Pakalpojuma sniegšanas vietā spēkā esošajos tiesību aktos;
9.4.2. visu Kredītkaršu derīguma termiņš ir beidzies vai tās ir slēgtas
vismaz 3 (trīs) mēnešus;
9.4.3. ir radušies apstākļi, kuri pēc Bankas atzinuma būtiski ietekmē
Klienta spēju pildīt Līgumā noteiktās saistības;
9.4.4. Kredīta limita izmantošana ir pārtraukta vai Kartes konts ir
bloķēts vai arestēts vismaz 1 (vienu) mēnesi, un Klients nav novērsis
pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanas, bloķēšanas vai
arestēšanas iemeslus;
9.4.5. Klients ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju.
9.5. Ja Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, Banka var izbeigt
Līgumu neatkarīgi no iemesla, informējot Klientu par Līguma
izbeigšanu Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā vismaz
2 (divus) mēnešus vai 60 (sešdesmit) dienas iepriekš (atkarībā no tā,
kurš periods ir garāks).
9.6. Klients var anulēt Līgumu vienpusēji jebkurā laikā, informējot par
to Banku Vispārējos darījumu noteikumos noteiktā kārtībā vismaz
1 (vienu) mēnesi iepriekš.
9.7. Līguma termiņa beigās Klients samaksā Bankai visus
Maksājumu prasījumus, kā norādīts tālāk:
9.7.1. Ja Līgums tiek izbeigts, jo ir beidzies tā darbības termiņš,
Maksājumu prasījumi pēc Līguma termiņa beigām jāsamaksā līdz
nākamajam Maksājuma datumam.
9.7.2. Ja Līgums tiek izbeigts tāpēc, ka Klients nav izpildījis saistības,
Maksājumu prasījumi ir jāsamaksā pilnā apmērā ne vēlāk kā līdz
Līguma spēkā esamības termiņa pēdējai dienai.
9.7.3. Ja Klients Līgumu izbeidz vienpusēji vai ja Līgums tiek izbeigts
pēc Pušu vienošanās, Maksājumu prasījumi ir jāsamaksā pilnā
apmērā ne vēlāk kā līdz Līguma spēkā esamības pēdējai dienai.
9.8. Ja Banka, pēc Līguma izbeigšanas, saņem informāciju no Trešās
personas par Kredīta limita izmantošanu Līguma darbības laikā,
Klientam Bankas noteiktā termiņā un saskaņā ar tās norādītajiem
nosacījumiem jāsamaksā viss parāds, kas izriet no šādas Kartes
konta lietošanas.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgumam, kas noslēgts, izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, Danske eBanku), kā arī tā
grozījumiem un/vai jebkuras Puses sniegtajiem paziņojumiem, kas
sniegti, izmantojot Bankas akceptētus elektroniskos saziņas kanālus
(piemēram, Danske eBanku), ir tāds pats juridiskais spēks kā
Līgumiem, kas noslēgti Bankas Pakalpojuma sniegšanas vietā un/vai
nodoti personīgi.
10.2. Bankā apstrādā Klienta personas datus saskaņā ar Vispārējos
darījuma noteikumos noteikto kārtību.
10.3. Klients, parakstot šo Līgumu, piešķir Bankai tiesības izpaust
informāciju par Līgumu un/vai summām, kas nav samaksātas
saskaņā ar Līguma noteikumiem, kredītu reģistriem vai maksājuma
saistību neizpildes reģistriem.
10.4. Bankai ir tiesības bez Klienta piekrišanas piešķirt vai citādā
veidā nodot jebkurai Trešai personai jebkuras prasījuma tiesības, kas
izriet no Līguma.
10.5. Klientam nav tiesību izpaust Trešām personām Līguma
noteikumus un jebkādu citu saistīto informāciju, ja vien Pakalpojuma
sniegšanas vietā spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts citādi.
Klientam nav tiesību nodot savas no Līguma izrietošās tiesības un
saistības kādai Trešai personai.
10.6. Uz jautājumiem, kurus neregulē šis līgums, attiecas Vispārējie
darījumu noteikumi, Konta noteikumi, Kartes konta noteikumi,
Maksājumu noteikumi, Cenrādis un Pakalpojuma sniegšanas vietā
spēkā esošie tiesību akti.
10.7. Ja Vispārējie darījumu noteikumi ir pretrunā ar Līgumu,
saistošs ir Līgums. Ja Kartes konta noteikumi ir pretrunā ar Līguma
speciālajiem noteikumiem, saistoši ir Līguma speciālie noteikumi. Ja
Kartes konta noteikumi ir pretrunā ar Konta noteikumiem,
Maksājumu noteikumiem vai Kartes noteikumiem, saistoši ir Kartes
konta noteikumi.
10.8. Visi no Līguma izrietošie strīdi tiek risināti saskaņā ar
Vispārējiem darījumu noteikumiem.
10.9. Līgums tiek regulēts un interpretēts saskaņā ar Pakalpojumu
sniegšanas vietā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
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11. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS TIKAI UZ
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETU
11.1. Tālāk izklāstītie īpašie nosacījumi attiecas uz Danske Bank
A/S Igaunijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem Klientiem, kas
noslēguši Kredītkartes limita līgumu ar Danske Bank A/S Igaunijas
filiāli līdz 2018. gada 1. aprīlim.
11.1.1 Maksājuma datums ir katra kalendārā mēneša
15 (piecpadsmitā) kalendārā diena.
11.1.2 Līguma termiņš ir 2 (divi) gadi no brīža, kad stājas spēkā šie
Kartes konta nosacījumi, ja vien saskaņā ar Līguma pielikuma
nosacījumiem nav noslēgta cita vienošanās ar Klientu.
11.1.3 Kartes konta izmantošana atsevišķi no Kredītkartes, tajā
skaitā iespēja to izmantot kā Klienta maksājumu kontu, kā arī iespēja
tajā turēt un izmantot Klienta paša naudas līdzekļus ir ierobežota, līdz
tiek saņemts Klienta attiecīgais nodoma paziņojums vai tiek panākta
vienošanās par Līguma pielikuma nosacījumiem.
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