TERMIŅDEPOZĪTA LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI
Piemērojami termiņdepozīta līgumiem, kas noslēgti Danske Bank A/S Latvijas un Lietuvas filiālēs no 2017. gada 1. jūlija, un no 2018. gada 1.
aprīļa – visiem termiņdepozīta līgumiem, kas noslēgti Danske Bank A/S Igaunijas filiālē
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie Termiņdepozīta līguma standarta noteikumi nosaka
neatsaucamā termiņdepozīta noteikumus, kā arī Bankas un Klienta
tiesības un pienākumus attiecībā uz Klienta naudas līdzekļu
noguldīšanu Bankā uz noteiktu termiņu.
1.2. Šādas definīcijas ir izmantotas:
Apkalpojošais konts ir Klienta konts Bankā, kas tiek izmantots ar
Depozītu saistītām transakcijām.
Depozīta konts ir konts, kas saskaņā ar šo Līgumu Klienta vārdā
atvērts Bankā un kurā tiek turēti Klienta naudas līdzekļi saskaņā ar
Līguma noteikumiem.
Depozīta noteikumi ir šie Termiņdepozīta līguma standarta noteikumi.
Depozīts ir naudas līdzekļi, kurus saskaņā ar Līguma noteikumiem
Klients nogulda Bankā uz noteiktu laiku.
Gada procentu likme ir Līgumā noteiktā depozīta gada procentu likme,
kuru Banka izmanto Klientam izmaksājamo procentu aprēķināšanai.
Līgums ir termiņdepozīta līgums, kas sastāv no Līguma speciālajiem
noteikumiem, Klienta apstiprinājumiem un Depozīta noteikumiem.
Visi Līguma vai Noguldītāja pamatinformācijas par garantēto
noguldījumu aizsardzību grozījumi un pielikumi, ja tādi ir, veido Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Vispārējie darījumu noteikumi un Cenrādis
attiecas uz Līgumu tikai tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu.
Citām Depozītu noteikumos izmantotajām definīcijām ir tāda pati
nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajām definīcijām.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. Līgums tiek noslēgts Bankā vai izmantojot Bankas akceptētus
elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, izmantojot Danske
eBanku). Ja Līgums tiek noslēgts 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 un nosacījumiem, parakstot Līguma titullapu, (kura
iekļauj Pušu datus, Līguma speciālos noteikumus un Klienta
apstiprinājumus) un Depozīta kontā ir ieskaitīta Depozīta summa.
Līgumu paraksta tikai Klients, ja Līgums ir noslēgts izmantojot Bankas
akceptētus elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, izmantojot
Danske eBanku), bet, ja starp Pusēm ir atsevišķa vienošanās par
piemērojamo procentu likmi (proti, procentu likmi, kas nav standarta
procentu likme), Līgums ir spēkā pēc tam, kad Banka ir apstiprinājusi
Līgumu. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai Apkalpojošajā kontā būtu
naudas līdzekļi
Depozīta summas apmērā, kas paredzēti
pārskaitīšanai Depozīta kontā, Līguma noslēgšanas dienā. Bankai ir
tiesības debetēt Apkalpojošo kontu bez papildu Klienta rīkojuma vai
piekrišanas un kreditēt Depozīta kontu. Ja Līguma noslēgšanas dienā
Depozīta summa nav ieskaitīta Depozīta kontā pilnā apmērā, Bankai ir
tiesības uzskatīt Līgumu par spēkā neesošu. Šādā gadījumā Banka
pārskaita Depozīta kontā esošo Klienta noguldīto summu, uz
Apkalpojošo kontu, iepriekš ieturot no tās visas Klienta
apmaksājamās Bankas Pakalpojumu maksas un slēdz Depozīta
kontu.
2.3. Depozīta kontā pārskaitītā Depozīta summa nedrīkst būt mazāka
par minimālo nepieciešamo Depozīta summu un nedrīkst būt lielāka
par maksimālo Depozīta summu atbilstošajā valūtā, kādu Banka ir
noteikusi Depozīta pārskaitīšanas brīdī.
2.4. Standarta Gada procentu likmes, minimālās un maksimālās
Depozīta summas, kā arī minimālie un maksimālie Depozīta termiņi un
Bankas noteiktās valūtas ir publicētas Bankas tīmekļa vietnē un
Bankas Pakalpojuma sniegšanas vietā.
3. PROCENTI UN MAKSĀJUMI
3.1. Gada procentu likme ir norādīta Līgumā.
3.2. Depozīta procentus aprēķina no Depozīta termiņa sākuma
datuma līdz dienai pirms Depozīta termiņa beigu datuma, Depozīta
pirmstermiņa atmaksas vai Depozīta debetēšanas no depozīta konta
cita iemesla dēļ.
3.3. Procentu aprēķināšanas pamatā ir 360 (trīs simti sešdesmit)
dienas gadā un faktiskais dienu skaits kalendārajā mēnesī.
3.4. Banka maksā procentus Klientam atbilstoši Līgumā norādītajam
procentu maksājuma periodiskumam: katra kalendārā mēneša
pēdējā dienā vai/un Depozīta termiņa beigu datumā. Par Līguma beigu
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datumu procenti netiek aprēķināti un izmaksāti. Procenti tiek
pārskaitīti Līgumā norādītajā Klienta kontā.
3.5. Ja Līgums tiek pārtraukts pēc Klienta pieprasījuma pirms Līguma
termiņa beigām (izņemot 4.4. punktā minēto gadījumu) vai Klients,
kurš ir Patērētājs, izmanto atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit)
dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, Banka nemaksā Klientam
procentus. Ja procenti jau ir samaksāti, Banka ietur no Depozīta
summas samaksāto procentu summu. Bankai ir tiesības ieturēt
Bankas Depozīta refinansēšanas izmaksas naudas tirgū, ja vien
Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos nav norādīts citādāk.
3.6. Ja Banka vienpusēji izbeidz Līgumu pirms Līguma termiņa
beigām, pēdējā Līguma darbības dienā Banka samaksā Klientam līdz
Līguma izbeigšanas dienai (to neieskaitot) aprēķinātos procentus.
3.7. Bankas maksājamajiem procentiem var tikt piemērotas
nodevas (ieskaitot nodokļu ieturēšanu) saskaņā ar Pakalpojuma
sniegšanas vietas tiesību aktiem.
3.8. Klients atbilstoši spēkā esošajam Cenrādim maksā Bankai
Pakalpojumu maksas par visām transakcijām, kas izriet no Līguma
un/vai kuras veikusi Banka.
4. LĪGUMA GROZĪJUMI
4.1. Bankai ir tiesības vienpusēji, bez vienošanās starp Pusēm, grozīt
Depozīta noteikumus.
4.2. Bankai nav tiesību mainīt Depozīta summu un samazināt Gada
procentu likmi, kā arī Depozīta termiņu citādā veidā, kā tikai
pārtraucot Līgumu.
4.3. Bankai ir pienākums informēt Klientu par visiem Depozīta
noteikumu grozījumiem vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
pirms šo grozījumu stāšanās spēkā atbilstoši kārtībai, kas noteikta
Vispārējos darījumu noteikumos.
4.4. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par grozījumiem
nosūtīšanas Klients neiesniedz rakstisku pieprasījumu par Līguma
pārtraukšanu, tiek uzskatīts, ka Puses ir panākušas vienošanos par
jauniem noteikumiem un nosacījumiem un Klientam attiecīgi nav
tiesību iebilst un (vai) celt prasības pret Banku saistībā ar grozījumu
veikšanu Līgumā. Ja Klients iebilst pret Bankas vienpusēji veiktajiem
Depozīta noteikumu grozījumiem, Klientam ir tiesības vienpusēji
pārtraukt Līgumu pirms iepriekš noteiktā termiņa beigām, paziņojot
par to Bankai vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Banka
izmaksā Klientam tikai tos procentus, kas uzkrāti līdz Līguma
pārtraukšanas dienai.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
5.1. Līguma darbība izbeidzas pēc Depozīta termiņa beigu datuma,
kas norādīts Līgumā, vai pēc tam, kad kāda no Pusēm izbeidz Līgumu
pirms tā termiņa.
5.2. Pēdējā Līguma darbības dienā Banka pārskaita Depozīta kontā
esošos līdzekļus uz kontu, kādu Klients ir norādījis Līgumā, un slēdz
Depozīta kontu.
5.3. Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu gadījumos, kas norādīti Līgumā
un/vai kādā citā starp Pusēm noslēgtā līgumā, Vispārējos darījumu
noteikumos vai Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos.
5.4. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu gadījumos, kas norādīti
Līgumā, Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktos vai saskaņā ar
citu līgumu, kas noslēgts starp Pusēm.
5.5. Puse, kurai saistībā ar šo Līgumu, Vispārējiem darījumu
noteikumiem vai Pakalpojuma sniegšanas vietas tiesību aktiem ir
tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, par paziņo par to otrai Pusei
vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
5.6. Klientam, kurš ir Patērētājs, ir tiesības izmantot atteikuma
tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas,
paziņojot par to Bankai 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma
noslēgšanas (piemērojams, ja Līgums ir noslēgts, izmantojot Bankas
akceptētus elektroniskos saziņas kanālus (piemēram, izmantojot
Danske eBanku).
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6. DEPOZĪTU AIZSARDZĪBA
6.1. Bankā esošo Depozītu drošību attiecībā uz noguldītājiem un
investoriem garantē Dānijas Garantiju fonds.
6.2. Informāciju par depozītu aizsardzību Klients var atrast Bankas
tīmekļa vietnē un visās Bankas Pakalpojuma sniegšanas vietās. Pēc
Klienta pieprasījuma Klientam tiek nodrošināta aktuālās informācijas
kopija.
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. Vispārējie darījumu noteikumi tiek piemēroti gadījumos, kurus
neregulē Līgums.
7.3. Visi no Līguma izrietošie strīdi tiek risināti saskaņā ar
Vispārējiem darījumu noteikumiem.
7.4. Līgums ir sastādīts un uz to attiecas Pakalpojuma sniegšanas
vietas tiesību akti.
7.5. Klients ir informēts, ka gadījumā, ja Depozīts ir iemaksāts valūtā,
kas atšķiras no Klienta ienākumiem, Klients uzņemas zaudējumu
risku, kas iespējams valūtas kursu svārstību dēļ.
8. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ KONKRĒTU
PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETU
8.1. Uz Pakalpojumiem Lietuvā attiecas tālāk norādītie īpašie
nosacījumi:
8.1.1. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu Klientam, kurš ir
Patērētājs, īpašos gadījumos (darba zaudēšana, smaga slimība,
Klienta, viņa/viņas laulātā, bērna vai cita tuva radinieka nāve) ir
tiesības pārtraukt neatsaucamu termiņdepozīta Līgumu pirms tā
termiņa beigām.
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