Maksājumu konta atvēršanas un izmantošanas līguma (fiziskām personām) vispārējie noteikumi
1. Līguma priekšmets
1.1. Iestāde sniedz maksājumu pakalpojumus Klientam, kam Iestādes uzturētajā sistēmā ir atvērts maksājumu konts, turpmāk tekstā Konts. Klients izmanto Iestādes maksājuma pakalpojumus norēķinu veikšanai ar preču pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem
(turpmāk – Saņēmēji).
2. Konta atvēršana un izmantošana
2.1. Lai izmantotu Iestādes maksājumu pakalpojumus, Klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Klientam tiek atvērts
multivalūtu Konts. Konta apkalpošana notiek bez komisijas maksas. Par maksājuma rīkojuma izpildi komisijas maksa noteikta
Iestādes pakalpojumu cenrādī. Klients ir tiesīgs izmantot jebkuru Konta valūtu Konta papildināšanai un norēķinu
veikšanai.
2.2. Iestāde izpilda Klienta maksājuma rīkojumu atbilstoši Klienta norādītiem Saņēmēja rekvizītiem. Maksimālais maksājuma
pakalpojuma izpildes laiks – ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām.
2.3. Klients iesniedz maksājuma rīkojumu Iestādes filiālē (filiāļu saraksts – Klients dod piekrišanu maksājuma veikšanai pirms
maksājuma izpildes, parakstot maksājuma rīkojumu. Iestādes darbinieks, parakstot un norādot saņemšanas datumu, apliecina
maksājuma rīkojuma saņemšanu. Komisijas maksa par maksājuma rīkojuma izpildi ir noteikta Iestādes pakalpojumu cenrādī.
2.4. Klients ar Iestādes piekrišanu var atsaukt maksājuma rīkojumu līdz rīkojuma iesniegšanas dienas beigām.
2.5. Klients ir atbildīgs par to, lai Kontā būtu pietiekams naudas atlikums maksājumu veikšanai. Ja Konta atlikums nav pietiekams,
vai arī ja maksājuma rīkojums kāda cita iemesla dēļ nav piemērots maksājuma veikšanai ar Iestādes sistēmas palīdzību, Iestādei ir
tiesības neizpildīt maksājumu.
2.6. Iestāde ir atbildīga Klienta priekšā par pareizu maksājuma izpildi, ja nevar pierādīt Klientam ka Saņēmējs vai Saņēmēja
maksājuma pakalpojuma sniedzējs saņēmis maksājuma summu Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā.
2.7. Iestāde iesniedz Klientam šādu informāciju par izpildīto maksājumu: maksājuma reģistrācijas numurs, Saņēmēja rekvizīti,
maksājuma summa, komisijas maksa un valūta kurā tā norakstīta no konta. Gadījumā, ja, veicot maksājumu, ir veikta valūtas maiņa –
valūtas maiņas kurss, maksājuma summa pēc valūtas maiņas un valutēšanas datums naudas līdzekļu norakstīšanai no Konta.
2.8. Klients ir tiesīgs pieprasīt bezskaidras naudas līdzekļu, kas atrodas Kontā, maiņu uz citu Konta valūtu. Šajā gadījumā Iestāde
piemēro Iestādes noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgajā valūtas maiņas brīdī, ja vien Klients ar Iestādi nav vienojies
citādi.
2.9. Klientam ir pienākums pēc Iestādes pieprasījuma, sniegt visu nepieciešamo informāciju, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, kā arī Iestādes iekšējās kontroles noteikumu prasībām.
3. Konta bloķēšana
3.1. Iestāde ir tiesīga atturēties no darījumu veikšanas ar Klienta Kontā esošajiem naudas līdzekļiem (apturēt Kontā vienu un/vai
vairākus un/vai visus darījumus izmantojot Kontu), neuzņemoties par to nekādu atbildību, Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.
4. Konta slēgšana
4.1. Konta slēgšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošu likumdošanu. Iestāde ir tiesīga slēgt Klienta Kontu,
pamatojoties uz pieejamo informāciju, nepaskaidrojot Klientam Konta slēgšanas iemeslu.
4.2. Iestāde ir tiesīga vienpusēji, nesniedzot Klientam paziņojumu, slēgt Klienta Kontu, neuzņemoties juridisko atbildību un
neatlīdzinot Klientam nekādus radušos zaudējumus, ja Klients vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus nav veicis darījumus.
4.3. Klients arī ir tiesīgs jebkurā laikā rakstiskā veidā paziņot par Konta slēgšanu. Iestāde slēdz Klienta Kontu viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad tika saņemts Klienta paziņojums, ar nosacījumu, ka Klients ir izpildījis visas saistības pret Iestādi.
5. Konfidencialitāte
5.1. Iestāde garantē un nodrošina Klienta, tā darījumu konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un Vispārējo darījumu noteikumos paredzētajos gadījumos.
5.2. Klienta sniegto informāciju Iestāde ir tiesīga izmantot, Latvijas Republikas tiesību normatīvajos aktos noteiktajos apjomos un
robežās. Līguma darbības nodrošināšanai, Klients, kā datu subjekts, dod piekrišanu datu pārzinim saņemt un apstrādāt informāciju no
fizisko personu datu apstrādes sistēmām, reģistriem, datu bāzēm, lai pārliecinātos par manu sniegto ziņu patiesumu, novērtēt
kredītspēju, kredītvēsturi, veikt datu izvērtēšanu atbilstoši uzņēmuma IKS noteikumiem un mērķiem, lai nodrošinātu pakalpojumu
izpildi un piekrīt informācijas saņemšanai no informācijas sistēmas E-Lats IC.
6. Regulējošie normatīvie akti
6.1. Pušu savstarpējās attiecības regulē Latvijas Republikas likumdošanas akti, kā arī Iestādes iekšējie normatīvie dokumenti.
7. Līguma stāšanās spēkā, darbības termiņš, grozījumi Līgumā
7.1. Līgums stājas spēkā ar to parakstīšanas datumu un to slēdz uz nenoteiktu laiku.
7.2. Vienlaicīgi ar Konta slēgšanu Iestāde pārtrauc citu pakalpojumu, saistīto ar Konta apkalpošanu, sniegšanu Klientam.
7.3. Iestādei ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt Līgumu, par visiem grozījumiem Līgumā informējot Klientu, publicējot grozījumu
tekstu Iestādes mājas lapā www.e-lats.lv 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Līguma grozījumu stāšanās spēkā. Ja Klients nav
atkāpies no Līguma vienpusējā kārtā, uzskatāms, ka Klients ir pieņēmis Līguma grozījumus.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā ar bezmaksas konta atvēršanas un izmantošanas līgumu, kurš tiek parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir
vienāds juridisks spēks, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram.
8.2. Puses apņemas risināt jebkurus strīdus, nesaskaņas vai pretenzijas, kuri izriet vai ir saistīti ar esošo Līgumu, vai saistīti ar tā
izbeigšanu, laušanu vai spēkā neesamību savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā ja Puses nav panākušas mierizlīgumu pārrunu ceļā,
strīds, nesaskaņas vai pretenzija tiks izskatīta Latvijas Republikas tiesā.

