AS „RIETUMU BANKA” UN KLIENTA LĪGUMS PAR KLIENTU
LĪDZEKĻU KONTA ATVĒRŠANU UN APKALPOŠANU
Rīga, datums __ / __ / ____

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 28.09.2018. sēdē, protokols Nr. 48
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr.40003074497, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013,
Latvijas Republika (turpmāk – Banka), ko saskaņā ar _________________________________________ pārstāv
________________________________________________________, no vienas puses, un
___________________________________________________________________________________________, kas reģistrēta
_________________________________________, ar reģistrācijas numuru ________________________, juridiskā adrese:
_______________________________________________________________________________________________________,
ko saskaņā ar _____________________________________________________ pārstāv ____________________________,
(turpmāk − Klients), no otras puses, Banka un Klients (turpmāk − Puses un katrs atsevišķi Puse), noslēdza šāda satura līgumu
(turpmāk − Līgums):
1. Līguma priekšmets ir Pušu privāttiesisku attiecību nodibināšana Bankas pakalpojumu sniegšanai Klientam par atlīdzību. Puses
nosaka,
ka
ar
terminu
„Klientu
līdzekļu
konts”
Puses
saprot
Klientu
līdzekļu
kontu
Nr.
________________________________________, kuru Banka atver Klientam saskaņā ar šo Līgumu (turpmāk − Klientu līdzekļu
konts) ar mērķi nodrošināt Klienta klientu naudas līdzekļu šķirtas turēšanas režīmu. Ar terminu „Klienta klients” Puses saprot
Klienta maksājumu pakalpojumu izmantotājus, citus maksājumu pakalpojumu sniedzējus un/vai elektroniskās naudas turētājus.
2. Klients apstiprina Bankai un nodrošina, ka Klientu līdzekļu kontā izvietotie naudas līdzekļi tiek nošķirti un turēti nošķirti no citu
tādu personu naudas, kuras nav Klienta maksājumu pakalpojumu izmantotāji, kā vārdā nauda tiek turēta, kā arī nodrošina, ka
Klientu līdzekļu kontā izvietotie naudas līdzekļi netiek iekļauti Klienta mantā, no kuras tiek segti Klienta kreditoru prasījumi.
3. Klients apstiprina Bankai, ka Klientu līdzekļu kontā izvietotie naudas līdzekļi, ko Klients ir saņēmis maksājumu izpildei no
saviem klientiem, netiek iekļauti Klienta mantā, no kuras tiek apmierināti Klienta kreditoru prasījumi un segti Klienta
maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi. No Klientu līdzekļu kontā izvietotiem naudas līdzekļiem var tikt apmierināti
vienīgi Klienta klientu pamatoti prasījumi, t.sk. reklamācijas. Ar terminu „Reklamācija” Puses saprot Klienta maksājumu
pakalpojumu izmantotāja, cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja un/vai elektroniskās naudas turētāja pretenzija naudas līdzekļu
atgriešanai, kas iesniegta Bankā un tiek izskatīta saskaņā ar Visa Inc. un/vai Mastercard Worldwide normatīvajiem dokumentiem.
4. Visas atlīdzības summas, citas komisijas maksas, kuras Bankai pienākas un Banka ir tiesīga ieturēt no Klienta par Klientu
līdzekļu konta atvēršanu un apkalpošanu, Banka bezakcepta kārtībā noraksta no Klienta jebkura konta Bankā, izņemot Klientu
līdzekļu kontu.
5. Bankas un Klienta attiecības Klientu līdzekļu konta atvēršanas un apkalpošanas jomā regulē šis Līgums, AS „Rietumu Banka”
un Klienta līguma noteikumi (turpmāk − Noteikumi) un Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
6. Visi šajā Līgumā neatrunātie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Noteikumiem. Šī Līguma un Noteikumu pretrunu gadījumā,
Līguma prasībām ir noteicošais spēks.
7. Ja Līgums, Noteikumi un/vai Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz citu termiņu, šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu
10 (desmit) darba dienas pēc tam, kad:
7.1. Banka ir saņēmusi Klienta rīkojumu par Klientu līdzekļu konta slēgšanu un Klientu līdzekļu konta atlikums ir pārskaitīts uz
Klienta klientu līdzekļu kontu citā kredītiestādē. Turklāt Klientu līdzekļu konta atlikums konta slēgšanas datumā ir 0 (nulle);
7.2. Banka ir paziņojusi Klientam par Līguma izbeigšanu, ja pirms paziņojuma nosūtīšanas Klientu līdzekļu konta atlikums 5
(piecu) darba dienu laikā bija 0 (nulle) un/vai 3 (trīs) mēnešu laikā Klientu līdzekļu kontā nebija veikta neviena operācija;
7.3. Banka ir paziņojusi Klientam par Līguma izbeigšanu, ja Klients 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas neiesniedza
Bankai apstiprinājumu par licences saņemšanu un/vai reģistrāciju.
8. Līguma un/vai Bankas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, Klientam ir pienākums
savlaicīgi iesniegt Bankā informāciju par Klienta maksājumu kontu citā kredītiestādē, uz kuru tiks pārskaitīti Klienta klientu naudas
līdzekļi. Papildus Klientam ir jāiesniedz Bankā attiecīgās kredītiestādes rakstisks apliecinājums par to, ka maksājumu kontam, uz
kuru tiks pārskaitīti Klienta klientu naudas līdzekļi, ir piešķirts klientu līdzekļu konta statuss un tas ir paredzēts Klienta klientu
naudas līdzekļu nošķiršanai un šķirtai turēšanai no citu tādu personu naudas, kuras nav Klienta maksājumu pakalpojumu
izmantotāji, kā vārdā nauda tiek turēta.
9. Banka ir tiesīga, nepaskaidrojot Klientam iemeslu, nekavējoties apturēt operācijas Klientu līdzekļu kontā un/vai vienpusēji
izbeigt attiecības ar Klientu (izbeigt Līguma darbību), ja:
9.1. Bankas rīcībā ir ziņas vai tai ir aizdomas, ka Klienta rīcība neatbilst Latvijas Republikas vai Klienta reģistrācijas valsts
normatīvo aktu, Bankas iekšējo dokumentu, Līguma vai Noteikumu prasībām;
9.2. Klientam ir iestājies kaut viens no Noteikumu 10.10. punktā norādītajiem Cross Default gadījumiem;
9.3. Bankas rīcībā ir ziņas vai tai ir aizdomas, ka Klients pieļauj juridiski sodāmu, negodīgu vai neētisku rīcību pret Banku un/vai
trešajām personām, t.sk. veic vai ir iesaistīts krāpnieciskās vai nelikumīgās operācijās;
9.4. Banka pamatoti uzskata, ka turpmākā sadarbība ar Klientu kaitēs Bankas reputācijai un/vai radīs Bankai zaudējumus;
9.5. nodokļu iestādes vai citas uzraudzības iestādes ir uzlikušas arestu Klienta maksājumu kontiem Bankā.
Šādā punktā minētajos gadījumos Banka informē Klientu par attiecību izbeigšanu un lūdz pārskaitīt Klientu līdzekļu kontā
izvietotos naudas līdzekļus uz Klienta klientu līdzekļu kontu citā kredītiestādē 5 (piecu) darba dienu laikā no Bankas paziņojuma
par attiecību izbeigšanu saņemšanas.
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10. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Bankas iniciatīvas, Klientu līdzekļu kontā izvietotie naudas līdzekļi tiek glabāti speciālos Bankas
kontos līdz rīkojuma par to pārskaitīšanu uz citu kredītiestādi saņemšanai. Klienta klientu naudas līdzekļiem netiek aprēķināti
procenti un Banka pārskaita tos Klientam uz Klienta klientu līdzekļu kontu citā kredītiestādē saskaņā ar Rīkojumu vai uz Klienta
klientu kontiem, no kuriem šie naudas līdzekļi tika saņemti. Banka ir tiesīga ieturēt no Klienta atlīdzību un Bankai radītos
izdevumus par naudas līdzekļu glabāšanas laiku.
11. Ja Līgums tiek izbeigts pamatojoties uz Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likuma noteikumiem, Banka nekavējoties aptur operācijas Klientu līdzekļu kontā un, pamatojoties uz Klienta rīkojumu,
pārskaita Klientu līdzekļu kontā izvietotos naudas līdzekļus uz Klienta klientu līdzekļu kontu citā kredītiestādē vai uz Klienta
klientu maksājumu kontiem, no kuriem šie naudas līdzekļi tika saņemti, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām. Šajā gadījumā Bankai nav jāpaskaidro Klientam Līguma izbeigšanas iemesli un pamatojums, kā arī Banka vienpusējā
kārtībā bez saskaņošanas ar Klientu pieņem lēmumu par Klientu līdzekļu kontā izvietoto naudas līdzekļu pārveduma termiņu un
informē par to Klientu.
12. Banka atver un apkalpo Klienta Klientu līdzekļu kontu, ņemot vērā to, ka:
12.1. Klientam ir reģistrācija un/vai licence, kas nepieciešama, lai sniegtu maksājumu pakalpojumus klientiem;
12.2. Klientam ir nepieciešams Klientu līdzekļu konts, lai saņemtu licenci un/vai reģistrāciju uzraudzības iestādē.
13. Klients apņemas veikt savu klientu un to darījumu kontroli un uzraudzību saskaņā un atbilstoši tiesību aktiem, kas ir
piemērojami Klienta saimnieciskajai darbībai.
14. Klients apņemas sadarboties ar Banku un nekavējoties sniegt Bankai pieprasīto informāciju, ja pret Banku tiek vērstas trešo
personu, tajā skaitā Klienta klientu, uzraudzības iestāžu pretenzijas un prasības, kā arī apņemas atlīdzināt Bankai jebkurus Bankas
zaudējumus, kas rodas vai var rasties Bankai, ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda šajā Līgumā un normatīvajos aktos paredzētās
prasības un pienākumus.
15. Banka garantē un nodrošina Klienta personas datu un darījumu, kā arī tā klientu darījumu konfidencialitāti un informācijas
neizpaušanu trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Noteikumos paredzētajos gadījumos. Banka
apstrādā personas datus saskaņā ar Noteikumiem.
16. Pušu savstarpējās attiecības, izpildot šo Līgumu, regulē Latvijas Republikas materiālās un procesuālās tiesību normas.
17. Puses risina ar Līgumu saistītos strīdus saskaņā ar šī Līgumu un Noteikumiem.
18. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstījušas brīdī un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
19. Puses ir tiesīgas izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un Noteikumiem.
20. Šis Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks. Katra no Pusēm saņem vienu šī Līguma eksemplāru.
21. Šis Līgums ietver Pušu pilnīgu izpratni par Līguma priekšmetu un tā noteikumiem. Līgums ir Pušu brīvas gribas izpaudums,
kuru tās izsaka bez maldiem, viltus un spaidiem, ko Puses apliecina, parakstot šo Līgumu.

Klients
___________________________________________________________________personā
(vārds, uzvārds)
X___________________________________________________________________________ Klienta zīmogs
(paraksts)
Rietumu ID _ _ _ _ _ _ Теsta atslēga _______________________________________

Banka
___________________________________________________________________ personā
(vārds, uzvārds)
X___________________________________________________________________________ Zīmogs
(paraksts)
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