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Darījuma konta  
apkalpošanas noteikumi 

 

1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums  
1.1. Banka – Signet Bank AS.  
1.2. Darījuma konts – Bankas konts, uz kuru tiek pārskaitīta un kurā glabājas Darījuma summa. 
1.3. Darījuma summa – naudas līdzekļu summa, kuru Pircējs ieskaita Darījuma kontā un kuru Banka pēc 

Līgumā norādīto nosacījumu izpildes pārskaita Pārdevējam.  
1.4. Darījums – jebkurš Pircēja un Pārdevēja starpā noslēgtais vai noslēdzamais darījums, kura ietvaros 

Pircējam ir jāmaksā Pārdevējam Darījuma summa.  
1.5. Dokumenti – Līgumā uzskaitītie dokumenti, kuri apliecina Darījuma izpildi.  
1.6. Komisija – Bankas atlīdzība par Darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu. Komisijas apmērs ir 

norādīts Tarifos vai Līgumā.  
1.7. Līdzēji – Banka, Pircējs un Pārdevējs.  
1.8. Līgums – Bankas, Pircēja un Pārdevēja starpā noslēgts līgums par Darījuma konta atvēršanu un 

apkalpošanu.  
1.9. Norēķinu konts – Līgumā norādītais Pircēja/ Pārdevēja norēķinu konts.  
1.10. Noteikumi – šie Darījuma konta apkalpošanas noteikumi.  
1.11. Pārdevējs – Darījuma summas saņēmējs.  
1.12. Pircējs – Darījuma summas maksātājs.  
1.13. Tarifi – spēkā esošie Bankas pakalpojumu tarifi.  
 
2. Vispārējie noteikumi  
2.1. Līdzēji slēdz līgumu ar mērķi nodrošināt Darījuma izpildi un Darījuma summas nodošanu no Pircēja 

pārdevējam.  
2.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.  
 
3. Darījuma konta apkalpošana  
3.1. Pircējam ir pienākums ieskaitīt Darījuma kontā Darījuma summu Līgumā norādītajā termiņā. 
3.2. Pircējam un Pārdevējam ir pienākums izpildīt Darījuma summas pārskaitīšanas nosacījumus Līgumā 

norādītajā Darījuma izpildes termiņā.  
3.3. Ja Darījuma summas pārskaitīšanas nosacījums ir Dokumentu iesniegšana, Banka pārbauda 

Dokumentu formālo atbilstību Līgumā norādītajām pazīmēm, neiedziļinoties Dokumentu saturā un 
nepārbaudot to īstumu.  

3.4. Ja šīs pārbaudes rezultātā Banka konstatē, ka Dokumenti atbilst Līgumā norādītajām pazīmēm, tad 
Banka tos pieņem, par ko tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts divos eksemplāros – pa vienam 
eksemplāram Dokumentu iesniedzējam un Bankai. Banka izgatavo Dokumentu kopijas un atgriež 
iesniegtos Dokumentus to iesniedzējam.  

3.5. Ja Dokumentus iesniedz Pārdevējs, Bankai ir tiesības pieprasīt Pircēja rakstisku apliecinājumu, ka 
Darījums ir izpildīts, un Darījuma summas pārskaitīšanas nosacījums iestājas tikai pēc šāda 
apliecinājuma no Pircēja saņemšanas.  

3.6. Ja pārbaudes rezultātā Banka konstatē, ka Dokumenti neatbilst Līgumā norādītajām pazīmēm, Banka 
tos nepieņem, norādot uz trūkumiem, un Pircējam un Pārdevējam ir pienākums trūkumus novērst un 
iesniegt Dokumentus no jauna.  

3.7. Pēc Darījuma summas pārskaitīšanas nosacījumu izpildes Banka 3 (trīs) Bankas darba dienu laikā 
pārskaita Darījuma summu Pārdevējam uz viņa Līgumā norādīto kontu un slēdz Darījuma kontu.  

 
4. Līdzēju tiesības un pienākumi  
4.1. Pircējam un Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Bankas informāciju par Darījuma konta stāvokli.  
4.2. Pircējam un Pārdevējam ir pienākums informēt Banku par Līgumā norādītās informācijas vai saistībā 

ar Līgumu Bankai sniedzamās informācijas izmaiņām.  
4.3. Pircējam un Pārdevējam ir pienākums sniegt Bankai visu nepieciešamo informāciju to identifikācijai 

un Darījumā iesaistīto līdzekļu izcelsmes noskaidrošanai.  
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4.4. Par Līdzējiem sniegtajiem pakalpojumiem Banka iekasē atlīdzību (t.sk. Komisiju) Līgumā un Tarifos 
norādītajā apmērā.  

4.5. Pircējs un Pārdevējs ir atbildīgi par Līgumā norādītās un saistībā ar Līguma izpildi Bankai sniedzamās 
informācijas patiesumu, precizitāti un pilnību.  

4.6. Par kļūdu Dokumentu pārbaudē Banka ir atbildīga vienīgi gadījumā, ja Banka ir rīkojusies ļaunprātīgi 
vai ar rupju neuzmanību.  

4.7. Pircējs un Pārdevējs visas savstarpējās pretenzijas un saistības attiecībā uz Darījuma un Līguma izpildi 
risina patstāvīgi bez Bankas līdzdalības. 

4.8. Banka neatbild par savu Līguma saistību izpildi, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir saņemti rīkojumi par Pircēja/ Pārdevēja norēķinu operāciju pilnīgu vai daļēju apturēšanu vai 
citām sankcijām. 

 
5. Līguma darbības izbeigšanās 
5.1. Līguma darbība izbeidzas: 

5.1.1. uz Bankai iesniegta Pircēja un Pārdevēja kopīgi parakstīta iesnieguma pamata; 
5.1.2. ja nav izpildīts Noteikumu 3.1 punktā noteiktais pienākums; 
5.1.3. ja nav izpildīts Noteikumu 3.2 punktā noteiktais pienākums; 
5.1.4. ja kaut kādu tiesisku vai faktisku apstākļu dēļ Darījuma izpilde kļūst neiespējama; 
5.1.5. ar visu Noteikumu 3.7 punktā noteikto darbību izpildi. 

5.2. Līguma darbības izbeigšanās gadījumos, kuri ir minēti Līguma II daļas 5.1.1 – 5.1.4 punktos, Banka 
pārskaita no Darījuma konta tajā esošos naudas līdzekļus (ja tādi ir) uz Pircēja Norēķinu kontu un 
slēdz Darījuma kontu. 

5.3. Samaksātā Komisija Līguma izbeigšanās gadījumā netiek atmaksāta. 
 
6. Citi noteikumi 
6.1. Tarifi un Bankas Vispārējie darījumu noteikumi ir pieejami Bankas telpās tās darba laikā un Bankas 

interneta lapā. Banka ir tiesīga grozīt šos dokumentus vienpusējā kārtā, neinformējot par to Pircēju un 
Pārdevēju. 

6.2. Līgums ir sastādīts trīs identiskos un juridiskā spēka ziņa vienādos eksemplāros – pa vienam katram 
Līdzējam. 

6.3. Visiem Līguma grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstveidā un Līdzēju pilnvarotu pārstāvju 
parakstītiem. 

6.4. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtiem 
uzskatāmi vārdiski noteiktie skaitļi. 
 

7. Strīdi un piekritība 
7.1. Līdzēju starpā pastāvošās tiesiskās attiecības nosaka to starpā noslēgto darījumu dokumentu 

noteikumi, Latvijas Republikas un citu valstu piemērojamie normatīvie akti, kā arī Bankas Vispārējie 
darījumu noteikumi, ciktāl tie nerunā pretim augstākminēto tiesību aktu noteikumiem. 

7.2. Jebkurš strīds Līguma sakarā tiek izšķirts ārpustiesas ceļā, proti, Līdzēju savstarpēju pārrunu ceļā vai 
rakstveidā. Ja šāds strīds ārpustiesas ceļā netiek izšķirts viena mēneša laikā no rakstveida pretenzijas 
iesniegšanas dienas, tas tiek izskatīts tiesā. 
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