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Signet Bank AS  
Depozītu noteikumi 

 

1. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi 
1.1. Banka – Signet Bank AS. 
1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kura ar Banku ir noslēgusi Līgumu.  
1.3. Līdzēji – Banka un Klients abi kopā.  
1.4. Līgums – starp Līdzējiem noslēgts līgums par Depozīta pieņemšanu un apkalpošanu, kura noteikumi 

ir ietverti Iesniegumā un Noteikumos.  
1.5. Iesniegums – Klienta iesniegums Depozīta izvietošanai.  
1.6. Noteikumi – šie Depozītu noteikumi, kas nosaka Depozītu pieņemšanas, apkalpošanas un 

izbeigšanas kārtību Bankā.  
1.7. Depozīta konts – konts, kuru Banka atver Klientam Depozīta ieskaitīšanai.  
1.8. Līgumsods – Tarifos norādītā komisija, kuru Klients maksā Bankai par Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu.  
1.9. Depozīts – Klienta noguldījums Depozīta kontā uz Līgumā norādīto termiņu ar Līgumā fiksētu 

Depozīta summu un Līgumā fiksētu Depozīta procentu likmi. Depozīts nav papildināms.  
1.10. Depozīta procenti – par Depozītu aprēķinātie procenti, kuru lielumu un izmaksas kārtību nosaka 

Līgums. Depozīta procentu aprēķinu pamatā ir gads, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.  
1.11. Depozīta pieņemšanas datums – datums, kad Depozīts pilnā apmērā ir ieskaitīts Depozīta kontā. 
1.12. Depozīta beigu datums – Līgumā norādītā Depozīta termiņa pēdējā diena, skaitot no Depozīta 

pieņemšanas datuma.  
1.13. Depozīta termiņš – Līgumā norādītais termiņš, uz kādu Banka pieņem Depozītu. Depozīta termiņa 

tecējums sākas Depozīta pieņemšanas datumā.  
1.14. Tarifi – spēkā esošie Bankas pakalpojumu Tarifi.  
1.15. Norēķinu konts – Klienta norēķinu konts Bankā, uz kuru Banka izmaksā Depozīta procentus un 

Depozītu.  
1.16. Rīkojums – Klienta rakstisks rīkojums Bankai par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu un Depozīta 

izmaksu, pamatojoties uz kuru, Banka saskaņā ar Līgumu un Tarifiem veic Depozīta izmaksu 
Klientam. 

1.17. Sistēma „Internet Bank” – Bankas attālinātā norēķinu apkalpošanas sistēma. Norāde uz ieeju 
sistēmā „Internet Bank” atrodas Bankas tīmekļvietnē.  

1.18. LR – Latvijas Republika.  
1.19. BVDN – Bankas vispārējie darījumu noteikumi.  
 
2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Līdzēju attiecībām, kuras nav noteiktas Līgumā, piemēro BVDN, attiecīgo Bankas pakalpojumu 

regulējošos noteikumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus.  
2.2. Banka neatbild par kļūdām, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas radušās Klienta nepilnīgi vai 

kļūdaini aizpildītu dokumentu un Rīkojuma sniegšanas rezultātā.  
2.3. Banka nepieņem naudas līdzekļus, kuri iegūti noziedzīgā ceļā vai arī Bankai rodas aizdomas, ka šādi 

līdzekļi var būt saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un/ vai terorisma un proliferācijas 
finansēšanas un/ vai starptautisko un nacionālo  sankciju pārkāpšanas un/vai apiešanas mēģinājumu. 
Ja šādi līdzekļi jau ir noguldīti un Banka tikai pēc tam konstatē, ka šie līdzekļi rada aizdomas par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un/ vai terorisma un proliferācijas finansēšanu un/vai 
starptautisko un nacionālo  sankciju pārkāpšanu un/vai apiešanu vai tās mēģinājumu, Bankai ir tiesības 
izbeigt Līgumu un veikt citus pasākumus, kas noteikti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvajos aktos un  starptautisko un nacionālo 
sankciju prasības regulējošajos normatīvajos aktos.  

2.4. Līgumu var noslēgt, Klientam personīgi ierodoties Bankā, vai attālināti, izmantojot sistēmu „Internet 
bank”.  

2.5. Līgums sastāv no Iesnieguma un Noteikumiem. Iesniegums glabājas Bankā.  
2.6. Ja Līgums tiek noslēgts, izmantojot sistēmu „Internet bank”, Līgums papīra formā sastādīts netiek. 
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2.7. Rīkojums, kas iesniegts Bankā pēc Bankas darba laika, tiek uzskatīts par iesniegtu nākamajā Bankas 
darba dienā. Rīkojuma izpildes termiņš sākas nākamajā Bankas darba dienā no Rīkojuma iesniegšanas 
dienas.  

2.8. Ja Līgumā ir noteikta Depozīta procentu izmaksa ik mēnesi, Depozīta procentus izmaksā katra mēneša 
pēdējā Bankas darba dienā.  

2.9. Banka ietur nodokļus no Depozīta procentiem atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.  
 
3. Depozīta iemaksāšanas, izmaksāšanas un depozīta procentu izmaksāšanas kārtība 
3.1. Depozīta iemaksa  
3.1.1. Depozīta summai atbilstošai naudas līdzekļu summai ir jāatrodas Norēķina kontā Iesnieguma 

parakstīšanas brīdī.  
3.1.2. Ja Banka piekrīt Depozīta pieņemšanai, tā bezakcepta kārtībā pārskaita Depozīta summu no 

Norēķinu konta uz Depozīta kontu.  
3.2. Depozīta procenti  
3.2.1. Banka aprēķina Depozīta procentus no Depozīta summas par tās faktisko atrašanās laiku Depozīta 

kontā (katru kalendāro dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas).  
3.2.2. Aprēķinot Depozīta procentus Depozīta pieņemšanas datumu un Depozīta beigu datumu uzskata 

par vienu dienu.  
3.2.3. Depozīta procentus neaprēķina par Klienta neizņemtajiem Depozīta procentiem.  
3.2.4. Depozīta procentu likme Līguma darbības laikā nav maināma.  
3.2.5. Depozīta procentus pārskaita uz Norēķinu kontu Līgumā norādītajā kārtībā.  
3.3. Depozīta izmaksa  
3.3.1. Depozītu izmaksā Klientam Depozīta beigu datumā, ieskaitot to Norēķinu kontā.  
3.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšana  
3.4.1. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu un izņemt Depozītu pirms Depozīta termiņa beigām tikai pilnā 

apmērā, iesniedzot Bankai Rīkojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izbeigšanas. Ja 
Līgumu izbeidz pirms termiņa pēc Klienta iniciatīvas, tad Banka Depozīta procentus nemaksā, no 
izmaksājamās Depozīta summas vai citiem Klienta naudas līdzekļiem ietur jau samaksātos Depozīta 
procentus. Ieturētos nodokļus Banka atpakaļ neizmaksā. Ja Klients iesniedz Rīkojumu mazāk kā 30 
(trīsdesmit) dienas pirms Līguma izbeigšanas, Bankai ir tiesības atteikt Klientam izbeigt Līgumu un 
atgriezt Depozītu pirms termiņa. Ja Banka piekrīt Līguma pirmstermiņa izbeigšanai un Depozīta 
pirmstermiņa  atgriešanai pēc Klienta iniciatīvas, neievērojot 30 (trīsdesmit) dienu iepriekšējās 
brīdināšanas termiņu, Banka Depozīta procentus nemaksā, un no izmaksājamās Depozīta summas 
vai citiem Klienta naudas līdzekļiem ietur jau samaksātos Depozīta procentus un Līgumsodu. 

3.4.2. Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu un slēgt Depozīta kontu pirms Depozīta beigu datuma, par to 
paziņojot Klientam. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa pēc Bankas iniciatīvas, Depozīta procenti tiek 
izmaksāti par faktisko Depozīta summas atrašanās Depozīta kontā laiku.  

3.4.3. Bankai ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Klientu, izbeigt Līgumu un slēgt Depozīta kontu pirms 
Depozīta beigu datuma (Depozīta procentus šajā gadījumā Banka nemaksā, no izmaksājamās 
Depozīta summas vai citiem Klienta naudas līdzekļiem ietur jau samaksātos Depozīta procentus un 
Līgumsodu. Ieturētos nodokļus Banka atpakaļ neizmaksā):  

3.4.3.1. ja tiek vērsta piedziņa uz Klienta naudas līdzekļiem saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem ar piedziņas izdarīšanas brīdi. Ja summa, uz kuru tiek vērsta piedziņa, ir mazāka par Depozīta 
summu, atlikums tiek ieskaitīts Norēķinu kontā;  

3.4.3.2. ja Klientam ir neizpildītas saistības pret Banku, kurām ir iestājies izpildes termiņš. Šajā gadījumā 
Banka no Depozīta summas ietur nenokārtoto saistību summu un Depozīta atlikums tiek ieskaitīts 
Norēķinu kontā.  

3.5. Depozīta izmantošana saistību nodrošināšanai  
3.5.1. Ja Klients ar Depozītu ir nodrošinājis savu vai trešās personas saistību pret Banku izpildi, Līgums 

tiek automātiski pagarināts līdz nodrošināto prasījumu pilnīgas apmierināšanas dienai sekojošajai 
Bankas darba dienai, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu saistību izpildies nodrošinājumu.  

3.5.2. Klientam Depozīta termiņa ietvaros nav tiesību pieprasīt un izņemt Depozīta summu vai tās daļu, 
Depozīta procentus vai to daļu, ieķīlāt, apgrūtināt vai citādi rīkoties ar Depozīta summu un Depozīta 
procentiem, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu saistību izpildies nodrošinājumu.  

3.5.3. Ja Klients vai trešā persona neapmierina Bankas prasības, kam par nodrošinājumu kalpo Depozīts, 
Banka ir tiesīga izmantot Depozītu un Depozīta procentus nodrošināto prasību apmierināšanai. 
Klients pilnvaro Banku norakstīt prasību summu no Depozīta konta un ieskaitīt to Bankas kontā 
prasību dzēšanai.  
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4. Noslēguma noteikumi  
4.1. Visi Noteikumos izmantotie Termini tiek lietoti BVDN lietotajā nozīmē, ciktāl Noteikumos nav noteikts 

citādi.  
4.2. Līdzēji 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.  
4.3. Ja Līdzēji nav panākuši mierizlīgumu pārrunu ceļā un Klients ir Privāts klients, strīds tiks izskatīts 

Latvijas Republikas tiesā.  
4.4. Ja Līdzēji nav panākuši mierizlīgumu pārrunu ceļā un Klients ir Biznesa klients, strīds tiks izskatīts 

Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā atbilstoši šķīrējtiesas reglamentam viena 
šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā, kuru Līdzēji lūdz iecelt šķīrējtiesas priekšsēdētājam. Līdzēji 
piekrīt, ka Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams.  
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