Krājkonta

līguma noteikumi
1.

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

Cenrādis – Bankas Valdes apstiprināts Vienotais pakalpojumu cenrādis, kurā ir
noteiktas Bankas pakalpojumu cenas.
Klients – fiziska vai juridiska persona, ar kuru Banka ir noslēgusi Krājkonta
līgumu.
Krājkonts – Klienta atvērts naudas līdzekļu noguldījums Bankā uz nenoteiktu
termiņu, eiro vai ASV dolāru valūtā, ievērojot Noteikumus un Cenrādi.
Līgums – līgums par Krājkonta atvēršanu un apkalpošanu, kas noslēgts starp
Klientu un Banku, un sastāv no Līguma pamata noteikumiem, Noteikumiem,
Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Cenrāža, Kredītpārvedumu
noteikumiem un Datu anketas.
Noteikumi – šie noteikumi, tajā skaitā šo Noteikumu grozījumi un papildinājumi.
Piesaistītais norēķinu konts – Līgumā pamata noteikumos norādītais Klienta
norēķinu konts, kas ir atvērts Bankā un piesaistīts Krājkontam un uz kuru tiks
veiktas naudas līdzekļu izmaksas no Krājkonta.
To terminu skaidrojums, kuri tiek lietoti šajos Noteikumos, bet kuru skaidrojums
nav ietverts šajā punktā, ir pieejams Bankas Vispārējos darījumu noteikumos.

2. Līguma noslēgšana
2.1. Ja Līgums tiek parakstīts Bankas filiālē, tad Līgums tiek uzskatīts par
noslēgtu ar brīdi, kad tas ir abpusēji parakstīts. Ja Līgums tiek noslēgts ar
internetbankas starpniecību – Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad
Klients ir apstiprinājis Līguma parakstīšanu no savas puses ar internetbankas
līgumā paredzētajiem autorizācijas rīkiem.
2.2. Visās attiecībās starp Banku un Klientu, kas saistītas ar Krājkontu, bet nav
noteiktas šajā Līgumā, līdzēji ievēro Bankas Vispārējos darījumu noteikumus,
Kredītpārvedumu noteikumus, Cenrādi, Datu anketas (fiziskām vai juridiskām
personām) informāciju.
2.3. Pušu tiesiskajās attiecībās tiek piemērots Cenrādis, Bankas Vispārējo darījumu noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, Datu anketa (fiziskām vai juridiskām
personām) un Noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā Bankas pakalpojuma sniegšanas
dienā, ja vien Banka un Klients rakstveidā nav vienojušies par citiem noteikumiem.
2.4. Krājkontu var izmantot kā nodrošinājumu aizdevuma vai cita finanšu
nodrošinājuma saņemšanai Bankā. Tādā gadījumā, lai saņemtu Krājkonta
atlikumu un aprēķinātos procentus, Klientam ir jāvēršas Bankā.
2.5. Līgumu var noslēgt, ja Klientam Bankā ir atvērts norēķinu konts
Krājkonta valūtā, kurš Līguma pamata noteikumos tiek definēts kā Krājkontam
Piesaistītais norēķinu konts.
2.6. Gadījumā, ja Klientam Bankā ir ticis atvērts tikai viens norēķinu konts
Krājkonta valūtā, Bankai ir tiesības vienīgo norēķinu kontu definēt kā Piesaistīto
norēķinu kontu.
2.7. Ja Klients Līgumā ir norādījis uz atvēršanas brīdī Krājkontā ieskaitāmo
summu, Banka veic norādītās summas pārskaitījumu no Piesaistītā norēķinu
konta uz Krājkontu.
2.8. Komisijas maksas par Piesaistītā norēķinu konta papildināšanu, par
pārskaitījumu uz Krājkonta kontu, kā arī citas komisijas maksas, kas varētu
rasties saistībā ar Krājkontu un kuras nav noteiktas šajos Noteikumos, tiek
aprēķinātas un ieturētas saskaņā ar Cenrādi.
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3. Krājkonta procenti
3.1. Krājkontam ir piemērojama Krājkonta procentu likme, ko paredz Cenrādis.
3.2. Procentus par Krājkontu Banka aprēķina pēc faktiskā Krājkonta atlikuma
uz Bankas darba dienas beigām, kad tā atlikums ir lielāks vai vienāds par
Cenrādī noteikto minimālo Krājkonta atlikumu procentu aprēķināšanai. Ja
kādā dienā Krājkonta atlikums ir mazāks par minimālo Krājkonta atlikumu
pamatsummu procentu aprēķināšanai, tad par šo dienu Banka procentus par
konta atlikumu neaprēķina.
3.3. Procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu, pieņemot, ka gadā ir
360 dienas.
3.4. Aprēķinātos Krājkonta procentus Banka izmaksā Klientam atbilstoši
Līgumam, katra pilna mēneša beigās sākot no Līguma spēkā stāšanas dienas vai
iepriekšējā procentu izmaksas datuma, pārskaitot tos uz Piesaistīto norēķinu
kontu vai pieskaitot Krājkonta atlikumam.
3.5. Minimālā procentu summa, ko Banka izmaksa Klientam ir EUR 0,10 (desmit
eiro centi). Ja kāda procentu aprēķina periodā šie procenti ir mazāki par EUR
0,10 (desmit eiro centi), tad nākamajā procentu aprēķina periodā procentu
aprēķins turpinās līdz tiek sasniegta minimāla procentu summa izmaksai.

4. Krājkonta papildināšana
4.1. Klients Krājkontu var neierobežoti papildināt, veicot pārskaitījumu no sava
norēķinu konta vai jebkura cita konta, kā arī skaidrā naudā.
4.2. Klients ir tiesīgs Līgumā definēt, lai summa, kas pārsniedz Piesaistītajam
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norēķinu kontam noteikto limitu, tiktu automātiski dienas beigās pārskaitīta
no Piesaistītā norēķinu konta uz Krājkontu. Minimālās summas apmērs virs
limita, ko Banka automātiski pārskaita uz Krājkontu, ir EUR 10.00 (desmit eiro).
Pārskaitījumu Banka veic bez komisijas maksas.

5. Krājkonta atlikuma saņemšana, neizbeidzot līgumu
5.1. Krājkonta atlikumu Klients ir tiesīgs saņemt, iesniedzot Bankā vai
internetbankā pieteikumu naudas līdzekļu pārskaitīšanai no Krājkonta Cenrādī
noteiktās dienas iepriekš.
5.2. Ja Klients iesniedz pieteikumu naudas līdzekļu pārskaitīšanai no Krājkonta:
5.2.1. Banka izmaksā Klientam pieteikumā norādīto summu, veicot
pārskaitījumu uz Piesaistīto norēķinu pieteikumā noteiktajā datumā.
5.2.2. Klients pieteikumā par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Krājkonta
ir tiesīgs norādīt lielāku dienu skaitu, nekā noteikts Cenrādī, bet ievērojot
to, ka maksimālais termiņš nedrīkst būt ilgāks par 90 dienām no pieteikuma
iesniegšanas datuma. Pieteikuma naudas līdzekļu pārskaitīšanai darbības laikā
procentus par pieteikto, bet vēl nepārskaitīto summu, Banka turpina aprēķināt.
5.2.3. Klientam ir tiesības atsaukt pieteikumu naudas līdzekļu pārskaitīšanai
internetbankā vai rakstveidā informējot par to Banku.
5.3. Ja Klients vēlas nekavējoties saņemt Krājkontā noguldītos naudas
līdzekļus, neievērojot iepriekšējas pieteikšanas termiņu, tad Banka ir tiesīga
ieturēt Cenrādī noteikto komisijas maksu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no
Krājkonta bez iepriekšēja pieteikuma.

6. Līguma termiņš un izbeigšana
6.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Krājkonta Līguma darbības laikā
Klients ir tiesīgs rakstveidā vienoties par Līguma nosacījumu grozījumiem: mainīt
Piesaistīto norēķinu kontu, mainīt procentu izmaksas kārtību (saņemt tos uz
Piesaistīto norēķinu kontu vai pieskaitīt pie Krājkonta atlikuma), pieteikties vai atteikties no automātiskā pārskaitījuma no Piesaistītā norēķinu konta uz Krājkontu.
6.2. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu pirms termiņa un
izņemt uzkrājumu Krājkontā, paziņojot par to rakstveidā Cenrādī noteiktās
dienas iepriekš..
6.3. Ja Klients iesniedz iesniegumu par Līguma izbeigšanu Cenrādī noteiktās
dienas iepriekš:
6.3.1. Banka izmaksā Klientam gan Krājkontā pieejamo noguldījuma
pamatsummu, gan aprēķinātos, bet vēl neizmaksātos noguldījuma procentus
par pēdējo aprēķina periodu.
6.3.2. Klientam ir tiesības atsaukt iesniegumu par Līguma izbeigšanu,
rakstveidā informējot par to Banku.
6.4. Ja Klients vēlas nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma un saņemt
Krājkontā noguldītos naudas līdzekļus, neievērojot iepriekšējas paziņošanas
termiņu, tad Banka ir tiesīga ieturēt Cenrādī noteikto komisijas maksu par
naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Krājkonta bez iepriekšēja pieteikuma.
6.5. Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma normatīvajos aktos,
Bankas Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajās gadījumos un kārtībā.
6.6. Banka no izmaksātajiem Krājkonta procentiem un /vai Krājkonta
pamatsummas var ieturēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus,
ja tādi tiktu noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Bankai būtu
pienākums tos ieturēt.

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus, kā arī Cenrādi
Bankas Vispārējo darījumu noteikumos paredzētajā kārtībā.
7.2. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Krājkonta procentu likmi. Šādus grozījumus, kas attiecas arī uz jau noslēgtajiem Līgumiem, Banka paziņo, izliekot attiecīgu paziņojumu redzamā vietā Bankas telpās vai Bankas mājas lapā www.seb.lv
vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms to stāšanās spēkā. Šādā gadījumā,
ja Klients nepiekrīt šiem grozījumiem, Klientam ir tiesības iepriekš minēto 7 (septiņu) dienu laikā saņemt visu Krājkonta atlikumu – pamatsummu un aprēķinātos,
bet vēl neizmaksātos procentus par pēdējo mēnesi, nemaksājot komisijas maksu
par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Krājkonta bez iepriekšēja pieteikuma.
7.3. Banka ir tiesīga jebkurā laikā izmantot Krājkonta atlikumu Klienta saistību
pret Banku pilnīgai vai daļējai dzēšanai, kā arī aizturēt Krājkonta atlikumu un
izmantot tos par nodrošinājumu Klienta saistībām pret Banku.
7.4. Puses vienojas, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem vai izdevumiem,
ko cieš Klients sakarā ar normatīvo aktu izmaiņām, valsts vai pašvaldību iestāžu
darbībām, citiem juridiskajiem ierobežojumiem, kara darbību, streikiem, dabas
katastrofām, (neatkarīgi no tā, vai Banka ir to subjekts vai to dalībnieks) vai
saistībā ar jebkuriem citiem apstākļiem kas ir ārpus Bankas kontroles.
7.5. Puses vienojas, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem vai izdevumiem,
ko cieš Klients Bankas darbības dēļ, ja vien Banka nav pieļāvusi rupju
neuzmanību vai tīšu Līguma pārkāpumu. Banka nav atbildīga par jebkuriem
nejauši radītiem zaudējumiem vai par neiegūto peļņu.
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