Pagaidu norēķinu konta

līguma noteikumi

1.

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

Cenrādis – Bankas Valdes apstiprināts Vienotais pakalpojumu cenrādis, kurā ir
noteiktas Bankas pakalpojumu cenas.
E-paraksts – drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu, ar kuru tiek
parakstīts elektroniski sagatavots Līgums un, kas saista elektroniskā paraksta
pārbaudes datus ar parakstītāju un kalpo parakstītāja identitātes noteikšanai.
Klients – dibināmā juridiskā persona, ar kuru Banka ir noslēgusi pagaidu
norēķinu konta līgumu.
Līgums – pagaidu norēķinu konta līgums, kas noslēgts starp Klientu un Banku
un sastāv no Līguma pamata noteikumiem, Noteikumiem, Bankas Vispārējiem
darījumu noteikumiem, Cenrāža, Kredītpārvedumu noteikumiem un Datu
anketas juridiskai persoanai.
Noteikumi – šie noteikumi, tajā skaitā šo Noteikumu grozījumi un
papildinājumi.
Pagaidu norēķinu konts – Klienta atvērts Pagaidu norēķinu konts Bankā, kas
ir paredzēts iemaksu Klienta pamatkapitālā veikšanai. Pagaidu norēķinu konta
valūta ir eiro.
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. Līguma noslēgšanai Klients iesniedz Bankā juridiskas personas
dibināšanas līgumu vai lēmumu par juridiskas personas dibināšanu.
2.2. Ja Līgums tiek parakstīts Bankas filiālē, tad Līgums tiek uzskatīts par
noslēgtu ar brīdi, kad tas ir abpusēji parakstīts.
2.3. Klients 2.1. punktā minētos dokumentus un parakstītu Līgumu ir tiesīgs
iesniegt Bankai attālināti, nosūtot to uz Bankas e-pasta adresi info@seb.lv.
Ja Klients izvēlas noslēgt Līgumu attālināti, tad pirms Līguma parakstīšanas
Klients uz e-pastu info@seb.lv nosūta pieteikumu un Noteikumu 2.1. punktā
minētos dokumentus, kuri ir parakstīti ar e-parakstu. Pēc pieteikuma
izvērtēšanas, Banka nosūta Klientam Līgumu uz e-pastu, kuru Klients paraksta
ar e-parakstu un nosūta atpakaļ Bankai. Šajā gadījumā Līgums stājas spēkā
ar datumu, kad abas puses ir parakstījušas Līgumu ar e-parakstu, un Bankā ir
atvērts Pagaidu norēķinu konts uz Klienta vārda.
2.4. Ja Klients Līgumu ir nosūtījis Bankai 2.3. punktā atrunātajā kārtībā, tad
Banka no savas puses parakstītu Līgumu nosūta uz Klienta e-pastu.
2.5. Pēc iemaksas Pagaidu norēķinu kontā un pēc Klienta pieprasījuma, Banka
izsniedz izziņu par Klienta iemaksu pamatkapitālā, izsniedzot izziņu Bankas
filiālē vai nosūtot izziņu uz Klienta e-pastu.
2.6. Visās attiecībās starp Banku un Klientu, kas saistītas ar Pagaidu norēķinu
kontu, bet nav noteiktas šajā Līgumā, līdzēji ievēro Bankas Vispārējos darījumu
noteikumus, Kredītpārvedumu noteikumus, Cenrādi, Datu anketas juridiskām
personām informāciju, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.
2.7. Pušu tiesiskajās attiecībās tiek piemērots Cenrādis, Bankas Vispārējo
darījumu noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, Datu anketa juridiskām
personām un Noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā Bankas pakalpojuma sniegšanas
dienā, ja vien Banka un Klients rakstveidā nav vienojušies par citiem
noteikumiem.
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3. Pagaidu norēķinu konta lietošana
3.1. Ja iemaksa vai ieskaitījums Pagaidu norēķinu kontā tiek veikts valūtā,
kas nav eiro, Banka attiecīgosummu konvertē eiro valūtā saskaņā ar Bankas
noteikto attiecīgās valūtas maiņas kursu iemaksas vai ieskaitījuma brīdī. Valūtas
maiņas kurss tiek publicēts Bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv un ir pieejams arī
Bankas filiālēs.
3.2. Klients nav tiesīgs atsaukt vai grozīt pamatkapitāla iemaksas vai
ieskaitījuma maksājuma uzdevumu pēc tam, kad to ir saņēmusi Banka.
3.3. Klients ir tiesīgsizmantot Pagaidu norēķinu kontā ieskaitītos līdzekļus tikai
pēc norēķinu konta līguma ar Banku noslēgšanas un Pagaidu norēķinu konta
aizstāšanas ar norēķinu kontu.

AS SEB banka

4. Komisijas maksas
4.1. Pagaidu konta atvēršanas brīdī Banka iekasē no Klienta komisijas maksu
par norēķinu konta atvēršanu saskaņā ar Cenrādi.
4.2. Par Bankas izziņas, kas saistīta ar Pagaidu norēķinu konta atvēršanu un
iemaksas Klienta pamatkapitālā veikšanu, Banka piemēro komisijas maksu
saskaņā ar Cenrādi, ieturot komisijas maksu no Pagaidu norēķinu konta vai
skaidrā naudā.
4.3. Ja Līgums tiek izbeigts, iekasēto komisijas maksu Banka neatmaksā.
4.4. Ja Līgums tiek izbeigts, tad par skaidras naudas izmaksu vai pārskaitījumu
no Pagaidu norēķinu konta Banka piemēro Cenrādī Norēķinu kontam noteiktās
komisijas maksas.

5. Pagaidu norēķinu konta aizstāšana ar norēķinu kontu
5.1. Lai aizstātu Pagaidu norēķinu kontu ar norēķinu kontu, Klients iesniedz
Bankai informāciju par komercsabiedrības reģistrāciju Latvijas Republikas
Komercreģistrā, kā arī citus Bankas noteiktus dokumentus, kas nepieciešami
norēķinu konta atvēršanai, un noslēdz norēķinu konta līgumu. Ja informācija par
komercsabiedrības reģistrāciju Latvijas Republikas Komercreģistrā Bankai tiek
iesniegta mutiski, tad Banka par šo faktu pārliecinās, izmantojot publisko datu
bāzi LURSOFT.

6. Līguma darbības termiņš
6.1. Līgums izbeidzas, noslēdzot norēķinu konta līgumu, pamatojoties uz kuru,
Pagaidu norēķinu konts tiek aizstāts ar norēķinu kontu.
6.2. Līgums var tikt izbeigts, ja:
6.2.1. viena (1) gada laikā no Pagaidu norēķinu konta atvēršanas tajā nav
veiktas iemaksas, iepriekš par to neinformējot Klientu.
6.2.2. viena (1) gada laika no Pagaidu norēķinu konta atvēršanas brīža Klients
nav noslēdzis norēķinu konta līgumu. Šādā gadījumā Banka ir tiesīga izbeigt
Līgumu vienpusēji, informējot Klientu par šo faktu sešdesmit (60) dienas
iepriekš. Klients ir tiesīgssaņemt naudas līdzekļus, kas atrodas Pagaidu
norēķinu kontā, iesniedzot Bankai atbilstošu maksājumu rīkojumu.
6.2.3. Klients iesniedz Bankai rakstveida rīkojumu par Pagaidu norēķinu
konta slēgšanu un rīcību ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem.

7. Papildus noteikumi
7.1. Banka nav atbildīga par kļūdām, norēķinu aizkavēšanos, neprecizitātēm
un citām nepilnībām, kuras radušās Klienta nepilnīgi vai kļūdaini aizpildītu
dokumentu iesniegšanas un rīkojumu došanas rezultātā, kā arī par
zaudējumiem sakaru organizāciju vainas dēļ.
7.2. Līgums uzskatāms par pilnīgu vienošanos starp Līdzējiem. Bankai ir
tiesības grozīt Līgumu, paziņojot par to ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš, informāciju par grozījumiem darot pieejamu Bankas filiālēs un mājas
lapā saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem. Ja Klients nepiekrīt
izsludinātajiem grozījumiem, Klients informē Banku par to rakstiski līdz
grozījumu spēkā stāšanās dienai. Tādā gadījumā Klientam ir tiesības izbeigt
Līgumu līdz izmaiņu spēkā stāšanās dienai.
7.3. Ja Maksājuma pakalpojuma sniegšana pilnībā vai daļēji kļūst pretlikumīga,
vai neiespējama likumu vai valsts iestāžu norādījumu dēļ, vai kādu citu iemeslu
dēļ, tad Bankai nav pienākums sniegt attiecīgo Maksājuma pakalpojumu
Klientam.
7.4. Maksājumu pakalpojumu pieejamība var būt ierobežota sakarā ar
ārkārtējiem tirgus apstākļiem, valsts iestāžu prasībām, mainītiem juridiskajiem
apstākļiem, ārējo piegādātāju uzliktajiem ierobežojumiem vai ar sistēmām
saistītu iemeslu dēļ.
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