
Individuālo seifu īres līgums
Noteikumi
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1. Noteikumos lietotie termini

Konts – Līguma pamatnoteikumos norādītais Klientam atvērtais norēķinu konts 
Bankā.

Līgums – šis līgums par Individuālo seifu īri, kas sastāv no Līguma 
pamatnoteikumiem, Noteikumiem, Cenrāža, Kredītpārvedumu noteikumiem un 
Vispārējiem darījumu noteikumiem.

Noteikumi – šie Individuālo seifu īres līguma noteikumi, kas nosaka individuālo 
seifu lietošanas kārtību.

Pakalpojums – Seifa īre Seifa lietošanas termiņa laikā.

Sākotnējais Seifa lietošanas termiņš – Līguma pamatnoteikumos norādītais 
Seifa lietošanas termiņš.

Seifa lietošanas termiņš – Līguma pamatnoteikumos norādītais Seifa 
lietošanas termiņš ar visiem tā pagarinājumiem, kas veikti atbilstoši Līguma 
noteikumiem.

Seifs – Līguma pamatnoteikumos norādītais Bankas individuālais seifs.

Seifa atslēga – Līguma pamatnoteikumos norādītā Klientam izsniegtā Seifa 
atslēga, kas tiek izmantota, lai piekļūtu Seifam.

Seifu telpa – telpa, kurā atrodas Seifs.

2. Pamatprincipi

2.1. Banka sniedz Pakalpojumu tikai tām fiziskām vai juridiskām personām, 
kurām ir atvērts Konts.
2.2. Banka sniedz Klientam Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, un 
Klients par Pakalpojumu maksā Bankai maksas atbilstoši Cenrādim un Līguma 
noteikumiem.
2.3. Pušu tiesiskajām attiecībām, kuras nav noteiktas Līguma 
pamatnoteikumos, Noteikumos vai Cenrādī, ir piemērojami Vispārējie darījumu 
noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, kā arī citu Bankas pakalpojumu 
atbilstošie noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti. Nosakot 
Noteikumos lietoto terminu nozīmi, kuru skaidrojums nav ietverts Noteikumu 
1.punktā, Puses piemēro Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteikto 
terminu skaidrojumus.

3. Līguma noslēgšana 

3.1. Pirms Līguma noslēgšanas, Bankai ir tiesības pārbaudīt Klienta sniegto 
informāciju un pēc nepieciešamības pieprasīt papildu informāciju no Klienta un/
vai kompetentām valsts pārvaldes iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
3.2. Klients pilnvaro Banku bez papildus Klienta pilnvarojuma vai piekrišanas 
ieturēt no Konta vai citiem Klienta vārdā Bankā atvērtiem kontiem maksu par 
Pakalpojumu, kā arī jebkurus citus maksājumus vai izmaksas, kas pienākas, vai 
nākotnē pienāksies Bankai atbilstoši Līguma noteikumiem, ja tas nepieciešams, 
valūtas konvertāciju veicot pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa 
pārskaitījuma veikšanas dienā. Šāds uzdevums uzskatāms par Klienta saistību 
un tādēļ nav atsaucams.
3.3. Bankai ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā, 
tajā skaitā Cenrādī un Noteikumos, atbilstoši Vispārējos darījumu noteikumos 
noteiktajai kārtībai. 

4. Seifa nodošana lietošanā

4.1. Banka pēc Līguma stāšanās spēkā nodod Klientam lietošanā Seifu un Seifa 
atslēgu. 
4.2. Katram Seifam ir divas atslēgas, no kurām viena tiek nodota lietošanā 
Klientam, un otra tiek glabāta Bankā, speciālā, aizzīmogotā aploksnē, kuru 
paraksta abas Puses. Otru atslēgu, kas tiek glabāta Bankā, Banka izmanto tādos 
gadījumos un tādā kārtībā, kā noteikts Noteikumos un/vai Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos.

5. Seifa lietošanas kārtība

5.1. Klients var piekļūt Seifam Darba dienās Bankas noteiktajā darba laikā.
5.2. Lai piekļūtu Seifam, Klients Bankas darbiniekam uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un nosauc Seifa numuru. 
5.3. Bankai ir tiesības nepieļaut Klienta piekļūšanu Seifam, ja:

5.3.1. Seifu telpā jau atrodas Bankas klients;
5.3.2. Klientam nav līdzi Seifa atslēgas vai personu apliecinoša dokumenta;
5.3.3. Klients nav izpildījis jebkuras Līgumā vai jebkurā citā starp Banku un 
Klientu noslēgtajā līgumā paredzētās Klienta saistības.

5.4. Katra piekļūšana Seifam tiek dokumentēta, Klientam parakstoties Seifa 
lietošanas reģistra kartiņā, kas glabājas Bankā. 
5.5. Seifa lietošanas brīdī Seifu telpā drīkst uzturēties vienīgi Klients un/vai ar 
Klientu saistīta persona,  kurai ir tiesisks pamats.
5.6.   Klientam ir tiesības uzturēties Seifu telpā ne ilgāk kā 5 (piecas) minūtes. 
Nepieciešamības gadījumā uzturēšanās laiks Seifa telpā var tikt pagarināts, to 
iepriekš saskaņojot ar Bankas darbinieku.
5.7. Klientam ir aizliegts Seifā ievietot lietas (tajā skaitā priekšmetus un vielas), 
kas:

5.7.1. jebkādā veidā var radīt bojājumus Seifam, Seifa saturam, apkārtējai 
videi, Bankai, trešajām personām un/vai to mantai, tajā, skaitā, bet ne tikai, 
ir aizliegts Seifā uzglabāt vielas, kas var izraisīt pelējumu, rūsu, trupi vai 
ķīmisku reakciju, viegli uzliesmojošas, sprāgstošas, viegli gaistošas, indīgas, 
narkotiskas vai radioaktīvas vielas, jebkādus ieročus;
5.7.2. lietas (priekšmetus), kas varētu radīt aizdomas par to iespējamu 
saistību ar noziedzīgu nodarījumu veikšanu, t.sk., noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju;
5.7.3. citas lietas (tajā skaitā priekšmetus un vielas), kuru glabāšana vai 
lietošana ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.8. Ja Bankai rodas pamatotas aizdomas par Seifa satura neatbilstību 
Noteikumos noteiktajām prasībām, Banka ir tiesīga pieprasīt Klientam uzrādīt 
Seifa saturu un Klienta pienākums ir nekavējoties pēc šāda pieprasījuma uzrādīt 
Bankas darbiniekam Seifa saturu.
5.9. Klienta pienākums ir nekavējoties paziņot Bankai, ja:

5.9.1. Seifa atslēga ir pazudusi, nozagta vai nonākusi trešo personu rīcībā,
5.9.2. Seifam vai Seifa saturam ir radušies bojājumi, vai Seifs kļuvis citādi 
nederīgs lietošanai.

5.10. Klienta pienākums ir pēc katras Seifa lietošanas reizes to aizslēgt.
5.11. Klienta pienākums ir Seifa lietošanas termiņa pēdējā dienā atbrīvot Seifu 
un nodot Bankai Seifa atslēgu.
5.12. Ja Klients jebkādu apstākļu dēļ līdz Līguma pēdējai spēkā esamības dienai 
nav nodevis Bankai Seifa atslēgu vai iestājas Noteikumu 7.1. punktā noteiktie 
apstākļi, Klients samaksā Bankai maksu par Seifa atslēgas nenodošanu, 
nozaudēšanu vai bojāšanu Cenrādī noteiktajā apmērā. 
5.13. Klientam nav tiesību nodot Seifa atslēgu un/vai Seifu lietošanā trešajai 
personai.
5.14. Ja Klients vēlas nomainīt Seifu pret cita izmēra individuālo seifu, Banka, 
pamatojoties uz Klienta rakstveida iesniegumu, izbeidz Līgumu un Puses slēdz 
jaunu līgumu par Bankas individuālā seifa īri. Šādā gadījumā Klienta pienākums 
ir izpildīt Noteikumu 5.11.punktā noteikto prasību. Banka neizmantoto Klienta 
samaksāto individuālā seifa īres maksas daļu, ieskaita individuālā seifa īres 
maksā, kas noteikta saskaņā ar no jauna starp Pusēm noslēgtā līguma par 
Bankas individuālā seifa īri noteikumiem.

6. Seifa lietošanas termiņa pagarināšana

6.1. Ja Klients nav izpildījis Noteikumu 5.11. punktā noteiktās prasības 
noteiktajā termiņā ir uzskatāms, ka Klients vēlas Seifa lietošanas termiņu 
pagarināt. Šādā gadījumā Seifa lietošanas termiņš tiek automātiski pagarināts:

6.1.1. par Sākotnējo Seifa lietošanas termiņu; vai
6.1.2. uz citu termiņu, ja līdz Seifa lietošanas pēdējai dienai (to ieskaitot) 
Klients ir iesniedzis Bankā rakstveida iesniegumu par Seifa lietošanas termiņa 
pagarināšanu uz citu termiņu.

6.2. Noteikumu 6.1. punktā noteiktā Seifa lietošanas termiņa pagarināšanas 
gadījumā Banka nākamajā darba dienā pēc iepriekšējā Seifa lietošanas termiņa 
pēdējās dienas, atbilstoši Noteikumu 3.3. punktā noteiktajai kārtībai, ietur 
maksu par Pakalpojumu par periodu, uz kuru Seifa lietošanas termiņš tiek 
pagarināts, pilnā apmērā saskaņā ar Cenrādi.
6.3. Ja Kontā vai citos Klienta vārdā Bankā atvērtos kontos nav pietiekamu 
naudas līdzekļu, lai samaksātu Noteikumu 6.2. punktā noteikto maksu par 
Pakalpojumu pilnā apmērā, Klients maksā maksu par Seifa lietošanu virs Seifa 
lietošanas termiņa Cenrādī norādītajā apmērā.
6.4. Bankai ir tiesības nepagarināt Seifa lietošanas termiņu, ja Klients nepilda 
Līguma vai jebkuru citu starp Banku un Klientu noslēgto līgumu noteikumus 
(tajā skaitā, bet ne tikai, nav samaksājis maksu par Pakalpojumu vai citus no 
Līguma izrietošus maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā).

7. Seifa ārpuskārtas atvēršana un bankas rīcība ar seifa saturu

7.1. Ja Seifa atslēga ir pazudusi, nozagta vai nonākusi trešo personu rīcībā, 
Banka, pēc Klienta rakstveida iesnieguma saņemšanas, atver Seifu ar atslēgu, 
kas tiek glabāta Bankā. Šādā gadījumā Klients samaksā Noteikumu 5.12. punktā 
minēto maksu, jebkādus citus maksājumus, kas maksājami atbilstoši Līgumam 



un Līgums tiek izbeigts atbilstoši Noteikumu 9.2.punktam.
7.2. Noteikumu 9.2. punktā un 9.3. punktā minētajos gadījumos Bankai ir 
tiesības, sastādot aktu par Seifa ārpuskārtas atvēršanu, bez Klienta klātbūtnes 
atvērt Seifu ar atslēgu, kas tiek glabāta Bankā, izņemt Seifa saturu un to realizēt 
par brīvu cenu pēc saviem ieskatiem. No Seifa realizācijas iegūtajiem līdzekļiem 
Banka sedz Klienta saistības pret Banku - maksas par Pakalpojumu, Seifa satura 
uzglabāšanas izdevumus, kā arī Seifa satura realizācijas izdevumus un citus 
zaudējumus, ja tādi radušies.
7.3. Bankai ir tiesības, nebrīdinot Klientu, atvērt Seifu ar atslēgu, kas tiek 
glabāta Bankā, izņemt Seifa saturu un nodot to trešajām personām, ja tā 
atvēršana un Seifa satura nodošana trešajām personām ir pamatota ar tiesību 
aktu prasībām.

8. Pušu pienākumi un atbildība
8.1. Klientam ir pienākums lietot Seifu atbilstoši Līguma noteikumiem. 
8.2. Bankai ir pienākums nodrošināt, ka Seifs ir tehniskā kārtībā un derīgs 
lietošanai. 
8.3. Bankai ir pienākums nodrošināt Seifa drošību un nepieļaut trešo personu, 
kam nav tiesību lietot Seifu saskaņā ar Līgumu, piekļūšanu Seifam.
8.4. Klients ir pilnībā atbildīgs par Seifa saturu, t.sk., par tā saglabāšanu. Banka 
neuzņemas atbildību par Seifa satura saglabāšanu Seifa lietošanas termiņa 
laikā un pēc tā, ja Banka izņēmusi Seifa saturu atbilstoši Noteikumu 7.2. vai 7.3. 
punktam. 
8.5. Klientam ir pienākums nodrošināt Seifa atslēgas saglabāšanu, dublikātu 
neizgatavošanu un nepieļaut Seifa atslēgas nonākšanu trešo personu rīcībā. 
8.6. Banka neuzņemas atbildību par Seifa satura raksturu un to tiesiskumu, par 
trešo personu darbībām, kuru rīcībā ir nokļuvusi Seifa atslēga.
8.7. Banka neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas radušies 
vai varētu rasties Klientam, ja Banka Noteikumos noteiktajos gadījumos ir 
atvērusi Seifu, Seifa saturu realizējusi vai iznīcinājusi, vai nodevusi Seifa saturu 
tiesībsargājošajām iestādēm.
8.8. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radīti Bankai vai trešajām 
personām saistībā ar Seifa lietošanu neatbilstoši Līguma noteikumiem vai 
normatīvajiem aktiem (tajā skaitā, bet ne tikai, ja Klients par Seifa satura 
bīstamību nav zinājis). 
8.9. Klients ir atbildīgs par Klienta pilnvarotās personas darbībām (tajā skaitā, 
darbībām ar Seifa atslēgu, Seifu vai tā saturu).
8.10. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no savu saistību pilnīgas 
izpildes.
8.11. Bankai ir tiesības izlietot aizturējuma tiesību attiecībā uz Seifa saturu. 
Bankai ir tiesības aizturēt Seifa saturu līdz brīdim, kad Klients izpilda savas 
saistības, kas izriet no Līguma.

9. Līguma darbības termiņš un izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients samaksā maksu par Pakalpojumu 
un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
9.2. Bankai ir tiesības vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, par to 
rakstveidā paziņojot Klientam Internetbankā vai citādi kā noteikts Vispārējos 
darījumu noteikumos, ja:

9.2.1. Klients atsakās atvērt Seifu Noteikumu 5.8. punktā minētajā gadījumā;
9.2.2. Klients pārkāpis Noteikumu 5.7. punktā minētās prasības;
9.2.3. Tiek konstatēti Noteikumu 5.9. punktā norādītie fakti;
9.2.4. Klients slēdz Kontu.

9.3. Bankai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to vismaz 30 
(trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Klientam Internetbankā vai 
citādi kā noteikts Vispārējos darījumu noteikumos, ja Klients nav samaksājis 
maksas par Pakalpojumu un/vai jebkādus citus maksājumus, kas maksājami 
atbilstoši Līguma noteikumiem vai citiem starp Klientu un Banku noslēgtajiem 
pakalpojumu līgumiem.
9.4. Ja Klientam nav jebkādu nenokārtotu maksājumu saistību pret Banku, 
Klientam jebkurā brīdī ir tiesības izbeigt Līgumu, iesniedzot rakstveida 
iesniegumu Bankā. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Klients ne vēlāk kā 
Līguma darbības pēdējā dienā samaksā  maksas par Pakalpojumu, un citus 
maksājumus, kas maksājami saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbrīvo Seifu 
no tajā esošā satura un nodod Seifa atslēgu Bankai. 
9.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā maksa par Pakalpojumu 
netiek atmaksāta.
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