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Bankas pakalpojumu izmantošanas un darījumu veikšanas 

noteikumi pamatkonta ietvaros 
 

Lietotie termini. 

Banka – AS “Reģionālā investīciju banka”, reģistrēta ar vienoto reģ. nr. 40003563375, juridiskā adrese: 

J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010. 

Dalībvalsts – valsts, kas ir Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas 

dalībvalsts. 

Karte – Bankas izsniegtā starptautiskā plastikāta maksājumu karte, kas ir piesaistīta Klienta Kartes 

kontam un kuru Kartes lietotājs var izmantot darījumu veikšanai vietās, kur trešā persona ir nodrošinājusi 

attiecīgas Kartes pieņemšanu maksājumu veikšanai, bet bez iespējām piešķirt kredīta limitu. 

ES rezidents – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas 

Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijas 

Republikā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai 

alternatīvo statusu ieguvusi persona, arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā. 

Internetbanka – elektroniskā norēķinu sistēma un/vai informācijas sistēma, kurā Bankas pakalpojumu 

operāciju veikšanai nepieciešamā informācijas apmaiņa starp Klientu un Banku notiek, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus. 

Kartes konts – uz Klienta vārda Bankā atvērts konts, kam piesaistīta maksājumu karte. 

Klients – Noteikumu izpratnē ir Patērētājs, kurš ir ES rezidents un kurš izmanto vai ir izteicis vēlēšanos 

izmantot Pamatkonta pakalpojumu. 

Konts – Pamatkonts un/vai Kartes konts. 

Līgums – starp Pusēm noslēgts Līgums par pamatkonta atvēršanu un apkalpošanu. 

Norēķinu konts – konts maksājumu veikšanai, kas Bankā atvērts uz Klienta vārda. 

Noteikumi – dotie Bankas pakalpojumu izmantošanas un darījumu veikšanas noteikumi Pamatkonta 

ietvaros. 

Pakalpojumu cenrādis – Bankas pakalpojumu uzskaitījums, kas nosaka un klasificē Bankas 

pakalpojumus, kā arī Bankas komisijas maksu apmērus un to apmaksas kārtību un kas ir spēkā Bankas 

pakalpojuma sniegšanas brīdī, kā arī pēc Konta slēgšanas, bloķēšanas vai līgumisko attiecību izbeigšanas 

starp Banku un Klientu. 

Pamatkonts – monovalūtas Norēķinu konts euro valūtā ar iespēju izmantot Norēķinu konta pamata 

maksājumu funkcijas. 

Patērētājs – Klients, kurš uzskatāms par patērētāju Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības 

likuma izpratnē. 

Pieteikums – Pieteikums bankas pakalpojumu saņemšanai Pamatkonta ietvaros Bankas noteiktajā 

formā. 

Puses – Banka un Klients. 

 

Pamatnosacījumi. 

1. Banka sniedz Pamatkonta pakalpojumus un ar to saistītus pakalpojumus tikai Patērētājiem, kuri 

ir ES rezidenti. 

2. Banka sniedz Pamatkonta pakalpojumu saskaņā ar Līgumu, kā arī nosacījumiem, kuri ir atrunāti 

Noteikumos, Vispārējos darījumu noteikumos un Pakalpojumu cenrādī ar visiem pielikumiem, 

papildinājumiem un grozījumiem, kurus Banka var veikt un kuri Klientam ir saistoši. 

3. Noteikumi, Vispārējie darījumu veikšanas noteikumi un Pakalpojumu cenrādis, kā arī to pielikumi, 

papildinājumi un grozījumi, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

4. Aktuālās Noteikumu, Vispārējo darījumu noteikumu un Pakalpojumu cenrāža versijas ir pieejamas 

Bankas telpās Bankas darba laikā, kā arī Bankas mājaslapā (www.ribbank.com). 
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5. Pēc atsevišķu attiecīgo līgumu parakstīšanas, papildus varētu būt: 

5.1. atvērts Kartes konts un izdota Karte; 

5.2. pieslēgta Internetbanka. 

6. Pamatkontu ir iespējams izmantot tikai šādām operācijām: 

6.1. naudas līdzekļu ieskaitīšanai Kontā; 

6.2. skaidras naudas līdzekļu izņemšanai no Konta bankomātos, kuros šis pakalpojums ir pieejams; 

6.3. skaidras naudas līdzekļu izņemšanai no Konta Bankas telpās Bankas darba laikā. 

7. Pamatkontu ir iespējams izmantot tikai šādiem maksājumiem: 

7.1. kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu veikšanai, tai skaitā attiecīgo maksājumu 

rīkojumu iesniegšanai klātienē vai izmantojot Internetbanku, ja maksājuma saņēmēja konts ir 

atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai Dalībvalstī, 

7.2. maksājumiem ar maksājumu karti, tai skaitā maksājumu veikšanai tiešsaistē. 

8. Banka nesniedz Klientam nekādus papildu pakalpojumus, izņemot pakalpojumus, kas norādīti 

Noteikumu 5., 6., 7. punktos. 

9. Ja uz Kontu ir saņemta naudas summa citā valūtā izņemot eiro, pirms šīs summas ieskaitīšanas 

Kontā, Banka patstāvīgi veiks konvertāciju eiro valūtā saskaņā ar attiecīgās dienas Bankas kursu. 

 

 Klienta tiesības un pienākumi: 

10. nekavējoties rakstiski informēt Banku par jebkurām izmaiņām Bankā iesniegtajos datos, tajā skaitā 

Klienta identifikācijas datos; 

11. nekavējoties rakstiski paziņot Bankai, ja sadarbības laikā ar Banku Klients ir atvēris maksājumu 

kontu citā kredītiestādē; 

12. neizmantot Bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem, tai skaitā noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijai/ terorisma finansēšanai. 

 

 Bankas tiesības un pienākumi. 

13. Bankai ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu un visus ar to saistītos līgumus, tai skaitā 

šādos gadījumos: 

13.1. Konta turpmāka apkalpošana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, tai skaitā noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā; 

13.2. Klients Kontu ir tīši izmantojis nelikumīgām darbībām; 

13.3. Kontā ilgāk par 24 mēnešiem pēc kārtas nav veikti darījumi; 

13.4. Klients ir sniedzis nepatiesu informāciju, un Pamatkonts tika atvērts, balstoties uz to; 

13.5. Klients vairāk neatbilst šo Noteikumu 1. punktam; 

13.6. Klients ir atvēris citu maksājumu kontu Latvijā, kas tam Latvijas Republikas teritorijā ļauj izmantot 

šo Noteikumu 5., 6. un 7. punktā minētos pakalpojumus; 

13.7. turpmākā Pamatkonta uzturēšana rada Bankai reputācijas riskus; 

13.8. Banka izbeidz attiecīgā maksājuma pakalpojuma sniegšanu visiem saviem klientiem; 

13.9. ne mazāk kā sešu mēnešu laikā Patērētāja parādsaistības par Pamatkonta un tā ietvaros sniegto 

pakalpojumu izmantošanu pārsniedz Pamatkonta atlikumu. 

 

Pārējie nosacījumi. 

14. Parakstot Līgumu, Klients apstiprina to, ka ir apspriedis un izrunājis ar Banku katru Noteikumu 

punktu atsevišķi, saprot tos, tiem piekrīt un apņemas ievērot. 

15. Banka ir tiesīga ierosināt grozījumus Noteikumos, par to informējot Klientu vismaz divus mēnešus 

pirms ierosināto grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja atsevišķajos starp Banku un Klientu 

noslēgtajos līgumos vai normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš. Klients par ierosinātajiem 

grozījumiem tiek informēts Bankas mājaslapā. Ja Klients nepiekrīt ierosinātajiem grozījumiem, 

viņam ir tiesības līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai jebkurā brīdī un bez soda sankciju 

piemērošanas izbeigt Līgumu, iesniedzot par to Bankai paziņojumu. Ja Klients līdz ierosināto 

grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Bankai attiecīgu paziņojumu, tas nozīmē, ka Klients 

ir pilnībā piekritis šiem grozījumiem. Ja Klients nepiekrīt ierosinātajiem grozījumiem, bet neizbeidz 

Līgumu, tad Līgums uzskatāms par izbeigtu ar grozījumu spēkā stāšanās dienu. 


