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Klientu komplektu noteikumi 
 

 

1. Lietotie termini 

Banka – AS “Reģionālā investīciju banka”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas 

nr. 40003563375, juridiskā adrese J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010. 

Bankas mājaslapa – Bankas mājaslapa internetā: www.ribbank.com. 

Cenrādis – Bankas Klientu komplektu Pakalpojumu cenrādis. 

Internetbanka – Bankas uzturēta elektroniska norēķinu sistēma, kurā Bankas operāciju veikšanai 

nepieciešamā informācijas apmaiņa starp Klientu un Banku notiek izmantojot interneta tīklu. 

Klienta komplekts – Bankas pakalpojumu kopums, kas ir spēkā, tikai izmantojot visus komplektā 

ietilpstošos Bankas pakalpojumus vienlaicīgi. Klienta komplektu veidi un tajos ietilpstošie Bankas 

pakalpojumi norādīti Cenrādī. 

Klients – juridiska persona, kas iesniegusi Bankai Pieteikumu. 

Konts – jebkurš Klientam atvērts norēķinu, kartes, noguldījuma vai cits konts Bankā, kurā uzskaitīti 

Klienta finanšu līdzekļi. 

Līgums – Bankas un Klienta vienošanās par Klienta komplektu, kas sastāv no tā neatņemamām 

sastāvdaļām – Pieteikuma, Noteikumiem, Cenrāža un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem. 

Mēneša maksa – maksa par Klienta komplekta apkalpošanu, kas maksājama katru mēnesi un kuras 

apmērs noteikts Cenrādī. 

Noformēšanas maksa - vienreizējs maksājums, kas Klientam jāsamaksā Bankai par Klienta komplekta 

noformēšanu un kura apmērs norādīts Cenrādī.

Noteikumi – šie Klientu komplektu noteikumi. 

Pakalpojuma līgums – Bankas un Klienta vienošanās par Bankas pakalpojuma izmantošanu un 

apkalpošanu, kas sastāv no tā neatņemamām sastāvdaļām – attiecīgā pakalpojuma pieteikuma un 

attiecīgā pakalpojuma noteikumiem. 

Pakalpojumu cenrādis – Bankas pakalpojumu cenrādis, kas cita starpā nosaka Bankas komisijas maksas 

apmērus un maksāšanas kārtību, un kas ir spēkā Bankas pakalpojuma sniegšanas brīdī, kā arī pēc 

darījuma attiecību starp Banku un Klientu beigām vai to pagaidu apturēšanas. 

Pieteikums – Klienta aizpildīta un parakstīta Bankas noteikta parauga veidlapa Klienta komplekta 

saņemšanai.  

Puses – Banka un Klients, katrs atsevišķi – Puse. 

 

2. Vispārējie noteikumi 

2.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Banku un Klientu, kas saistītas ar Klientu komplektiem. 

Jautājumos, kas nav atrunāti Noteikumos, piemērojami Bankas Vispārējie darījumu noteikumi. 

2.2. Pušu starpā pastāvošās tiesiskās attiecības, kas izriet no konkrēta Klienta komplektā ietilpstoša 

Pakalpojuma līguma, nosaka Pušu starpā noslēgtie Pakalpojumu līgumi. 

2.3. Klienta parakstīts Pieteikums uzskatāms par Klienta piekrišanu Noteikumiem, Cenrādim un Bankas 

Vispārējiem darījumu noteikumiem un to piemērošanai Pušu attiecībām.  

2.4. Aktuālās Noteikumu, Bankas Vispārējo darījumu noteikumu un Cenrāža redakcijas ir pieejamas 

Bankas telpās Bankas darba laikā, kā arī Bankas mājaslapā. 

2.5. Klients apņemas nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar Pieteikumā norādīto 

informāciju, kā arī citu būtisku informāciju. Nesavlaicīgu, nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanas 

gadījumā Klients atlīdzina Bankai zaudējumus, kas tai radušies minētā nosacījuma neizpildes 

rezultātā. 

 

http://www.ribbank.com/
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3. Līguma noslēgšana 

3.1. Līgums uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā, kad Klients ir iesniedzis Bankā Pieteikumu, Klients 

ir samaksājis Noformēšanas maksu, ir noslēgti Pakalpojumu līgumi par visiem Klienta pieteiktajā 

Klienta komplektā iekļautajiem Bankas pakalpojumiem un Banka ir pieslēgusi Klientam Klienta 

komplektu. Katrs Pakalpojuma līgums uzskatāms par noslēgtu atbilstoši attiecīgā Pakalpojuma 

līguma noteikumiem. 

3.2. Ja Klienta izvēlētajā Klienta komplektā ietilpst tāds Bankas pakalpojums, par kuru starp Banku un 

Klientu jau ir noslēgts Pakalpojuma līgums, tad šis Bankas pakalpojums tiek pievienots Klienta 

komplektam un Pusēm par to nav jāslēdz jauns Pakalpojuma līgums. 

3.3. Līgums netiek noslēgts, ja kaut viens no Klienta komplektā iekļautajiem Bankas pakalpojumiem 

Klientam netiek piešķirts. 

3.4. Banka ir tiesīga nenoslēgt Līgumu, nepieslēgt Klienta komplektu, nepaskaidrojot atteikuma 

iemeslu. 

 

4. Norēķini 

4.1. Par Klienta komplekta piešķiršanu Klients samaksā Bankai Noformēšanas maksu, samaksu veicot 

Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Par Klienta komplektā iekļautajiem Bankas pakalpojumiem Līguma darbības laikā Klients maksā 

Bankai Mēneša maksu, samaksu veicot Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā.  

4.3. Pēc Līguma darbības beigām Klients par Pakalpojumu līgumos noteiktajiem pakalpojumiem 

maksā Bankai katram pakalpojumam Pakalpojumu cenrādī noteiktās komisijas maksas. 

4.4. Par pārskatījumiem, kas pārsniedz Klienta komplektā noteikto skaitu, Klients maksā komisijas 

maksas saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma Pakalpojumu cenrādi. 

4.5. Nosakot Klienta komplekta ietvaros iesniegto pārskatījumu skaitu, tiek izmantoti dati par laiku, 

kad attiecīgie pārskaitījumu rīkojumi tiek iesniegti.  

 

5. Klienta komplekta veida maiņa 

5.1. Ja Klients vēlas mainīt Klienta komplekta veidu, Klients iesniedz Bankai jaunu Pieteikumu.  

5.2. Jaunā Klienta komplekta Līgums uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā nākamā kalendārā 

mēneša pirmajā datumā, kas seko mēnesim, kad ir izpildīti visi šādi nosacījumi: Klients ir iesniedzis 

Bankā Pieteikumu jaunajam Klienta komplektam, ir noslēgti Pakalpojuma līgumi par visiem jaunajā 

Klienta komplektā iekļautajiem Bankas pakalpojumiem un Banka ir pieslēgusi Klientam jauno 

Klienta komplektu. Katrs Pakalpojuma līgums uzskatāms par noslēgtu atbilstoši attiecīgā 

Pakalpojuma līguma noteikumiem. Klienta komplekta maiņas gadījumā Noformēšanas maksa par 

jauno Klienta komplektu nav jāmaksā. 

5.3. Ja jaunajā Klienta komplektā ietilpst tāds Bankas pakalpojums, par kuru starp Banku un Klientu jau 

ir noslēgts Pakalpojuma līgums, tad šis Bankas pakalpojums tiek pievienots jaunajam Klienta 

komplektam un Pusēm par to nav jāslēdz jauns Pakalpojuma līgums. 

5.4. Banka ir tiesīga neveikt Klienta pieprasīto Klienta komplekta veida maiņu, ja Klientam ir esošā 

Klienta komplekta Mēneša maksas vai citu maksājumu parāds pret Banku vai Klients citādi ir 

pārkāpis vai pārkāpj vai nepilda Noteikumus vai Klienta komplektā ietilpstoša Pakalpojuma līguma 

noteikumus. 

5.5. Banka ir tiesīga nenoslēgt jaunā Klienta komplekta Līgumu, nepieslēgt jauno Klienta komplektu, 

nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. 

5.6. Iepriekšējā Klienta komplekta Līgums zaudē spēku ar brīdi, kad stājas spēkā jaunā Klienta 

komplekta Līgums. 

 

6. Līguma darbības termiņš un izbeigšana 

6.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. 

6.2. Klientam ir tiesības vienpusējā kārtā pieprasīt izbeigt Līgumu, iesniedzot Bankai rakstveida 

paziņojumu  papīra formātā vai izmantojot Internetbanku. Šādā gadījumā Līguma pēdējā darbības 

diena ir tā kalendārā mēneša pēdējā diena, kurā Klients Bankai iesniedzis iesniegumu par Līguma 

izbeigšanu. 
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6.3. Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, informējot par to Klientu 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas iepriekš, izņemot Noteikumu 6.4.  un 6.5. punktos minētos gadījumus. 

6.4. Banka ir tiesīga nekavējoties izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, neievērojot Noteikumu 6.3. punktā 

noteikto iepriekšējās brīdināšanas termiņu, jebkurā no šādiem gadījumiem: 

6.4.1. Klients nepilda vai nepienācīgi pilda savas šajā Līgumā paredzētās saistības vai Bankas 

Vispārējos darījumu noteikumus; 

6.4.2. Klients 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Klienta komplektā iekļautās maksājumu kartes derīguma 

termiņa beigām vai minētās kartes darbības bloķēšanas neizņem jaunu Klienta komplektā 

ietilpstošo maksājumu karti. 

6.5. Banka ir tiesīga nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Klientam ir izveidojies vismaz divu 

Mēneša maksu parāds. Atkāpjoties no Līguma uz šī punkta pamata, Banka izbeidz Līgumu, 

atsevišķi neinformējot par to Klientu.  

6.6. Papildus Noteikumos noteiktajam, Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma arī Bankas 

Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

6.7. Līgums automātiski izbeidzas, ja iestājas jebkurš no šādiem notikumiem: 

6.7.1. jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas darbība kādam no Klientu komplektā iekļauto pakalpojumu 

Pakalpojumu līgumiem. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Līgums zaudējis spēku vienlaicīgi 

ar attiecīgā Pakalpojuma līguma darbības izbeigšanos; 

6.7.2. tiek slēgti visi Klienta konti Bankā. 

6.8. Līguma izbeigšana jebkura iemesla dēļ neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt Bankai visus tai 

pienākošos maksājumus, kuru pamats radies Līguma darbības laikā, segt Klienta rīcības rezultātā 

Bankai radītos zaudējumus, kā arī izpildīt visas no Līguma izrietošās, bet līdz tā izbeigšanas brīdim 

neizpildītās saistības. 

 

7. Pušu atbildība 

7.1. Par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar 

Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Ja persona, kas paraksta Pieteikumu Klienta vārdā, nav pilnvarota pārstāvēt Klientu, tad parakstītājs 

apņemas segt Bankai visus zaudējumus, kas tai rodas šādas parakstītāja rīcības rezultātā. 
 

8. Citi noteikumi 

8.1. Banka nodrošina fizisku personu datu apstrādi saskaņā ar Bankas Fizisko personu datu apstrādes 

principiem, kas pieejami Bankas mājaslapā. 

8.2. Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā veikt izmaiņas Noteikumos, Cenrādī un Vispārējos darījumu 

noteikumos.  

8.3. Informācija par paredzētajiem Cenrāža vai Noteikumu grozījumiem pirms to spēkā stāšanās 

Klientam ir pieejama Bankas mājaslapā vai Internetbankā. 

8.4. Grozījumus, kuri ir Klientam vairāk labvēlīgi salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem, Banka ir 

tiesīga veikt nekavējoties. 

8.5. Grozījumus, kuri ir Klientam mazāk labvēlīgi salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem, Banka ir 

tiesīga veikt Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā grozījumu veikšanas kārtībā. 


