Individuālā seifa lietošanas noteikumi
Lietotie termini:
Banka
Bankas diena

Cenrādis
Atslēga
Glabātava
Klients
Komisijas maksa
Konts
Līgums

Noteikumi
Puses
Seifs
Vispārējie darījumu
noteikumi

AS „Reģionālā investīciju banka”, reģistrācijas numurs 40003563375.
jebkura kalendārā diena laika periodā no 9:00 līdz 17:00, kurā Banka ir atvērta
darbam, izņemot sestdienu, svētdienu vai jebkuru citu brīvdienu, kura par
tādu atzīta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
Bankas pakalpojumu cenrādis.
Klientam piešķirtā Seifa atslēga.
speciāli aprīkota Bankas telpa Rīgā, J. Alunāna ielā 2, kurā atrodas Seifi.
fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi Līgumu.
maksājums Bankai par Seifa īri un citu Līgumā noteikto pakalpojumu
sniegšanu.
Līgumā norādītais Klienta konts Bankā.
līgums par individuālā seifa īri, kas noslēgts starp Banku un Klientu, un kura
neatņemamas sastāvdaļas ir Noteikumi, Vispārējie darījumu noteikumi un
Cenrādis.
šie Individuālā seifa lietošanas noteikumi.
Klients un Banka kopā.
Individuāls seifs, kuru Klients īrē saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Bankas Vispārējie darījumi noteikumi

Vispārējie noteikumi
1.
Pēc Līguma spēkā stāšanās Banka Klientam izsniedz Atslēgu, kas nepieciešama piekļuvei Seifam, un
kuru Klients glabā pie sevis.
2.
Klientam ir aizliegts novietot Seifā:
2.1. ātri uzliesmojošas, pašaizdegošas, sprāgstošas, viegli gaistošas, indīgas, narkotiskas, psihotropas,
radioaktīvas un ķīmiskas vielas un šķidrumus, kā arī šaujamieročus, aukstos ieročus, munīciju, gāzes
pistoles un gāzes baloniņus, sprādzienbīstamus priekšmetus, pirotehnikas izstrādājumus, kā arī
jebkādus priekšmetus, kuru atrašanās Glabātavā pārkāpj normatīvos aktus, vai kuri var nodarīt
jebkādu kaitējumu Glabātavai un tajā esošajiem priekšmetiem vai personām.
2.2. lietas, kas satur kodes, termītus, kā arī jebkādus citus kaitēkļus un dzīvas būtnes vai vielas, kas var
nodarīt kaitējumu Glabātavai un tajā esošajiem priekšmetiem, t.sk. citiem Seifiem, vai personām.
Glabātavas apmeklēšana
3.
Klients ir tiesīgs apmeklēt Glabātavu Bankas darba laikā un tās noteiktajā kārtībā.
4.
Maksimālais laiks, ko Klients nepārtraukti var pavadīt Glabātavā, ir 15 (piecpadsmit) minūtes.
5.
Klients apņemas ievērot visus Bankas noteiktos drošības pasākumus, kas tiek piemēroti Glabātavai.
Klients piekrīt, ka Banka ir tiesīga mainīt drošības prasības pēc saviem ieskatiem.
6.
Pirms Glabātavas apmeklējuma Klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Katrs Glabātavas
apmeklējums tiek reģistrēts, un Klientam par apmeklējumu jāparakstās.
7.
Klients Glabātavā ieiet vismaz viena Bankas darbinieka pavadībā un ar nosacījumu, ja tur neatrodas
cits klients.
8.
Banka ir tiesīga atteikt Klientam Glabātavas apmeklējumu un piekļuvi Seifam, ja:
8.1. Klientam ir kavēti Līgumā noteiktie maksājumi vai nav izpildītas citas Līgumā noteiktās saistības;
8.2. Klientam nav līdzi personu apliecinošs dokuments;
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8.3.
8.4.
8.5.

Klientam nav līdzi Atslēga;
Klienta pārstāvim vai pilnvarotajai personai, kura vēlas apmeklēt Glabātavu, ir beigušās pārstāvības
tiesības;
tas var radīt draudus Bankas vai tās darbinieku drošībai, t.sk., ja Klients atrodas alkoholisko, narkotisko
vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Komisijas maksas un izdevumi
9.
Klients Bankai maksā Komisijas maksas Cenrādī noteiktajā apmērā.
10.
Komisijas maksu par Seifa īri Klients maksā uzreiz par visu Seifa īres termiņu.
11.
Bankai ir tiesības mainīt Komisijas maksas, 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to rakstveidā paziņojot
Klientam.
12.
Klientam ir pienākums segt visus Bankas papildus izdevumus, kas nav norādīti Cenrādī, bet Bankai
rodas, izpildot Līgumu, t.sk., bet ne tikai izdevumus, kas saistīti ar Seifa atvēršanu Līgumā noteiktajos
gadījumos.
13.
Klientam ir pienākums segt jebkādu soda naudu, zaudējumu atlīdzināšanas un citus maksājumus, kas
ir radušies Bankai, ja Klients ir pārkāpis Līguma vai normatīvo aktu noteikumus.
14.
Komisijas maksu un jebkurus citus maksājumus, kas Bankai pienākas Līguma sakarā, Banka ir tiesīga
bez iepriekšējas paziņošanas ieturēt no Konta. Gadījumā, ja Kontā nav nepieciešamais naudas līdzekļu
daudzums Komisijas maksu segšanai, Bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma tos ieturēt no
jebkura cita konta, kas Klientam atvērts Bankā, t.sk. pārdot par brīvu cenu Klienta finanšu instrumentu
kontos esošos finanšu instrumentus, lai segtu savus prasījumus.
15.
Ja Klienta esošajos kontos Bankā nav pietiekams daudzums līdzekļu Komisijas maksu segšanai vai
Klientam nav konta Bankā, Bankas prasījumus tas sedz, pamatojoties uz Bankas izrakstītu rēķinu vai
citu maksājumu pamatojošo dokumentu. Klientam ir pienākums veikt apmaksu attiecīgajā
dokumentā norādītajā termiņā.
16.
Ieturot jebkādus maksājumus savu prasījumu apmierināšanai no Klienta naudas līdzekļiem, Banka ir
tiesīga nepieciešamības gadījumā tos konvertēt saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo, Bankas
noteikto valūtu konvertācijas kursu.
17.
Ja Līgums vai kāds pakalpojuma veids tā ietvaros pēc Klienta iniciatīvas tiek izbeigts pirms termiņa,
par kuru ir samaksāta Komisijas maksa, Bankai nav pienākums atmaksāt saņemtās Komisijas maksas.
Gadījumā, ja Līgums vai kāds pakalpojuma veids tā ietvaros pirms termiņa, par kuru ir samaksāta
Komisijas maksa, tiek izbeigts pēc Bankas iniciatīvas, Komisijas maksa Klientam tiek atmaksāta
proporcionāli pakalpojuma izmantošanas laikam.
Klienta tiesības un pienākumi
18.
Klientam ir tiesības:
18.1. saņemt pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;
18.2. pilnvarot jebkuru personu rīkoties savā vārdā; šādam pilnvarojumam jābūt noformētam saskaņā ar
Bankas piedāvāto pilnvaras formu Bankas pārstāvja klātbūtnē vai notariālā kārtībā, norādot konkrētu
pilnvarojuma apjomu; līdz brīdim, kamēr Bankai nav tieši paziņots par izmaiņām pilnvarotajās
personās vai to pilnvarojuma apjomā, Banka ir tiesīga uzskatīt, ka nekādas izmaiņas nav notikušas;
18.3. Bankas noteiktajā kārtībā apmeklēt Glabātavu.
19.
Klientam ir pienākums:
19.1. glabāt Seifā tikai Līguma noteikumiem atbilstošus priekšmetus;
19.2. glabāt Atslēgu drošā vietā un nepieļaut tās nokļūšanu pie trešajām personām;
19.3. Bankas noteiktajā termiņā iesniegt tās pieprasīto informāciju un dokumentus par Klientu;
19.4. veikt Komisijas maksu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
19.5. beidzoties Līguma termiņam vai citos gadījumos, kad to pieprasa Banka, noteiktajā termiņā atbrīvot
Seifu un nodot Atslēgu, noformējot attiecīgu aktu; ja Klients līdz brīdim, kamēr Banka Līgumā
noteiktajā kārtībā atver Seifu, nenodod Atslēgu, tas tiek pielīdzināts Atslēgas nozaudēšanai, un Banka
ir tiesīga ieturēt attiecīgu Komisijas maksu;
19.6. nekavējoties informēt Banku, ja ir pazaudēta Atslēga, vai tā jebkādā citādā veidā ir nokļuvusi trešo
personu rīcībā.
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Bankas tiesības un pienākumi
20.
Bankai ir pienākums:
20.1. izīrēt Klientam tehniskā kārtībā esošu Seifu;
20.2. nodrošināt Klientam iespēju piekļūt Seifam Bankas darba laikā, Līgumā un Bankas noteiktajā kārtībā;
21.
Bankai ir tiesības saņemt no Klienta samaksu arī par periodu, kurā pēc Līguma termiņa beigām Klients
nav atbrīvojis Seifu un nodevis Atslēgu.
Seifa atvēršana
22.
Bankai bez Klienta klātbūtnes un iepriekšējas brīdināšanas ir tiesības atvērt Seifu šādos gadījumos:
22.1. ja, jebkādu iemeslu dēļ beidzoties Līgumam, Klients nav atbrīvojis Seifu 2 (divu) mēnešu laikā no
Līguma termiņa beigu dienas;
22.2. kad normatīvajos aktos noteiktos gadījumos to pieprasa valsts institūcijas vai amatpersonas;
22.3. ja Klients Bankas norādītajā termiņā nav ieradies atbrīvot Seifu, kad Banka to ir pieprasījusi saistībā ar
pamatotu nepieciešamību, piemēram, bet ne tikai, Bankai veicot Seifu nomaiņu pret citiem;
22.4. ja Seifs jebkādu iemeslu dēļ ir bojāts, un Klients Bankas noteiktajā termiņā nav ieradies atbrīvot Seifu;
23.
Klienta nāves gadījumā Banka piekļuvi Seifam atļauj tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
apstiprinātajiem mantiniekiem pēc tam, kad ir segti visi Bankas prasījumi, kas saistīti ar Līguma izpildi.
24.
Klienta maksātnespējas vai bankrota gadījumā Banka piekļuvi Seifam atļauj tikai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ieceltajam Klienta administratoram pēc tam, kad ir segti visi Bankas prasījumi, kas
attiecas uz Līguma izpildi.
25.
Izņemto Seifa saturu Banka 1 (vienu) gadu uzglabā atsevišķā glabātavā, un Klientam ir pienākums to
apmaksāt saskaņā ar Cenrāža noteikumiem. Ja šajā periodā Klients neizņem savu mantu, uzskatāms,
ka viņš no tās ir atteicies, un Banka ir tiesīga ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, t.sk. pārdot par brīvu
cenu. Pārdošanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi tiek novirzīti Bankas prasījumu segšanai. Naudas
summa, kas paliek pāri pēc Seifa satura pārdošanas un Bankas prasījumu apmierināšanas, tiek
izmaksāta Klientam uz Kontu vai skaidrā naudā.
Konfidencialitāte
26.
Puses vienojas, ka visa informācija, ko tās iegūs viena par otru, sagatavojot vai pildot Līgumu, tajā
skaitā, bet ne tikai informācija par Pušu darbību, finansiālo stāvokli, tehnoloģijām, drošības prasībām
Glabātavas apmeklēšanai, tās iekārtojumu, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio,
vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, uzskatāma par konfidenciālu un neizpaužamu.
27.
Konfidenciālas informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un
vienīgi šādos gadījumos:
27.1. informācija ir nonākusi Puses rīcībā pirms Līguma noslēgšanas kā tāda, kurai nebija piešķirts
konfidenciālas informācijas statuss;
27.2. informācija ir kļuvusi publiski zināma vai pieejama trešo personu rīcības rezultātā;
27.3. informācija tiek izpausta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
27.4. Puses ir devušas piekrišanu informācijas atklāšanai.
28.
Pienākums neizpaust konfidenciālo informāciju Pusēm saglabājas neierobežoti ilgu laiku arī pēc tam,
kad Līgums ir izbeigts.
Atbildība
29.
Klients apliecina, ka ir tiesīgs slēgt Līgumu.
30.
Klients ir atbildīgs par Līguma ietvaros norādīto ziņu patiesumu.
31.
Klients apliecina, ka Seifa saturs nekādā veidā nav un nebūs saistīts ar kriminālām darbībām, t.sk.
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
32.
Klients ir atbildīgs par to, lai personas, kuras Klients ir pilnvarojis lietot Seifu, tiktu iepazīstinātas ar
Līguma noteikumiem un Seifu lietotu saskaņā ar tiem.
33.
Klients ir atbildīgs par visiem riskiem, kas Līguma darbības laikā saistīti ar Seifa saturu, ja vien Banka
nav tieši tos uzņēmusies. Banka nav uzskatāma par glabātāju normatīvo aktu izpratnē.
34.
Puses viena otrai par nodarītajiem zaudējumiem atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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35.
Banka nav atbildīga par:
35.1. Klienta zaudējumiem gadījumos, kad Banka izmantojusi savas Līgumā noteiktās tiesības vai izpildījusi
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
35.2. Klienta zaudējumiem gadījumā, ja Klients noteiktajā kārtībā nav paziņojis par izmaiņām savos
rekvizītos vai kontaktinformācijā;
35.3. par trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā Klientam nodarītajiem zaudējumiem.
36.
Bankas atbildības apmērs aprobežojas ar Klienta tiešajiem zaudējumiem. Banka nav atbildīga par
Klienta negūto peļņu vai citiem iespējamiem ienākumiem, ko Klients būtu varējis gūt.
37.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļu (Force
majeure) iestāšanos, kurus Puses nevarēja paredzēt. Par tādiem, cita starpā, tiek uzskatīti karš,
terorisms, dabas katastrofas, nemieri, streiki, nacionalizācija u.c.
Strīdu risināšanas kārtība
38.
Tiesiskās attiecības starp Pusēm regulē Līgums un Latvijas Republikas normatīvie akti.
39.
Visas domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma un/vai no tā izrietošo dokumentu sagatavošanas
un izpildīšanas gaitā tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tas
izšķirams Latvijas Republikas tiesā pēc Bankas atrašanās vietas.
Līguma spēkā esamība un izbeigšana
40.
Līgums stājās spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas un samaksāta Komisijas maksa par Seifa īri, un
ir noslēgts līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
41.
Ja Klients vēlas mainīt Seifu uz citu, par to slēdzams atsevišķs līgums, un Līgums tiek izbeigts.
42.
Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Bankai.
43.
Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstveidā par to Klientam paziņojot 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš.
44.
Banka ir tiesīga nekavējoties izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, ja Klients nepilda vai pārkāpj Līguma
noteikumus.
45.
Banka ir tiesīga nekavējoties izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, ja ir slēgts pēdējais Klienta konts Bankā.
Citi noteikumi
46.
Bankai ir tiesības ierosināt grozījumus Noteikumos un Cenrādī, informējot par to Klientu vismaz 1
(vienu) mēnesi iepriekš. Ja Klients norādītajā termiņā neceļ iebildumus, uzskatāms, ka Klients
ierosinātajiem grozījumiem ir piekritis, un nekāds atsevišķs dokuments par to nav jāparaksta. Ja
Klientam ir iebildumi pret ierosinātajiem grozījumiem, tas ir tiesīgs izbeigt Līgumu tajā norādītajā
kārtībā. Šādā gadījumā tas ir uzskatāms par izbeigtu pēc Bankas iniciatīvas. Ja Klients nepiekrīt
piedāvātajām izmaiņām, bet neizbeidz Līgumu, tas uzskatāms par automātiski izbeigtu pēc Bankas
iniciatīvas dienā, kad stājas spēkā Bankas ierosinātie Noteikumu grozījumi.
47.
Klients ir tiesīgs pieteikt Seifa īres termiņa pagarinājumu izmantojot Bankas Internetbanku vai
e-pastu, nosūtot pieteikumu no Līgumā norādītā e-pasta uz Bankas e-pastu bank@ribbank.com,
tomēr Bankai nav pienākums to akceptēt. Ar šādā veidā izdarītu paziņojumu Klients apliecina, ka
Bankai ir tiesības ieturēt Komisijas maksu par nākamo Seifa īres periodu saskaņā ar Cenrādi. Ja Banka
ir ieturējusi Komisijas maksu vai nosūtījusi Klientam attiecīgu rēķinu, uzskatāms, ka tā ir piekritusi
Seifa īres termiņa pagarinājumam. Šādā veidā izdarītu Seifa īres termiņa pagarinājumu nav
nepieciešams izteikt rakstveidā.
48.
Pusēm ir atļauts veikt visu ar Līguma izpildi saistīto tālruņa vai mutisko sarunu ierakstīšanu, un tām ir
tiesības izmantot šos ierakstus kā pierādījumu Līguma saistību izpildei tiesā.
49.
Gadījumā, ja kāds no Noteikumu punktiem neatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai
citu iemeslu dēļ zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Noteikumu punktu spēka esamību, un tie paliek
spēkā, saglabājot Noteikumu mērķus un būtību.
50.
Nodaļu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Noteikumu interpretācijai.
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