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Noguldījuma līgums Nr.      
(fiziskai/juridiskai personai) 

 

Rīga   /  /     

 

Banka 

AS „Reģionālā investīciju banka”, reģ. Nr. 40003563375, juridiskā adrese: J. Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, kuras 

darbību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 

Klients  

Vārds, uzvārds/ Nosaukums       

Personas kods (rezidentiem) vai 

personas apliecinoša dokumenta Nr., 

datums un izsniegšanas vieta 

(nerezidentiem)/ Reģ. Nr. 

 
      

Norēķinu konta numurs       

Noguldījums  

Summa un valūta       

Summa un valūta vārdiem       

Noguldījuma sākuma datums       

Noguldījuma beigu datums       

Gada procentu likme          %  

Procentu izmaksas kārtība  termiņa beigās  ikmēneša  ikgada 

 cits ___________________________ 

Speciālie noteikumi 

      

Klients un Banka ir vienojušies par sekojošo: 

1. Saskaņā ar šī Noguldījuma līguma (turpmāk tekstā „Līgums”) noteikumiem Klients veic naudas  līdzekļu 

noguldījumu uz noteiktu laiku un pilnvaro Banku pārskaitīt Noguldījuma summu no Klientam atvērtā 

Norēķinu konta Bankā uz Klientam atvērto Noguldījuma kontu. 

2. Visus jautājumus saistībā ar Līguma izpildi regulē Līgums, Noguldījuma līguma noteikumi, Pakalpojumu 

cenrādis un Vispārējie darījumu noteikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

3. Parakstot Līgumu, Klients apliecina, ka: 

3.1. ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, Noguldījuma līguma noteikumiem, Pakalpojumu cenrādi, Vispārējiem 

darījumu noteikumiem, tos saprot, tiem pilnībā piekrīt, atzīst sev par saistošiem un apņemas tos ievērot. 

Noguldījuma līguma noteikumu, Vispārējo darījumu noteikumu un Pakalpojuma cenrāža aktuālās versijas ir 

pieejamas Bankas mājaslapā (www.ribbank.com). 

3.2. Ir informēts par kārtību, kādā Banka apstrādā personas datus, un ir iepazinies ar Bankas Fizisko personu datu 

apstrādes principiem (to aktuālā versija ir pieejama Bankas mājaslapā un Bankas telpās). 

3.3. Ir  informēts par Bankas tiesībām izpaust Līguma saturu un informāciju, kuru tā ieguvusi sakarā ar Līguma 

izpildi, Bankas auditoriem, valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī trešajām 

personām, ar kurām Banka ir noslēgusi līgumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī valsts un nevalstiskajām 

institūcijām, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Likumu „Par Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību 

nodokļu jomā (OECD Common Reporting Standard)” un Līgumu „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas 

Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par 

ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu”. 

3.4. Ir iepazinies ar veidlapu „Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību”. 

 

Klients: 

 
      /                                       / 
                    paraksts                             vārds, uzvārds              

Banka: 

 

     /                                 / 
                    paraksts                             vārds, uzvārds              

http://www.ribbank.com/


 

Klients: _____________________________________/paraksts/ Banka: ________________________________________/paraksts/ 
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NOGULDĪJUMA LĪGUMA NOTEIKUMI 

1. Termini. 
Banka – AS “Reģionālā investīciju banka”, reģ. Nr. 40003563375. 
Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai Bankā ir atvērts Norēķinu 
konts un kura noslēdz Līgumu. 
Līgums – starp Banku un Klientu noslēgts Noguldījuma līgums, kura 
neatņemamas sastāvdaļas ir Noteikumi, Pakalpojumu cenrādis un 
Vispārējie darījumu noteikumi. 
Noguldījums – Klienta naudas līdzekļu glabāšana Bankā Noguldījuma 
periodā, par ko tiek maksāti Noguldījuma procenti. 
Noguldījuma procenti – procenti, kurus Banka maksā Klientam par 
Noguldījumu. 
Noguldījuma periods – laika periods no Noguldījuma sākuma datuma 
līdz Noguldījuma beigu datumam. 
Noguldījuma konts – Klientam atvērtais konts, kurā tiek izvietoti un 
uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi atbilstoši Līguma noteikumiem. 
Norēķinu konts – Klienta konts Bankā, kas tiek norādīts Līgumā.  
Noteikumi – šie Noguldījuma līguma noteikumi ar visiem to grozījumiem 
un papildinājumiem.  
Pakalpojumu cenrādis – Bankas Pakalpojumu cenrādis. 
Puses – Banka un Klients, abi kopā un katrs atsevišķi. 
Vispārējie darījumu noteikumi – Bankas Vispārējie darījumu noteikumi. 
 
2. Vispārējie noteikumi. 
2.1. Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā veikt grozījumus Noteikumos, par 
to vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš informējot Klientu, ievietojot 
informāciju Bankas mājaslapā internetā www.ribbank.com un/vai 
izmantojot citus pieejamos saziņas līdzekļus ar Klientu (Internetbanka, e-
pasta adrese, tālrunis u.c.). Ja līdz Noteikumu jaunās redakcijas spēkā 
stāšanās brīdim Banka nesaņem Klienta iebildumus, uzskatāms, ka Klients 
ir piekritis izmaiņām. Ja iebildumi tiek iesniegti, Klientam ir tiesības pirms 
izmaiņu stāšanās spēkā bez soda sankciju piemērošanas, izbeigt Līgumu. 
Ja iebildumi tiek iesniegti, bet norādītajā termiņā Klients Līgumu 
neizbeidz, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis attiecīgajām izmaiņām.  
2.2. Katra Noteikumu jaunā redakcija automātiski aizstāj iepriekšējo, ja 
Klients un Banka nav vienojušies par pretējo. 
2.3. No Noguldījuma procentiem Banka ietur nodokļus, nodevas un citus 
obligātos maksājumus, ja tādi noteikti Bankai saistošajos normatīvajos 
aktos. 
 
3. Noguldījuma izvietošana. 
3.1. Klientam ir pienākums Noguldījuma sākuma datumā nodrošināt 
Norēķinu kontā naudas līdzekļu summu Noguldījuma summas apmērā. 
3.2. Noguldījuma sākuma datumā Banka naudas līdzekļus Noguldījuma 
summas apmērā pārskaita no Norēķinu konta uz Noguldījuma kontu. 
 
4. Noguldījuma procenti. 
4.1. Par Noguldījumā izvietotajiem naudas līdzekļiem Banka Klientam 
aprēķina Noguldījuma procentus par katru Noguldījuma dienu. Par 
Noguldījuma pēdējo dienu Noguldījuma procenti netiek aprēķināti. 
4.2. Tiesības saņemt Noguldījuma procentus Klientam rodas ar brīdi, kad 
naudas līdzekļi Noguldījuma summas apmērā ir ieskaitīti Noguldījuma 
kontā. 
4.3. Noguldījuma procenti un Noguldījuma summa tiek izmaksāti tādā 
valūtā, kādā Klients ir veicis Noguldījumu. 
4.4. Noguldījumam ar termiņu līdz vienam gadam procenti tiek aprēķināti 
pēc kalendāro dienu skaita, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. 
4.5. Noguldījumam ar termiņu no viena gada (ieskaitot) procenti tiek 
aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas, bet procenti pilniem 
mēnešiem tiek aprēķināti, pieņemot, ka mēnesī ir 30 dienas. 
4.6. Līgumā noteiktajā Noguldījuma beigu datumā Banka pārskaita 
Noguldījuma summu un iepriekš neizmaksātos Noguldījuma procentus 
no Noguldījuma konta uz Norēķinu kontu. 
 
5. Noguldījuma izmantošana saistību nodrošināšanai. 
5.1. Ja Klients saskaņā ar starp Banku un Klientu noslēgtajiem līgumiem, 
t.sk. Līguma Speciālajiem noteikumiem, Noguldījumu un/vai uzkrātos 
Noguldījuma procentus ieķīlā par labu Bankai kā finanšu nodrošinājumu 

(savu vai trešās personas) esošo un nākotnes saistību izpildes 
nodrošināšanai pret Banku, Bankai ir tiesības bez atsevišķa paziņojuma 
jebkurā no iepriekš minēto saistību neizpildes gadījumiem izmantot 
Noguldījumu un uzkrātos Noguldījuma procentus attiecīgo saistību 
dzēšanai. 
5.2. Ja Noguldījums ir ieķīlāts kā finanšu nodrošinājums, un Klients un 
Banka nevienojas par tā atbrīvošanu un/vai aizstāšanu ar citu 
nodrošinājumu, Bankai ir tiesības vienpusēji pagarināt Noguldījuma 
beigu datumu ikreiz līdz brīdim, kamēr pilnīgi tiks dzēstas nodrošinātās 
saistības. Noguldījuma beigu datuma pagarināšanas gadījumā saskaņā ar 
šo punktu par pagarināto periodu Bankai ir tiesības neaprēķināt 
Noguldījuma procentus. 
5.3. Kad pilnā apmērā ir izpildītas ar Noguldījumu nodrošinātās saistības, 
atlikusī Noguldījuma summa un uzkrātie Noguldījuma procenti 2 (divu) 
darba dienu laikā tiek ieskaitīti Norēķinu kontā. 
 
6. Līguma pirmstermiņa izbeigšana. 
6.1. Ja Noguldījuma sākuma datumā Klients Norēķinu kontā nav 
nodrošinājis naudas līdzekļus Noguldījuma summas apmērā, ko Banka 
var pārskaitīt uz Noguldījuma kontu, Līgums uzskatāms par izbeigtu. 
6.2. Ja Noguldījums kalpo Bankai kā finanšu nodrošinājums Klienta vai 
trešās personas saistību izpildes nodrošināšanai pret Banku, kas izriet no 
Bankas un Klienta starpā noslēgtiem darījuma dokumentiem, Klientam 
nav tiesību izbeigt Līgumu pirms pilnīgas nodrošināto saistību izpildes, ja 
vien Klients un Banka nav vienojušies par citu saistību izpildes 
nodrošinājumu. 
6.3. Klientam, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, ir tiesības izbeigt Līgumu 
pirms termiņa beigām, ja vien ar citiem Bankas un Klienta starpā 
noslēgtiem dokumentiem šī tiesība nav ierobežota. 
6.4. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa vienpusējā kārtā, Klientam ir 
pienākums ne mazāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš iesniegt 
Bankai rakstisku paziņojumu par Līguma izbeigšanu. 
6.5. Par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu Klients maksā Bankai līgumsodu 
2 % (divi procenti) no Noguldījuma summas. Līgumsodu Banka ir tiesīga 
ieturēt no Noguldījuma summas. 
6.6. Ja Klients neievēro Noteikumu 6.4. punkta prasības, tad Klients maksā 
Bankai līgumsodu 3 % (trīs procenti) no Noguldījuma summas. 
Līgumsodu Banka ir tiesīga ieturēt no Noguldījuma summas. 
6.7. Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, paziņojot par to 
Klientam 5 (piecas) Bankas darba dienas iepriekš. 
6.8. Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu jebkurā laikā,  bez 
iepriekšēja brīdinājuma,  šādos gadījumos: 
6.8.1. ja tiek vērsta trešo personu piedziņa uz Klienta naudas līdzekļiem; 
6.8.2. ja Bankai rodas pamatotas aizdomas, ka Klients vai Noguldījuma 
kontā esošie naudas līdzekļi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu; 
6.8.3. ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās 
saistības; 
6.8.4. ja Klientam ir neizpildītas saistības pret Banku, kurām ir iestājies 
izpildes termiņš; 
6.8.5. citos Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajos gadījumos. 
6.9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Noguldījuma procenti 
tiek izmaksāti par naudas līdzekļu faktisko noguldījuma laiku. Līguma 
pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā pēc Klienta iniciatīvas faktiskais 
naudas līdzekļu noguldījuma laiks ir periods no Noguldījuma izvietošanas 
dienas līdz brīdim, kad Banka pieņem no Klienta iesniegumu par Līguma 
pirmstermiņa izbeigšanu. 
 

7. Noguldījuma garantija. 
7.1. Gadījumos, kad Banka nespēj izmaksāt Noguldījumu, Klientam ir 
tiesības saņemt valsts garantēto atlīdzību Noguldījumu garantiju likumā 
noteiktajā apmērā un kārtībā. 
 
8. Citi noteikumi. 
8.1. Ja Līguma skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no ciparu izteiksmes, tad 
par pamatu tiek ņemta vārdiskā izteiksme. 
8.2. Ja Līguma Speciālie noteikumi atšķiras no citiem Līgumā ietilpstošo 
dokumentu noteikumiem, par saistošiem Pusēm tiek uzskatīti Līguma 
Speciālie noteikumi.

 


