Dārgmetālu konta atvēršanas un apkalpošanas līgums
Nr._______________
Rīgā,

20__.gada

____

_____________________

I DAĻA
1. Banka: AS “TRASTA KOMERCBANKA”
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, vienotais reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese:
Miesnieku ielā 9, Rīga, LV 1050, Latvija
______________________________________________ personā, kura darbojas uz ____________________
2. Klients:

 Rezidents

 Nerezidents

______________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas dati (apliecības Nr., izdevējiestāde)
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ _____________________________________________________________
Juridiskā adrese:
______________________________________________________________________________________________
Klienta pārstāvis:
___________________________________________________ p.k. __/__/__/__/__/__/ – __/__/__/__/__/
Norēķinu konts Nr. LV __/__/

KBRB

__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/

3. Klienta uzdevumā Banka atver dārgmetālu kontu bezskaidriem norēķiniem Nr. ______
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
4. Rīkojumu iesniegšanai izmantojamie sakaru līdzekļi:
 fakss

 Trast.Net

 Telefonbanka*
 citi *_____________________
* ja kā sakaru līdzeklis tiek izmantots viens no augstāk minētajiem līdzekļiem, parole, kas tiek izmantota
Klienta rīkojumos ir ______________.
5. Saziņas līdzekļi informācijas nodošanai Klientam: ________________________________________________
telefons

fakss

______________________________________________________________________________________________
e-mail, pasta adrese vai citi saziņas līdzekļi

______________________________________________________________________________________________
6. Papildus informācija: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ar savu parakstu uz šī līguma Klients apliecina, ka ir pilnībā iepazinies, tam ir pilnīgi skaidri un saprotami šī
līguma I un II daļas noteikumi un Bankas „Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi” un Klients
apņemas tos pildīt.
Banka
____________________________ Z.v.
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II DAĻA
Līgumā lietoto terminu skaidrojums
Dārgmetālu konts (turpmāk tekstā „Konts”) – konts, kuru atver Banka dārgmetālu vērtības
uzskaitīšanai trojas uncēs, nenorādot individuālas pazīmes.
Dārgmetāli – zelts, sudrabs, platīns, pallādijs.
Darījumi ar dārgmetāliem (darījums, operācija) - darījums, kurā darījuma objekts ir dārgmetāli pirkums, pārdevums, ieķīlāšana, pārvedums u.c.
Rīkojums - Klienta gribas izteikums (rīkojums, instrukcija u.c.), kas kalpo par pamatu darījuma ar
dārgmetāliem veikšanai.
Dārgmetālu pārveduma rīkojums, rīkojums pirkšanai/pārdošanai – Bankas izstrādātais veidlapas
paraugs (Pielikums nr.1), saskaņā ar kuru Banka veic Dārgmetālu pārvedumu, pirkumu vai
pārdevumu.
Līgums – dārgmetālu konta atvēršanas un apkalpošanas līgums, kā arī visi tā pielikumi.
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi (II daļa) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzēju paraksti liecina, ka viņi ir
pilnīgi iepazinušies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem, it kā tie paši būtu
rakstījuši šo tekstu.
1.2. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, izklāstīts latviešu valodā uz 6 lapām – pa
vienam eksemplāram katrai parakstītājai pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
1.3. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par
nolīgtajiem uzskatāmi vārdiski noteiktie skaitļi.
1.4. Visi Pielikumi un visas izmaiņas Līgumā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma priekšmets
Banka atver un apkalpo Klienta dārgmetālu kontu, kā arī pēc Klienta rīkojuma veic operācijas ar
Dārgmetāliem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1. Banka atver Kontu un veic operācijas Kontā, pamatojoties uz Klienta Rīkojumiem pie
nosacījuma, ka Klients ir iesniedzis Bankai dokumentus, kuru saraksts minēts Vispārējos darījumu
un kontu apkalpošanas noteikumos, kā arī Klients iesniedzis Bankai Klienta anketu (Dārgmetālu
konts).
3.2. Banka veic operācijas ar Dārgmetāliem savā vārdā un uz Klienta rēķina.
3.3. Banka veic operācijas Kontā saskaņā ar piemērojamām tiesību normām, Līguma noteikumiem
un vispārpieņemtai Dārgmetālu darījumu praksei.
3.4.Klients apņemas ievērot Līguma noteikumus.
3.5. Klients apņemas apmaksāt Bankas sniegtos pakalpojumus, saskaņā ar Noteikumiem un Bankas
noteiktajiem tarifiem, kas minēti Vienotajā pakalpojumu cenrādī.
3.6. Ar šo Klients uzņemas pilnu atbildību par visām Bankas, tās korespondentu un aģentu
darbībām, ja šīs darbības vērstas uz Klienta Rīkojuma izpildi.
3.7. Ar šo Klients apņemas segt visus Bankas izdevumus un zaudējumus, kas var rasties Bankai,
izpildot Klienta Rīkojumus.
4. Dārgmetālu konta pārvaldīšanas vispārējie noteikumi
4.1. Banka veic sekojošas operācijas Kontā:
a) Konta atvēršana;
b) Dārgmetālu ieskaitīšana Kontā;
c) Dārgmetālu pārskaitīšana uz citu Dārgmetālu kontu;
d) Dārgmetālu pārdošana;
e) Dārgmetālu pirkšana;
f) Kredītu izsniegšana, kuru nodrošinājums ir Dārgmetāli;
g) Konta slēgšana.
4.1.2. Kredīta izsniegšana (4.1.2.pkt. f) apakšpunkts) tiek veikta, pamatojoties uz noslēgto
kredīta (aizdevuma) līgumu. Operācijas, kas minētas šī līguma II.daļas 4.1.2.pkt. c), d) un e)
apakšpunktos, tiek veiktas, pamatojoties uz Klienta rīkojumu, kas aizpildīts atbilstoši pielikumā
nr.1 pievienotajai formai. Rīkojums tiek iesniegts trijos eksemplāros.
4.1.3. īpaši noteikumi 4.1.2.pkt. d) un e) apakšpunktos minēto operāciju izpildei:
* klients dod Bankai rīkojumu, norādot darījuma kursu;
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* pēc rīkojuma saņemšanas Bankas dīleri pārbauda iespēju izmantot norādīto kursu;
* ja Bankas dīleris akceptē kursu – Banka izpilda klienta rīkojumu, ja akcepts nav saņemts –
rīkojums tiek atgriezts klientam bez izpildes.
4.2. Operācijas kontā tiek veiktas ne vēlāk, kā vienas darba dienas laikā, kas seko pēc konkrētā
Rīkojuma saņemšanas. Kredīta, kura nodrošinājums ir dārgmetāli, izpilde tiek veikta termiņā,
kurš noteikts konkrētajā līgumā.
4.3. Klientam jāsniedz Bankai konkrēti, skaidri un nepārprotami Rīkojumi Dārgmetālu konta
apkalpošanai un operāciju veikšanai saskaņā ar formu, kas ir šī Līguma pielikumā.
4.4. Klients var Rīkojumu par operācijas veikšanu iesniegt personīgi vai I daļas 4.punktā
norādītajā veidā.
4.5. Bankai ir tiesības nepieņemt izpildei Klienta rīkojumu, ja tas ir nepilnīgs, nesaprotams vai
nepareizi noformēts.
4.6. Klients neiebilst, ka Banka bez iepriekšēja brīdinājuma ieraksta Līdzēju telefonu sarunas.
Līdzēji ir vienojušies, ka šādi telefonu sarunu ieraksti ir vienlīdzīgi tādiem rīkojumiem, kuri doti
rakstiskā veidā un strīdu vai neskaidrību gadījumos kalpo par pierādījumiem, t.sk., risinot strīdus
tiesu instancēs vai šķīrējtiesā.
4.7. Atskaiti par veiktajiem darījumiem Banka sūta Klientam viņa izvēlētajā veidā un noteiktajos
termiņos.
4.8. Bankai ir tiesības neveikt operācijas kontā gadījumos, ja:
a) Dārgmetālu atlikums Kontā ir mazāks par to, kādu Klients ir norādījis Rīkojumā (pārvedums,
pārdošana);
b) Klients savlaicīgi nav nodrošinājis savā norēķinu kontā naudas līdzekļus, lai izpildītu
Dārgmetālu pirkšanas rīkojumu, kā arī lai apmaksātu Bankas komisijas par Konta apkalpošanu vai
nav atlīdzinājis Bankas izdevumus, kurus tā ir guvusi, veicot operācijas Kontā;
c) Klienta Rīkojuma izpilde ir pretrunā tās valsts likumdošanai, kuras rezidents ir Banka, vai
pretrunā ar Līgumu.
4.9. Bankai ir tiesības vienpusēji atteikties no operāciju veikšanas kontā, ja pēc Bankas
uzskatiem tādas operācijas veikšana ir pretrunā vai būtu pretrunā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem vai iekšējo Bankas politiku.
5.Līdzēju norēķini
5.1. Klients uzdod Bankai bez īpašas Klienta brīdināšanas vai saskaņošanas debetēt Klienta
norēķinu kontu par Bankas komisiju un citu no līguma izrietošo Bankas prasījumu summu, kā arī
nodokļu un citu obligāto maksājumu summām, kas ir jāsamaksā saskaņā ar piemērojamajām
tiesību normām.
5.2. Ja Klienta norēķinu kontā nav naudas līdzekļu pietiekošā daudzumā, Bankas prasījumu
pilnīgai apmierināšanai un citu līguma II.daļas 5.1.punktā noteiktu maksājumu veikšanai, Klients
ar šo pilnvaro Banku bez atsevišķas Klienta brīdināšanas vai saskaņošanas ar Klientu, pārdot par
brīvu cenu Klienta kontos esošos Dārgmetālus, tādā apmērā, kāds nepieciešamas Bankas
prasījumu dzēšanai pret Klientu.
5.3. Ja Klients pilnībā vai daļēji nav apmaksājis Bankas komisijas atlīdzību vai citu citus no
Līguma izrietošos maksājumus, tad viņš maksā līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) no
savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Klientu no saistību izpildes.
6.Bankas atlīdzība
6.1. Par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem Klients maksā komisijas atlīdzību atbilstoši uz
pakalpojuma sniegšanas brīdi spēkā esošajam Bankas Vienotajam pakalpojumu cenrādim,
turpmāk tekstā - “Cenrādis”.
6.2. Banka ir tiesīga grozīt Cenrādi vienpusējā kārtā. Ja Klients 10 (desmit) dienu laikā no
Cenrāža grozījumu spēka stāšanas dienas rakstiski nepaziņo Bankai par nepiekrišanu jaunajiem
Bankas komisijas atlīdzības tarifiem un līdzēji atsevišķi nevienojas par citiem tarifiem, tad ir
uzskatāms, ka Klients izteicis piekrišanu jaunajiem tarifiem klusējot, kas uzliek Klientam
pienākumus tos pildīt.
6.3. Grozījumi Cenrādī stājas spēkā dienā, kad tie tiek izlikti Bankas telpās, kā arī ievietots
Bankas mājas lapā (adrese: www.tkb.lv).
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7. Līdzēju atbildība
7.1. Sniedzot Klientam konsultācijas, priekšlikumus, informāciju u.tml., Banka neatbild par
iespējamiem Klienta zaudējumiem to izmantošanas gadījumā.
7.2. Banka nenes atbildību par sekām, kuras var iestāties Klientam, ja Banka neizpilda Klienta
rīkojumus Līguma II daļas punktos 4.5., 4.8., 4.9. noteiktajos gadījumos.
7.3. Bankas atbildība par konta apkalpošanu un veiktajām darījumu operācijām aprobežojas ar
Rīkojumā norādītā parastu paraksta paraugu un zīmoga nospieduma paraugu (ja tāds ir) vizuālu
salīdzinājumā ar paraugiem, kas norādīti Līgumā vai pilnvaroto personu sarakstā.
7.4. Klients apņemas atlīdzināt bankai visus izdevumus, zaudējumus, sodus, kā arī jebkura cita
veida maksājumus, kas Bankai jāapmaksā un šie maksājumi saistīti ar Bankas darbībām, kas
vērstas uz Klienta rīkojumu izpildi.
7.5. Katra no Pusēm nes atbildību par visu nodokļu nomaksu un citiem obligātajiem
maksājumiem saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām.
8.Strīdi un tiesvedība
8.1. Tiesiskās attiecības starp Pusēm regulē noslēgtais darījumu dokuments, Latvijas Republikas
tiesību normas, kā arī Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi, kas ir pieejami
Bankas telpās darba laikā un arī interneta mājas lapā www.tkb.lv, ciktāl tie nerunā pretim
augstākminēto tiesību aktu noteikumiem.
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā izmaiņas,
pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiks risināts sarunu
ceļā.
8.3. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā 30 dienu laikā no pirmās pretenzijas nosūtīšanas
dienas, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā,
pamatojoties uz statūtiem, reglamentu un nolikumu Par Latvijas Komercbanku asociācijas
šķīrējtiesas izdevumiem. Izskatāmā strīda priekšmets - jebkura mantiska vai nemantiska rakstura
nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šā līguma, t.sk. nesaskaņa vai prasība par līguma izpildi,
līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzību vai nodrošinājumu, kā arī jebkuras citas nesaskaņas un
prasības, kas skar šo līgumu, šā līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā
esamību vai iztulkošanu. Strīda izskatīšana notiek latviešu valodā, lieta tiek skatīta viena
šķīrējtiesneša sastāvā, ko izvēlas šķīrējtiesas priekšsēdētājs.
8.3.1. Gadījumā, ja Klients ir uzskatāms par patērētāju Latvijas Republikas likumdošanas
izpratnē, jebkurš strīds, kas radies šī līguma sakarā tiks izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc
Bankas atrašanās vietas.
9. Līguma darbība un tā izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir beztermiņa.
9.2. Līguma darbība var tikt izbeigta:
9.2.1. līdzējiem vienojoties;
9.2.2. vienpusējā kārtā - jebkurš līdzējs, par to rakstveidā paziņojot otram līdzējam vismaz 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš (bez motivācijas);
9.2.3. vienpusējā kārtā - jebkurš līdzējs, par to rakstveidā paziņojot otram līdzējam vismaz 5
(piecas) dienas iepriekš, līguma pārkāpšanas gadījumā vai nekavējoties līguma atkārtotas
pārkāpšanas gadījumā (ar motivāciju);
9.2.4. Bankai izbeidzot Līgumu vienpusējā kārtā, ja Konts netiek izmantots viena gada laikā;
9.2.5. citos gadījumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.3. Līguma izbeigšanās gadījumā, Klientam ir jāiesniedz Bankai rakstiskas instrukcijas par rīcību
ar viņa kontā esošajiem Dārgmetāliem. Ar nosacījumu, ka tiek sasniegts nulles atlikums Klienta
Kontā, Banka veic tā slēgšanu 3 (trīs) darba dienu laikā, kas ir Līguma darbības izbeigšanās
apstiprinājums.
9.4. Visiem līguma grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstveidā un līdzēju pilnvarotu pārstāvju
parakstītiem.
Banka
____________________________ Z.v.
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