DARĪJUMA KONTA LĪGUMS Nr. ________
Rīgā,

20____.gada ____.________________

AS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003029667, juridiskā adrese
Miesnieku ielā 9, Rīgā, LV-1050, Latvijas Republika, Valdes priekšsēdētāja Gundara Griezes personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk
tekstā saukta "Banka",
Pārdevējs:
Vārds, uzvārds / Nosaukums:
Personas kods / Reģ. numurs:
Pases dati:
Adrese:

Konta Nr. AS "TRASTA KOMERCBANKA”:

LV __/__/

KBRB

__/__/__/__/

__/__/__/__/

__/__/__/__/

LV __/__/

KBRB

__/__/__/__/

__/__/__/__/

__/__/__/__/ __/

Pircējs:
Vārds, uzvārds / Nosaukums:
Personas kods / Reģ. numurs:
Pases dati:
Adrese:

Konta Nr. AS "TRASTA KOMERCBANKA”:

turpmāk tekstā visi kopā/atsevišķi saukti(-s) - "Līdzēji"/"Līdzējs", ievērojot Līdzēju nopietni, apzinīgi un brīvi bez viltus, maldības un spaidiem
pausto gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - "Līgums"):

1. DAĻA
1. Darījuma konts Nr:
2. Darījuma veids un priekšmets (Darījuma un Pērkamā – Pārdodamā objekta/-u apraksts):

3. Darījuma summa un valūta:

Cipariem:
Vārdiem:

4. Bankā iesniedzamie Pārdevēja saistību izpildi apliecinošie dokumenti (turpmāk - "Dokumenti"):

5. Dokumentu iesniedzēja vārds, uzvārds:
Personas kods:
PĀRDEVĒJS

BANKA

PIRCĒJS

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Pases dati:
Adrese:

6. Darījuma summas iemaksas Darījuma kontā termiņš:
7. Dokumentu iesniegšanas termiņš:

2. DAĻA
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots
pārstāvēt Līdzēju, par kura pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas
pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild
par to izpildi ar visu savu mantu.
1.2. Pircēja vai Pārdevēja paraksta viltošanas gadījumā, ja par
viltošanas faktu ir ierosināta krimināllieta, Bankai ir tiesības neizmaksāt
Darījuma summu līdz tiesas spriedums minētajā krimināllietā stājas
likumīgā spēkā.
2. Līguma priekšmets un mērķis
2.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Banka nodrošina Darījuma konta
atvēršanu un apkalpošanu.
3. Līguma noslēgšana un stāšanās spēkā
3.1. Līguma noslēgšanas obligāts priekšnosacījums ir Bankā atvērta
norēķinu konta (turpmāk - "Konts") esamība Pircējam un Pārdevējam.
3.2. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā tad, kad izpildīti
divi zemākminētie nosacījumi:
3.2.1. Līdzēji parakstījuši Līgumu,
3.2.2. ir samaksāta komisijas maksa par Darījuma konta atvēršanu un
apkalpošanu.
4. Līdzēju tiesības un pienākumi
4.1. Pircējam ir jānodrošina Darījuma summas iemaksa Darījuma kontā
Līguma 1.daļas 6.punktā noteiktā termiņa ietvaros.
4.2. Gan Pircējam, gan Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Bankas ziņas
par Darījuma konta stāvokli.
4.3. (1) Pārdevējam vai Līguma 1.daļas 5.punktā minētajam Pārdevēja
pārstāvim ir jāiesniedz Bankā Dokumenti Līguma 1.daļas 7.punktā
noteiktā Dokumentu iesniegšanas termiņa ietvaros un jāpaziņo par to
Pircējam.
(2) Banka pārbauda iesniegto dokumentu formālo atbilstību Līguma
1.daļas 4.punktā norādītajiem Dokumentiem, neiedziļinoties to saturā
un nepārbaudot to īstumu.
(3) Ja šīs pārbaudes rezultātā Banka konstatē, ka iesniegtie dokumenti
atbilst Līguma 1.daļas 4.punktā norādītajiem Dokumentiem, tad tie tiek
pieņemti, un par šo faktu tiek sastādīts Dokumentu nodošanaspieņemšanas akts divos eksemplāros - pa vienam eksemplāram
Pārdevējam un Bankai.
(4) Ja šīs pārbaudes rezultātā Banka konstatē, ka iesniegtie dokumenti
neatbilst Līguma 1.daļas 4.punktā norādītajiem Dokumentiem, tad tie
netiek pieņemti, bet Pārdevējam ir jānovērš trūkumi, kuri ir par
iemeslu šai neatbilstībai, un Līguma 1.daļas 7.punktā norādītajā
Dokumentu iesniegšanas termiņā jāiesniedz Dokumenti no jauna.
4.4. (1) Pircējam ir pienākums 2 (divu) Bankas darba dienu laikā pēc
Pārdevēja paziņojuma ierasties Bankā, lai pieņemtu Dokumentus,
parakstot par to Dokumentu nodošanas-pieņemšanas aktu. Banka
pārskaita Darījuma summu Pārdevējam un slēdz Darījuma kontu pēc
tam, kad Pircējs pieņēmis Dokumentus, parakstot par to pieņemšanas –
nodošanas aktu. Ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Pircējs
apliecina, ka viņam nav iebildumu par Dokumentu atbilstību Līguma
1.daļas 4.punktā noteiktajiem dokumentiem.
(2) Ja Pircējs nav pieņēmis Dokumentus, tad Līguma izpilde tiek
apturēta līdz brīdim, kad Pircējs tos pieņem, vai Līdzēji vienojas par
citādu Līguma turpmāko izpildi.
4.5. Pircēja pretenzijas par Dokumentu neatbilstību pēc Dokumentu
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas netiek pieņemtas.
4.6. Gan Pircējam, gan Pārdevējam ir rakstveidā jāziņo Bankai par
Līgumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumu izpildi sniedzamo
ziņu izmaiņām. Paziņošanas termiņš - septiņas dienas no šo ziņu
izmaiņu iestāšanās brīža vai brīža, kad Pircējam/Pārdevējam bija
jāuzzin par to iestāšanos.

5. Līdzēju atbildība
5.1. Pircējs un Pārdevējs atbild Bankai par Līgumā minēto, kā arī
saskaņā ar Līguma noteikumu izpildi sniedzamo ziņu patiesumu,

precizitāti un pilnību, kā arī par Bankas informēšanas par šo ziņu
izmaiņām savlaicīgumu.
5.2. Par kļūdu Dokumentu pārbaudē Banka atbild cietušajam Līdzējam
vienīgi gadījumā, ja Banka ir rīkojusies ļaunprātīgi vai ar rupju
neuzmanību.
6. Līguma darbības izbeigšanās
6.1. Līguma darbība izbeidzas:
6.1.1. uz Bankai iesniegta Pircēja un Pārdevēja kopīgi parakstīta
iesnieguma pamata;
6.1.2. ja Darījuma summas iemaksas Darījuma kontā termiņā (Līguma
1.daļas 6.punkts) Darījuma kontā nav iemaksāta visa Darījuma summa;
6.1.3. ja Dokumentu iesniegšanas termiņā (Līguma 1.daļas 7.punkts)
Bankai nav iesniegti vai Banka nav pieņēmusi Dokumentus;
6.1.4. ja Pircējs un Pārdevējs ir izpildījuši savas no Līguma izrietošās
saistības un Banka ir pārskaitījusi Darījuma summu Pārdevējam un
slēgusi Darījuma kontu.
6.2. Līguma darbības izbeigšanās gadījumos, kuri ir minēti Līguma
6.1.1.-6.1.3.punktos, Banka pārskaita no Darījuma konta tajā esošos
naudas līdzekļus (ja tādi ir) uz Pircēja Kontu un slēdz Darījuma kontu.
6.3. Ja Banka ir saņēmusi tiesu izpildītāja rīkojumu par Darījuma kontā
esošo naudas līdzekļu apķīlāšanu vai saskaņā normatīvajiem aktiem uz
Darījuma kontā esošajiem naudas līdzekļiem tiek vērsti citi piespiedu
izpildes līdzekļi, Banka ir tiesīga neveikt šajā Līgumā noteikto saistību
izpildi līdz brīdim, kad Banka saņēmusi attiecīgu dokumentu, kas atceļ
iepriekš minētos ierobežojumus.
7. Citi noteikumi
7.1. Cenrādis ir pieejams Bankas telpās tās darba laikā.
7.2. Līgums ir sastādīts četros eksemplāros latviešu valodā un ir
izklāstīts uz trīs lapām. Viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, viens pie
Pārdevēja, bet pārējie divi - pie Bankas, turklāt visiem ir vienāds
juridiskais spēks.
7.3. Visiem Līguma grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstveida formā
un Līdzēju pilnvarotu pārstāvju parakstītiem..
7.4. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to
skaitliskās izteiksmes, par nolīgtiem uzskatāmi vārdiski noteiktie skaitļi.
8. Strīdi un piekritība
8.1. Līdzēju starpā pastāvošās tiesiskās attiecības nosaka to starpā
noslēgto darījuma dokumentu noteikumi, Latvijas Republikas tiesību
normas, kā arī AS "TRASTA KOMERCBANKA” vispārējie darījumu
noteikumi, kas ir pieejami Bankas telpās tās darba laikā, ciktāl tie
nerunā pretim augstākminēto tiesību aktu noteikumiem.
8.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar
Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā
esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiek risināts sarunu ceļā. Ja
Līdzēji nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas
komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šķīrējtiesas
statūtiem, reglamentu un nolikumu "Par Latvijas komercbanku
asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem". Šo dokumentu noteikumi
uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā. Strīda izskatīšanas valoda latviešu. Ja kāds no Līdzējiem ir uzskatāms par patērētāju Latvijas
Republikas likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” izpratnē,
strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs pēc
Bankas atrašanās vietas (juridiskās adreses)
***

4.7. Par Pircējam/Pārdevējam sniegtajiem pakalpojumiem Banka
saņem samaksu pakalpojuma sniegšanas brīdī sasakaņā ar šī Līguma
noteikumiem un atbilstoši pakalpojumu sniegšanas brīdī spēkā esošajam
Bankas cenrādī (turpmāk - "Cenrādis") noteiktajam apmēram.

PĀRDEVĒJS

BANKA

PIRCĒJS

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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