Individuālā seifa īres līgums
I DAĻA
AS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.nr. 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, Latvija

Līguma Nr.
Seifa Nr.
Izmērs
Atslēgu skaits
Seifa lietošanas termiņš
Klients (vārds, uzvārds/nosaukums)
Personas kods / reģistrācijas Nr.
Identifikācijas dokumenta sērija un numurs
Adrese, pasta kods, valsts, tālrunis, e-pasts

Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds/ personas
kods/ amats vai pilnvarojuma pamats)*

Īpaši noteikumi:

* Aizpilda tikai Klients juridiskā persona
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Līguma un Vispārējo darījumu un kontu apkalpošanas noteikumiem, tos saprotu, un
tiem piekrītu. Piekrītu savu personas datu apstrādei atbilstoši Bankas Vispārējo darījumu un kontu apkalpošanas
noteikumos noteiktajiem datu apstrādes mērķiem.

mērķims
Banka

Klients

(amats, paraksta atšifrējums)

Z.v.
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(datums)

(amats, paraksta atšifrējums)

Z.v.

(datums)

II

DAĻA

1. Līgumā lietotie termini:
Banka – akciju sabiedrība TRASTA KOMERCBANKA, vienotais reģistrācijas numurs 40003029667, juridiskā
adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, tīmekļa vietne: www.tkb.eu
Klients – fiziska vai juridiska persona , kas ir izteikusi vēlmi izmantot, izmanto vai ir izmantojusi
Pakalpojumu.
Līgums– šis līgums par individuālo seifu īri, kas sastāv no 2 daļām, ar visiem tā pielikumiem un
grozījumiem.
Līdzēji – Klients un Banka abi kopā un katrs atsevišķi
Seifs – individuālais seifs, kas atrodas Bankas Seifu glabātuvē un kuru Klients īrē saskaņā ar Līguma
noteikumiem. Klientam izīrētā seifa numurs un izmērs ir norādīti Līguma I daļā.
Pakalpojums – Klientam sniegtais Seifa izīrēšana pakalpojums atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
Seifa lietošanas termiņš – Līguma I daļā norādītais Seifa lietošanas termiņš.
Cenrādis – Bankas vienotais pakalpojumu cenrādis, kas ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu
Seifa īres maksa – maksa par Seifa lietošanu, kas noteikta Cenrādī.
Darba diena - diena, kas nav brīvdiena vai Latvijas Republikas oficiāla svētku diena.
Bankas darba laiks - laiks, kad Banka ir atvērta vispārējai darbībai.
2. Līguma priekšmets
2.1. Līgumā noteiktā kārtībā Banka sniedz Klientam Pakalpojumu, un Klients apņemas to izmantot atbilstoši
Līguma noteikumiem un par Cenrādī noteikto maksu.
2.2. Pušu tiesiskajām attiecībām, kuras nav noteiktas šajā Līgumā ir piemērojami Vispārējo Darījumu un
kontu apkalpošanas noteikumu nosacījumi. Nesaskaņu gadījumā Līdzēji vienojas noteikt šo Līgumu par
prevalējošo.
3. Seifa atslēgas saņemšana
3.1. Līdzēji vienojas, ka pēc Līguma spēkā stāšanās Banka nodod un Klients saņem lietošanā vienu Seifa
atslēgu, otra identiskā Seifa atslēga paliek glabāšanā Bankā.
3.2. Klients ir tiesīgs saņemto Seifa atslēgu nodot glabāšanā Bankā. Nododot Seifa atslēgu glabāšanā, atslēga,
Līdzēju klātbūtnē, tiek ievietota speciālā vienreizējās lietošanas aploksnē ar autentisko identifikācijas
numuru.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Seifa izmantošanas kārtība
Klients ir tiesīgs izmantot Seifu tikai Darba dienās Bankas darba laikā
Apmeklējot Seifu glabātuvi, Klients uzrāda Bankas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu.
Ja Seifu vēlas izmantot Klienta- fiziskās personas pilnvarotais pārstāvis, tad tās papildus personu
apliecinošajam dokumentam uzrāda pilnvaru, kurā nepārprotami ir norādītas tiesības izmantot
Pakalpojumu un apmeklēt Seifu. Pilnvarai ir jābūt noformētai Bankā atbilstoši Bankas izstrādātajam
paraugam vai ar notariālu apliecinājumu, par to, ka dokuments ir autentisks un attiecīgai personai bija
iespēja to parakstīt. Ja pilnvara ir izdota ārpus Latvijas Republikas teritorijas, pilnvarai ir jābūt
legalizētai, ja vien Latvijas Republikas tiesību akti vai Latvijas Republikas starpvalstu līgumi nenosaka
citādāk. Ja pilnvara nav izsniegta latviešu, krievu vai angļu valodā, tai pievienojams attiecīgi notariāli
apstiprināts (un ir nepieciešams legalizēts) tulkojums kādā no šīm valodām.
4.4. Ja Seifu vēlas izmantot Klienta - juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis, kas nav Līguma I daļā
norādītais Klienta pārstāvis, tad tās papildus personu apliecinošajam dokumentam uzrāda dokumentu,
kas apliecina viņa tiesības vienpersoniski pārstāvēt Klientu vai pilnvaru, kurā nepārprotami ir norādītas
tiesības izmantot Pakalpojumu un apmeklēt Seifu. Pilnvarai ir jābūt noformētai Bankā atbilstoši Bankas
izstrādātajam paraugam, vai ievērojot Latvijas Republikas Komerclikumā noteikto kārtību, vai ar
notariālu apliecinājumu, par to, ka dokuments ir autentisks un attiecīgai personai bija spēja to parakstīt.
Ja pilnvara ir izdota ārpus Latvijas Republikas teritorijas, pilnvarai ir jābūt legalizētai, ja vien Latvijas
Republikas tiesību akti vai Latvijas Republikas starpvalstu līgumi nenosaka citādāk. Ja pilnvara nav
izsniegta latviešu, krievu vai angļu valodā, tai pievienojams attiecīgi notariāli apstiprināts (un ir
nepieciešams legalizēts) tulkojums kādā no šīm valodām.
4.5. Seifa standarta apmeklējuma laiks ir 20 minūtes. Ja Klients vēlas atrasties Seifu glabātuvē ilgāku laiku
nekā minētais standarta apmeklējums laiks, Klientam tas iepriekš jāsaskaņo ar Banku.
4.6. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt standarta Seifu glabātuves apmeklējuma laiku, izvietojot paziņojumu
tās Bankas klientu zālē, Seifu glabātuvē, kā arī publicējot tīmekļa vietnē: www.tkb.eu
4.7. Ja Seifa atslēgas atrodas glabāšanā Bankā, Klienta klātbūtnē tiek atvērta speciālā vienreizējās
lietošanas aploksne ar attiecīgo identifikācijas numuru, kurā tā glabājas. Seifa atslēga tiek izsniegta
Klientam. Pēc Seifa izmantošanas Klients to atgriež Bankai, atgriezta atslēga tiek ievietota aploksnē
2.4. punktā noteiktajā kārtībā.
4.8. Klients nodrošina, lai pēc kārtējās Seifa lietošanas reizes Seifs tiktu aizslēgts.
4.9. Ja Seifu nav iespējams lietot (tas ir salūzis vai sabojāts), Klients nekavējoties informē par to Bankas
pārstāvi. Banka organizē Seifa labošanas darbu uzsākšanu trīs stundu laikā, sākot no Klienta paziņojuma
brīža. Šajā punktā minētais termiņš netiek attiecināts uz gadījumiem, kad Seifs ir salūzis (sabojāts)
ārēju apstākļu iedarbības dēļ.
4.10. Seifa lietošanas termiņa pēdējā dienā, Klients atbrīvo Seifu un nodod Seifa atslēgu Bankas darbiniekam.
4.11. Ja Seifa atslēga atrodas glabāšanā Bankā, un Seifa lietošanas termiņa pēdējā dienā Klients informējis
Banku par to , ka Seifs ir atbrīvots, Klientam ir nokārtotas visas no Līguma izrietošās saistības pret
Banku, Banka ir tiesīga dienā, kas seko aiz Seifa lietošanas termiņa pēdējai dienai, bez papildus Klienta
apstiprinājuma un bez Klienta klātbūtnes, atvērt speciālo vienreizējās lietošanas aploksni ar attiecīgo
identifikācijas numuru un izņem atslēgu.
5. Klients apņemas
5.1. Godprātīgi izpildīt Līgumā noteiktās saistības un izmantot Seifu atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai.
5.2. Nodrošināt saņemtās Seifa atslēgas saglabāšanu. Apņemas neizgatavot tās dublikātu, nepieļaut to
nonākšanu trešo personu rīcībā, izņemot Klienta pilnvarotās personas, ja tāda ir, rīcībā.
5.3. Iepazīstināt savu pilnvaroto pārstāvi, kas ir pilnvarots izmantot Seifu ar visiem Līguma nosacījumiem un
nodrošināt ka Seifa lietotāji ievēros Līguma nosacījumus.
5.4. Seifā nedrīkst uzglabāt:
5.4.1. sabiedrībai bīstamus priekšmetus, viegli uzliesmojošas, sprāgstošas, viegli gaistošas, indīgas,
radioaktīvas vielas, kā arī vielas, kas var kaitēt sabiedrības drošībai un veselībai, Seifam vai citiem
Seifu glabātuvē esošiem seifiem un to saturiem, vai Bankai;
5.4.2. aizliegtus priekšmetus, narkotiskas, psihotropās vielas, jebkādus ieročus, kā arī citas vielas
un priekšmetus, par kuru glabāšanu paredzēta atbildība atbilstoši Latvijas Republikas tiesību
aktiem.
5.4.3. jebkādus priekšmetus, kas varētu radīt aizdomas par viņa iespējamo saistību ar noziedzīgu
nodarījumu veikšanu, tajā skaitā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
5.5. Konstatējot Seifa bojājumus, nekavējoties par to ziņot Bankai.
5.6. Pēc Bankas pārstāvja pieprasījuma uzrādīt Bankas pārstāvim Seifa saturu, iesniegt visu, pēc Bankas
ieskatiem, nepieciešamo informāciju par Seifa saturā esošajiem priekšmetiem un informācijas
apliecinājumu vai pamatojumu dokumentus.
5.7. Pēc Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktajos termiņos sniegt Bankai tās pieprasītās ziņas par savu
saimniecisko vai profesionāli darbību vai citu Bankas pieprasīto informāciju.
6. Klients ir tiesīgs
6.1. Pēc saviem ieskatiem izvēlēties jebkura noteiktā izmēra Seifu no Bankas Klientam piedāvātājiem
Seifiem.
6.2. Lūgt nomainīt Seifu pret citu ( ja Klients lūdz nomainīt seifu, tad jāparaksta jauns līgums vai vienošanos
par grozījumiem līguma 1.daļā , izsakot jaunā redakcijā seifa numuru un izmēru).
6.3. Noformēt Bankā pilnvaru pēc Bankas izstrādāta parauga.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Banka apņemas
Izīrēt Klientam Seifu, kas ir tehniskā kārtībā.
Pēc Līguma spēkā stāšanos nodot Klienta Seifa atslēgu .
Pieņemt no Klienta Seifa atslēgu glabāšanā, ja Klients ir izvēlējies saņemt šādu Bankas piedāvāto
pakalpojumu un glabāt Seifa atslēgu speciālā vienreizējās lietošanas aploksnē ar autentisko
identifikācijas numuru.
7.4. Nodrošināt Klienta brīvu pieeju Seifam darba dienās Bankas darba laikā.
7.5. Nodrošināt Klienta netraucētu un individuālu Seifa lietošanu.
7.6. Garantēt Klientam pilnīgu informācijas konfidencialitāti par Līguma nosacījumiem un saturu, izņemot
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos dokumentos tieši paredzētajos gadījumos.
8. Banka ir tiesīga:
8.1. Ja Bankai rodas aizdomas, ka Klients neievēro Līguma II daļas 5.4. punktā noteikto apņemšanos Banka
ir tiesīgā pieprasīt Klientam uzrādīt Seifā glabājamās lietas, sniegt par tām visu, pēc Bankas ieskatiem,
nepieciešamo informāciju un informācijas apliecinājumu un pamatojumu dokumentus.
8.2.
Aizliegt Klientam izmantot Seifu, ja Klientam ir izveidojies komisijas maksas parāds par Bankas
sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā par pakalpojumiem, kas nav saistīti ar šo Līgumu, bet kurus
Banka ir sniegusi un Klients ir saņēmis atbilstoši Klienta un Bankas starpā pastāvošiem līgumiem; vai ja
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8.3.

9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Klients nav nokārtojis citas no šiem līgumiem izrietošās saistības. Šāds aizliegums paliek spēkā līdz
brīdim, kad Klients nokārtos visas savas saistības, kas bija aizlieguma pamatā.
Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma II Daļas noteikumus par to rakstveidā brīdinot Klientu 2
mēnešus pirms grozījumu spēkā stāšanas dienas, izvietojot informāciju par grozījumiem un grozījumu
redakciju Bankas tīmekļa vietnē www.tkb.eu, Bankas Klientu apkalpošanas telpās vai citā veidā
informējot Klientu.
Seifa ārpuskārtas atvēršana
Ja Līguma darbības laikā Klients nozaudē viņa lietošanā nodoto Seifa atslēgu, Klients iesniedz Bankai
rakstisku iesniegumu par Seifa atslēgas nozaudēšanu. Seifu atver Klienta un Bankas pārstāvju klātbūtnē
pēc tam, kad Klients samaksājis Bankai noteikto komisiju par šādu Seifa atvēršanu un Seifa atslēgas
nozaudēšanu.
Ja Klients 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Seifa lietošanas termiņa beigām nav atbrīvojis Seifu un/vai nav
nodevis Seifa atslēgu Bankai, Banka nosūta Klientam attiecīgo paziņojumu.
Ja pēc nosūtītā paziņojuma Klients 10 (desmit) darba dienu laikā nav atbrīvojis Seifu un/vai nav nodevis
Seifa atslēgu, Banka ir tiesīga atvērt Seifu bez Klienta klātbūtnes. Atvērot Seifu, Banka sastāda Seifa
ārpuskārtas atvēršanas aktu, norādot tajā visu Seifā esošo priekšmetu aprakstu.
Izņemto Seifa saturu Banka uzglabā 6 (sešus) mēnešus. Klients to var saņemt ar noteikumu, ka tas ir
veicis visus maksājumus, kas veicami saskaņā ar Līgumu un nodevis Bankai Seifa atslēgu. Ja Klients šajā
termiņā nav ieradies pēc Seifa satura, tad Banka Seifa saturu var realizēt par brīvu cenu vai iznīcināt. No
Seifa satura realizācijas iegūto naudu Banka izmanto Klienta saistību un Seifa satura realizācijas
izdevumu segšanai, bet atlikumu ieskaita Klienta norēķinu kontā, ja tāds ir atvērts Bankā. Ja Klientam
Bankā nav norēķinu konts, Banka nosūta Klientam paziņojumu uz Līgumā norādīto adresi, informējot par
kārtību, kādā viņš var saņemt sev pienākošos naudas līdzekļus.
Ja Bankai ir kļuvis zināms par Klienta nāvi, Banka ir tiesīga atvērt Seifu kopā ar zvērināto notāru, kurā
lietvedībā atrodas mantojuma lieta, vai mantojuma masas aizgādni, ja šāds ir iecelts ar attiecīgās tiesas
lēmumu. Atvērot Seifu, tiek sastādīts Seifa ārpuskārtas atvēršanas akta, norādot tajā zvērinātā notāra
vai mantojuma masas aizgādņa datus un visu Seifā esošo priekšmetu aprakstu. Šajā gadījumā pēc Seifa
ārpuskārtas atvēršanas akta parakstīšanas Seifa saturs, līdz mantojuma tiesību apstiprināšanas
mantiniekam/-iem, paliek Bankā.
Lūgt Banku atvērt Seifu un saņemt Seifa saturu ir tiesīgs Klienta mantinieks, kuram mantojuma tiesības
ir apstiprinātas ar mantojuma aktu vai attiecīgo tiesas lēmumu. Ja ir vairāki mantinieki, tad Seifa
atvēršana notiek pēc visu mantinieku kopīgā lūguma un visu mantinieku klātbūtnē, ja vien mantinieki nav
vienojušas citādāk un nav pilnvarojuši mantinieku pārstāvi veikt attiecīgas darbības.

10.
Maksājumi
10.1. Par Seifa izmantošanu un citiem ar Seifu saistītajiem pakalpojumiem Klients maksā Cenrādī noteikto
maksu.
10.2. Seifa īres maksu un maksu par Seifa atslēgtas glabāšanu visā Līguma darbības termiņā, Klients maksā
Līguma parakstīšanas dienā.
10.3. Par jebkuru Bankas papildus pakalpojumu, kas ir saistīts ar Seifa īri, Klients maksā komisijas maksas
saskaņā ar Cenrādī noteiktajiem tarifiem attiecīgā pakalpojuma sniegšanas dienā.
10.4. Ja Klients lūdz nomainīt Seifu pret cita izmēra Seifu, Līdzēji paraksta jaunu līgumu un Banka
neizmantoto Seifa īres maksas daļu, kas tiks aprēķināti proporcionāli pakalpojuma izmantošanas laikam,
ieskaita Seifa īres maksā, kas noteikta un kuru Klientam ir pienākums maksāt saskaņā ar jauno līgumu
izņemot Seifa īres maksu līdz tekoša mēneša beigām.
10.5. Par Seifa īres termiņa neievērošanu un Seifa neatbrīvošanu, Seifa atslēgas nenodošanu Bankai pēc Seifa
īres termiņa beigām Klients maksā Bankai Cenrādī noteikto komisiju.
10.6. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Cenrādi, izvietojot paziņojumu par grozījumiem Bankas klientu
apkalpošanas telpās, kā arī publicējot tīmekļa vietnē: www.tkb.eu.
10.7. Banka nav tiesīga Seifa lietošanas termiņā grozīt Seifa īres maksu un maksu par Seifa atslēgtas glabāšanu.
10.8. Pagarinot Seifa īres termiņu, jauna Seifa īres termiņā sākumā, Klients maksā komisijas Cenrādī noteiktajā
apmērā, kas būs spēkā attiecīgā pagarinājuma parakstīšanas dienā.
10.9. Parakstot šo Līgumu, Klients pilnvaro Banku bez papildus akcepta saņemšanas ieturēt ar Līgumu noteiktās
komisijas maksas un citus maksājumus, kas izriet no šī Līguma, no Klienta kontiem Bankā. Šīs tiesības
attiecas gan uz tiem kontiem, kas Klientam atvērti Bankā šī līguma parakstīšanas brīdī, gan arī uz tiem,
kuri tiks atvērti pēc šī Līguma parakstīšanas
11.
Atbildība
11.1. Par Līgumā noteikto saistību neizpildi līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
11.2. Klients uzņemas atbildību par Līguma noteikumu ievērošanu un par to, ka Seifu lietotāji izmantotos
Seifu atbilstoši Līguma noteikumiem. Klients uzņemas pilnu atbildību par savu pilnvaroto pārstāvja
Līguma noteikumu neizpildi.
11.3. Klients apliecina, ka viņš pats ir pilnībā atbildīgs par Seifa saturu, t.sk., par tajā esošo lietu saglabāšanu,
un Banka visā Pakalpojuma izmantošanas laikā par to nekādu atbildību neuzņemas.
11.4. Banka neatbild par zaudējumiem, kas Klientam radušies dabas stihiju, karadarbības, masu nekārtību vai
trešo personu prettiesisku darbību, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, lēmumu,
kredītiestāžu uzraudzības institūcijas rīkojumu vai instrukciju, kā arī sakaru līdzekļu vai elektrosistēmas
bojājumu vai traucējumu rezultātā.
11.5. Banka neuzņemas atbildību par Seifa satura saglabāšanu.
12.
Līguma darbība
12.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abi līdzēji un Klients ir samaksājis Seifa īres maksu
un par Seifa atslēgas glabāšanu Cenrādī noteikto komisijas maksu, ja pēdējais ir pieteikts.
12.2. Banka ir tiesīga atteikt Līguma noslēgšanu. Banka ir tiesīga nepaskaidrot Līguma noslēgšanas atteikuma
pamatu.
12.3. Līgums ir spēkā līdz Seifa lietošanas termiņa beigām, kas ir norādīts Līguma I. Daļā.
12.4. Klients var atkāpties no Līguma, pilnībā izpildot savas no Līguma izrietošās saistības un iesniedzot Bankai
attiecīgo iesniegumu. Šajā gadījumā Līgums tiks uzskatīts par pilnībā izbeigto brīdī, kad Klients atbrīvos
Seifu, nodos Seifa atslēgu Bankai un samaksās visas no Līguma izrietošas komisijas maksas vai citus
maksājumus, kurus tam būs pienākums maksāt saskaņā ar Cenrādi Līguma izbeigšanas brīdī.
12.5. Bankai ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
12.5.1. Klients atsakās Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumā uzrādīt Seifa saturu;
12.5.2.Ja tiek konstatēts, ka Seifā atrodas bīstami vai aizliegti priekšmetu un vielas;
12.5.3. Klients nesniedz Bankai pieprasītās ziņas par savu saimniecisko vai profesionāli darbību vai citu
informāciju, kas var būt saistīta ar Seifa lietošanu;
12.5.4. Klientam ir komisijas maksas parādi vai Klients citādi pārkāpj Līguma noteikumus;
12.5.5. Bankai rodas aizdomas, ka Klients izmanto Pakalpojumu pretlikumīgiem mērķiem, t.sk., iespējamam
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumam.
12.5.6. Banka izbeidz ar Klientu sadarbību un noslēdz Klienta kontus, Vispārējos darījumu un kontu apkalpošanas
noteikumos noteiktā kārtībā.
12.6. Gadījumā, ja Banka atkāpjas no Līguma, pamatojoties uz 12.5.punktu, Banka rakstveidā informējot par
to Klientu, norādot termiņu Seifa atbrīvošanai. Klienta pienākums Bankas paziņojumā norādītāja termiņā
atbrīvot Seifu. Ja Klients šādu pienākumu izpilda Līdzēju attiecībām tiek piemēroti Līguma 9.3. un 9.4.
punkta nosacījumi.
13.
13.1.
13.2.

Papildus nosacījumi
Klienta un Bankas no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, reglamentē
Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
Jebkurus strīdus un nesaskaņas, kas radušās Līguma izpildes gaitā, līdzēji risina rakstisku pretenziju
veidā, pie tam liedzējiem ir pienākums atbildēt uz otra līdzēja iesniegto pretenziju 30 kalendāro dienu
laikā. Ja šādā veidā netiek panākta vienošanās, jebkurš strīds šā līguma sakarā (jebkura mantiska vai
nemantiska rakstura nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, t.sk. nesaskaņa vai prasība par Līguma
izpildi, zaudējumu atlīdzību vai nodrošinājumu, kā arī jebkuras citas nesaskaņas un prasības, kas skar šo
Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu) tiks izšķirts
Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu. Šķīrējtiesnešu
skaits – 1 (viens). Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs latviešu. Šķīrējtiesnesi uzdodam iecelt Latvijas
Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājam. Ja Klients 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).
***

