Trasta līgums Nr.
Rīgā,

20____. gada ____________________________

Akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar numuru 40003029667, juridisko
adresi: Miesnieku iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050, turpmāk šī līguma tekstā saukta “Pārvaldītājs”, tās Valdes priekšsēdētāja
Gundara
Griezes
personā,
kurš
darbojas
saskaņā
ar
Statūtiem,
no
vienas
puses,
un
_______________________________________________________, kas reģistrēta _____________________________________________,
ar juridisko adresi: ________________________________________________________________________________________, norēķinu
konts AS “TRASTA KOMERCBANKA” _______________________________________________ turpmāk šī līguma tekstā saukta
“Pilnvarotājs”, tās pilnvarotā pārstāvja __________________________________________________________________ personā, kurš
darbojas saskaņā ar _________________________________________________, no otras puses, turpmāk šī līguma tekstā abas šī
līguma puses sauktas “Puses”, katra no šī līguma pusēm atsevišķi saukta “Puse”.
Ar šo Puses apstiprina, ka bez viltus, spaidiem un maldiem, abpusēji labā ticībā pēc brīvas gribas ir noslēgušas šo līgumu par
sekojošo:
I nodaļa
Līgumā izmantoto terminu skaidrojums
1.1. NAUDAS LĪDZEKĻI – kontā ieskatītie naudas līdzekļi latos vai jebkurā citā Latvijas Bankas konvertējamā valūtā, kurus ieskaitījis
pats Pilnvarotājs vai trešā persona, kuriem par saņēmēju ir norādīts Pārvaldītājs, un kuriem kā maksājuma mērķis ir dota
atsauce uz šo līgumu. Naudas līdzekļi tiek uzskatīti par nodotiem pārvaldījumā no brīža, kad tie ieskaitīti kontā.
1.2. RĪKOJUMS – Pilnvarotāja rakstisks rīkojums, pamatojoties uz kuru Pārvaldītājs veic noteiktas darbības, kas vērstas uz
Pilnvarotāja īpašuma pārvaldīšanu, kas noformēts saskaņā ar šī līguma Pielikumu Nr.1. Rīkojums var būt apliecināts ar
Pilnvarotāja vai viņa pilnvarotas personas testatslēgu vai parakstu un zīmogu. Otrajā gadījumā Pārvaldītājam ir jāiesniedz
Rīkojuma oriģināls. Rīkojumu var sniegt telefoniski. Izdodot Rīkojumu telefoniski, Pilnvarotājam ir jānosauc klienta
identifikators, kuru iespējams saņemt saskaņā ar Pārvaldītāja „Vispārējiem darījumu un kontu apkalpošanas noteikumiem”.
Rīkojumu, kas izdots telefoniski, Pilnvarotājs piecu dienu laikā no tā izdošanas brīža apstiprina rakstiski, iesniedzot
Pārvaldītājam rakstisku rīkojumu saskaņā ar šī līguma Pielikumu Nr.1 ar norādi, ka tas ir konkrētā telefoniskā rīkojuma rakstisks
apstiprinājums. Telefoniska rīkojuma rakstiska apstiprinājuma neiesniegšanas gadījumā, Pilnvarotājs netiek atbrīvots no
atbildības par darījumu, kas veikts, pamatojoties uz telefonisku rīkojumu.
1.2.1. Pēc darbības termiņa Rīkojumi var būt šāda veida:
- kas ir spēkā līdz to izpildei\atsaukšanai;
- kas ir spēkā noteiktu laika periodu (ar norādi uz konkrētu laika periodu).
1.3. KONTS- trasta pārvaldījuma konts, kuru Pilnvarotājam atver Pārvaldītājs ne vēlāk kā nākošajā bankas dienā pēc šī līguma
abpusējas parakstīšanas. Paziņojumu par Konta atvēršanu Pārvaldītājs nosūta Pilnvarotājam, izmantojot Pilnvarotāja norādītus
sakaru līdzekļus.
1.4. LĪGUMS – šis līgums ar visiem spēkā esošajiem grozījumiem un papildinājumiem, kuru Puses veikušas noteiktā kārtībā, kā arī visi
pielikumi, kurus Puses atzīst par šī līguma pielikumiem.
1.5. PILNVAROTĀ PERSONA - Pārvaldītāja pārstāvis, kurš saskaņā ar Līgumu veic visas nepieciešamās darbības Pilnvarotāja īpašuma
pārvaldīšanai.
II nodaļa
Līguma priekšmets
2.1.
2.2.

Pilnvarotājs Līgumā noteiktajā kārtībā nodod Pārvaldītājam uzticības pārvaldīšanā (turpmāk Līguma tekstā saukta
“Pārvaldīšana”) Naudas līdzekļus, un Pārvaldītājs pieņem Naudas līdzekļus Pārvaldīšanā, kuru viņš īstenos savā vārdā, taču par
Pilnvarotāja līdzekļiem un Pilnvarotāja labā.
Naudas līdzekļiem ir jāpieder Pilnvarotājam uz īpašuma tiesību pamata. Ar šo Pilnvarotājs apstiprina, ka Līguma ietvaros
valdījumā nododamais īpašums nav ieķīlāts trešo personu labā un ir brīvs no jebkādiem apgrūtinājumiem un ka Pilnvarotājam
ir pilnībā neierobežotas tiesības brīvi rīkoties ar Naudas līdzekļiem un saņemt ienākumus no īpašuma nodošanas Pārvaldīšanā.

III nodaļa
Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Ar šo Pārvaldītājs apņemas:
3.1.1. pārvaldīt Naudas līdzekļus tikai Pilnvarotāja interesēs;
3.1.2. sniegt rakstisku apstiprinājumu par Rīkojuma izpildes iespējamību vai gadījumā, ja Rīkojumu nav iespējams izpildīt, norādot
iemeslus, paziņot par izpildes neiespējamību, nosūtot attiecīgo dokumentu uz Pilnvarotāja norādītajiem rekvizītiem 2 (divu)
bankas dienu laikā pēc Rīkojuma saņemšanas no Pilnvarotāja;
3.1.3. pēc Pilnvarotāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par Naudas līdzekļu Pārvaldīšanu, kā arī izsniegt Aktu, kas pamato
Līguma 3.2.3. punktā norādīto izdevumu rašanos un atlīdzības summas aprēķinu. Atskaite, Akts tiek nosūtīti, izmantojot kādu
no zemāk minētajiem sakaru līdzekļiem:
- pa pastu__________________________________________________________________________________________________;
- pa faksu, teleksu___________________________________________________________________________________________;
- pa elektronisko pastu_______________________________________________________________________________________;
- cits: _____________________________________________________________________________________________________;
turpmāk Līguma tekstā saukti “Sakaru līdzekļi”.
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3.1.4. veikt aprēķinus, pārvaldījumā nodoto Naudas līdzekļu uzskaiti, un garantēt, ka Pārvaldītāja naudas līdzekļu ir nošķirti no
Pilnvarotāja Naudas līdzekļiem;
3.1.5. saņemt procentus, kā arī citus iespējamos ienākumus par pārvadījumā nodoto Naudas līdzekļu izvietošanu, un Līgumā
paredzētajos gadījumos izmaksāt ienākumus tādā kārtībā un apjomos, kas paredzēti Līguma 4.3. punktā.
3.1.6. uz Pilnvarotāja Naudas līdzekļu rēķina nedzēst savas saistības un trešo personu saistības, neizmantot Naudas līdzekļus par
nodrošinājumu savu un trešo personu saistību izpildei, kā arī nenovirzīt Naudas līdzekļus citiem, Līgumā neparedzētiem
mērķiem.
3.1.7. pārvaldīt Naudas līdzekļus, saskaņā ar Pilnvarotāja norādījumiem, kas izteikti Rīkojumā. Gadījumā, ja nepieciešams veikt
Naudas līdzekļu konvertāciju, lai nodrošinātu Naudas līdzekļu Pārvaldīšanu (Rīkojuma izpildi), Pārvaldītājs ir tiesīgs patstāvīgi,
bez Pilnvarotāja iepriekšējas brīdināšanas, veikt Naudas līdzekļu konvertāciju pēc Pārvaldītāja noteiktā valūtas apmaiņas
kursa.
3.1.8. izpildot Rīkojumu, Pārvaldītājs rīkojas kā gādīgs saimnieks, izturoties ar vislielāko rūpību pret Pārvaldīšanā nodotajiem
Naudas līdzekļiem.
3.1.9. Līguma parakstīšanas dienā Pārvaldītājs iesniedz Pilnvarotājam sarakstu ar pilnvarotajām personām, kurām ir piešķirtas
tiesības veikt visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu Līgumu. Pārvaldītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā izdarīt izmaiņas
pilnvaroto personu sarakstā, kuras Pārvaldītājs nekavējoties dara zināmas Pilnvarotājam.
3.1.10. Ja Pilnvarotājs nepilda savas saistības attiecībā uz noteiktā atalgojuma samaksu vai nesedz izdevumus, kas radušies
Pārvaldītājam izpildot Līgumu, tad Pārvaldītājam ir tiesības bezakcepta kārtībā norakstīt Naudas līdzekļus nesaņemtās
atlīdzības un neapmaksāto izdevumu summas apmērā no jebkura Pilnvarotāja konta, kas atvērts pie Pārvaldītāja.
3.2. Pilnvarotāja pienākumi:
3.2.1. ja uz Līguma parakstīšanas dienu Pilnvarotājam nav atvērts konts AS “TRASTA KOMERCBANKA”, tad Pilnvarotājs atver
norēķinu kontu šajā bankā. Norēķinu konta atvēršanas kārtība un kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar šī konta starpniecību, ir
noteikta noteikumos “Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi”.
3.2.2. ______________ dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodot Naudas līdzekļus Pārvaldīšanai. Naudas līdzekļu nodošana notiek,
pārskaitot Naudas līdzekļus uz Pilnvarotāja Norēķinu kontu. Pārvaldītājam ir tiesības bez iepriekšējas Pilnvarotāja
brīdināšanas veikt bezakcepta Naudas līdzekļu norakstīšanu no Pilnvarotāja Norēķinu konta un Naudas līdzekļu ieskaitīšanu
Pilnvarotāja kontā.
3.2.3. par saviem līdzekļiem segt Pārvaldītājam visus izdevumus, kas tam pamatoti ir radušies, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
pasta izdevumiem, komisijām biržām, komisijām aģentiem, kā arī jebkuriem pamatotiem izdevumiem, kas saistīti ar Naudas
līdzekļu Pārvaldīšanu.
3.2.4. Līgumā noteiktajā kārtībā izmaksāt Pārvaldītājam Līgumā paredzēto atlīdzību.
3.2.5. Līguma darbības laikā Pilnvarotājam nav tiesības bez iepriekšējas rakstiskas Pārvaldītāja piekrišanas jebkādā veidā apgrūtināt
Naudas līdzekļus, kā arī slēgt jebkāda veida darījumus, kuru rezultātā Pilnvarotājs zaudē īpašuma tiesības uz Naudas
līdzekļiem.
3.2.6. Pilnvarotājam ir tiesības, nosūtot Pārvaldītājam rakstisku paziņojumu, noteikt saņēmējus (saņēmēju) ienākumiem, kas gūti
Naudas līdzekļu pārvadīšanas rezultātā. Ja Pilnvarotājs norāda vairāk kā vienu saņēmēju, nenorādot konkrētu ienākumu sadali
starp viņiem, tad Pārvaldītājs sadala ienākumus starp saņēmējiem vienādās daļās.
3.3. Pēc Pilnvarotāja pieprasījuma Pārvaldītājs nodod Pilnvarotājam visas Pārvaldītāja tiesības un pienākumus saskaņā ar
darījumu, kas veikts, lai izpildītu Pilnvarotāja Rīkojumus, ja tā rezultātā darījums nekļūst par spēkā neesošu vai darījuma
izpilde par neiespējamu.
3.4. Pārvaldītājs jebkurā gadījumā nodod Pilnvarotājam visas Pārvaldītāja tiesības un pienākumus saskaņā ar darījumu, kas veikts,
lai izpildītu Pilnvarotāja Rīkojumus, ja persona, kas piedalās šajā darījumā, nepilda savas saistības vairāk nekā 30 dienas.
3.5. Pilnvarotājam pēc Pārvaldītāja pieprasījuma jāuzņemas visas Pārvaldītāja tiesības un pienākumi saskaņā ar darījumu, kas
veikts, lai izpildītu Pilnvarotāja Rīkojumus (piemēram, noslēgt cesijas līgumu ar Pārvaldītāju) 10 dienu laikā pēc Pārvaldītāja
pieprasījuma, ja persona, kas piedalās šajā darījumā, nepilda savas saistības vairāk nekā 30 dienas. Ja Pilnvarotājs nav
izpildījis savas saistības saskaņā ar šo Līguma punktu (nav uzņēmies visas Pārvaldītāja tiesības un pienākumus), tiek pieņemts,
ka Pārvaldītājs ir izpildījis savas saistības saskaņā ar Trasta līgumu.
IV nodaļa
Pušu paziņojumi un garantijas
4.1.

Ar šo Pilnvarotājs apstiprina, ka uzņemas atbildību par visiem riskiem, kuri varētu rasties Naudas līdzekļu Pārvaldīšanas laikā
Līguma ietvaros.

4.2.

Ar šo Pilnvarotājs apstiprina, ka visi iespējamie riski, kas saistīti ar pārtraukumiem un/vai kļūdām izmantojamo Sakaru
līdzekļu darbībā, ir jāuzņemas Pilnvarotājam.
Ar šo Pārvaldītājs apstiprina, ka ir atbildīgs Pilnvarotāja priekšā par Pārvaldīšanai nodoto Naudas līdzekļu atgriešanu tikai tādā
apmērā, kādā Naudas līdzekļus Pārvaldītājam atgriež trešā persona (trešās personas), un kādā Pārvaldītājs gūst ienākumus no
trešās personas (trešajām personām) Pārvaldītājam uzticēto finansu operāciju rezultātā. Saņemtā summa tiek samazināta par
Līgumā noteikto atlīdzības summu un par kopējo izdevumu summu, kas saistīti ar Naudas līdzekļu Pārvaldīšanu.
Pārvaldītājs nav atbildīgs Pilnvarotāja priekšā vai to personu priekšā, kuras norādītas kā ienākumu saņēmējas, par saistībām
izmaksāt ienākumus un atgriezt Naudas līdzekļus gadījumos, kad ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
Ja saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ienākumi, kas gūti no Naudas līdzekļu pārvadīšanas, to izmaksas vietā tiek aplikti ar
nodokli, tad Pilnvarotājs ir atbildīgs par šāda nodokļa samaksu.
Rīkojums, kas nosūtīts saskaņā ar Līguma noteikumiem, atzīstams par Pilnvarotāja beznosacījuma piekrišanu veikt darījumu
saskaņā ar noteikumiem, kas atrunāti Rīkojumā. Saņemot Rīkojumu, Pārvaldītājs apņemas veikt visas darbības, kas
nepieciešamas, lai izpildītu Rīkojumu, tomēr fakts, ka Pārvaldnieks ir pieņēmis Rīkojumu, nenozīmē, ka Pārvaldnieks garantē
Rīkojuma izpildi.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
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4.7.

Pilnvarotājs piekrīt, ka Pārvaldītājs ieraksta visas telefona sarunas ar Pilnvarotāju. Puses vienojas, ka telefoniski nodotam
Rīkojumam ir tāds pats juridisks spēks kā rakstveida Rīkojumam, un ierakstīta telefonsaruna kalpo kā pierādījums strīdu
gadījumos un tiesā.

V nodaļa
Norēķinu kārtība
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Naudas līdzekļus Pārvaldītājs atgriež valūtā, kurā tie tika nodoti Pārvaldītājam. Ja Pārvaldītājam ir nepieciešams veikt naudas
konvertāciju, tad šāda konvertācija notiek par Pārvaldītāja noteikto valūtas apmaiņas kursu Naudas līdzekļu atgriešanas
dienā.
Par Naudas līdzekļu Pārvaldīšanas pakalpojumiem Pilnvarotājs maksā Pārvaldītājam atlīdzību _______ %
(__________________________ procenti) gadā apmērā no nodotās Pārvaldīšanā Naudas līdzekļu summas. Atlīdzība tiek
aprēķināta pēc faktiskajām kalendārajām dienām, kas atrodas Naudas līdzekļu pārvaldīšanā, pieņemot, ka kalendāro
dienu skaits gadā ir 360.
Pārvaldītājs sedz izdevumus, kas tam radušies, izpildot līgumu un sedz Līgumā noteikto Atlīdzību, bezakcepta kartībā
samazinot naudas summas, kas atgriežamas Pilnvarotājām. Gadījumā, ja šīs naudas summas nav pietiekamas, lai segtu visus
šajā punktā minētos maksājumus, Pārvaldītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 3.1.10.punktu.
Ja Līguma darbības laikā Pārvaldītājs ir sniedzis Pilnvarotājam finansu konsultācijas (Līguma kontekstā “konsultācijas”
nenozīmē konsultācijas, kas sniegtas Pilnvarotājam Rīkojuma izpildes procesā), Pilnvarotājs papildus Līguma 5.2.punktā
noteiktajai atlīdzībai maksā Pārvaldītājam atlīdzību saskaņā ar Pārvaldītāja tarifiem.
Ar šo Pilnvarotājs apstiprina, ka 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas samaksās Pārvaldītājam komisijas maksu
saskaņā ar Vienoto pakalpojumu cenrādi.

VI nodaļa
Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
Pārvaldītājs nav atbildīgs, ja, izpildot Rīkojumu, Naudas līdzekļu Pārvaldīšanas operācijas nav veiktas un\vai Pilnvarotāja
pilnvaroto finansu operāciju veikšanas rezultātā nav gūti ienākumi un\vai Naudas līdzekļi un\vai Pilnvarotāja ienākumi ir
izlietoti vai nav saņemti to apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārvaldītāja, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saistību neizpildi
no trešo personu puses, un\vai apstākļiem, kas radušies finansu tirgū, un\vai nelabvēlīgu tirgus izmaiņu rezultātā, kas tieši
saistīti ar Naudas līdzekļu Pārvaldīšanu.
Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas
apstākļi, tai skaitā valsts vai izpildvaras normatīvo aktu izmaiņas un citi apstākļi, kas tieši vai netieši ietekmē Līguma saistību
izpildi un kas nav atkarīgi no Pušu gribas. Minētajiem apstākļiem ir jābūt ārkārtējiem, neparedzamiem un nenovēršamiem un
tādiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas. Apliecinot nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, Pusei, kura norāda uz šiem
apstākļiem, ir jāsniedz šos apstākļus apstiprinoši dokumenti, kurus ir apliecinājusi kompetenta tās valsts institūcija, kurā šie
apstākļi ir iestājušies.
Pilnvarotājs uzņemas visus nodokļu riskus un izdevumus, kā arī atbild par jebkurām sekām un riskiem, kas saistīti ar Līguma
izpildi.
Pārvaldītājs apņemas veikt nepieciešamās un iespējamās darbības, lai gūtu ienākumus no Naudas līdzekļu Pārvaldīšanas un
atgrieztu Naudas līdzekļus Pilnvarotājam, taču gadījumā, ja iestājas Līguma 6.2. un 6.3.punktā paredzētie apstākļi,
Pārvaldītājs garantē Pilnvarotājam tikai to dokumentu iesniegšanu, kas apstiprina Naudas līdzekļus pārvadīšanu saskaņā ar
Līgumu un Rīkojumu.
Ja no trešo personu puses Pārvaldītājam tiek izvirzītas jebkādas pretenzijas saistībā ar Naudas līdzekļu pārvadīšanu,
Pilnvarotājs pēc Pārvaldītāja lūguma nekavējoties pasargā Pārvaldītāju no iespējamiem zaudējumiem, bet zaudējumu rašanās
gadījumā atlīdzina tos Pārvaldītājam.
Ja Līguma ietvaros Pusēm ir radušās savstarpējas nesaskaņas, tad Puses tās vispirms risina savstarpēju pārrunu ceļā.
Ja Līguma ietvaros starp Pusēm radušās nesaskaņas netiek atrisinātas Līguma 6.7.punktā noteiktajā kārtībā, tad šādas
nesaskaņas nododamas izskatīšanai Latvijas Republikas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas
reglamentu. Strīds tiek izskatīts viena šķīrējtiesneša sastāvā.

VII nodaļa
Konfidencialitāte
7.1.

Jebkura informācija, kuru viena Puse nodod otrai Pusei Līguma ietvaros, Līguma darbības laikā, kā arī pēc Līguma darbības
termiņa beigām tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, kas nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad
šādas informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu Līgumu, kā arī gadījumus, kad šādas informācijas izpaušana tiek
pieprasīta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

VIII nodaļa
Līguma darbības termiņš
8.1.
8.2.

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2010.gada _______________________.
Līguma darbība tiek izbeigta ar nosacījumu, ka Puses ir pilnībā norēķinājušās par saistībām, kuras Puses uzņēmušās saskaņā ar
Līgumu.
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8.3.
8.4.
8.5.

Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti
pārstāvi.
Puse apņemas informēt viena otru par savas juridiskās vai pasta adreses, maksājumu rekvizītu, faksa, teleksa, telefona
numuru, kā arī citu rekvizītu maiņu 2 (divu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.
Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

IX nodaļa
Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti:
Pārvaldītājs: AS „TRASTA KOMERCBANKA”, 40003029667, Miesnieku iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050, SWIFT KBRBLV2X, Tel.:
7027710, 7027777, fax: 7027700(719);
Pārvaldītāja pilnvarotās personas:

Pilnvarotājs:

Pušu paraksti:
Pārvaldītājs:
Valdes priekšsēdētājs

/

Pilnvarotājs:

/

/

Z.v.
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Pielikums Nr.1
20__. gada _________________Trasta līgumam Nr. _______
Rīgā,

2010. gada __________________________

RĪKOJUMS
Akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar numuru 40003029667, juridisko
adresi: Miesnieku iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050, turpmāk šī līguma tekstā saukta “Pārvaldītājs”, tās Valdes priekšsēdētāja
Gundara
Griezes
personā,
kurš
darbojas
saskaņā
ar
Statūtiem,
no
vienas
puses,
un
__________________________________________________________________, kas reģistrēta __________________________________,
ar juridisko adresi: __________________________________________________________________________________, turpmāk šī
līguma tekstā saukta “Pilnvarotājs”, tās pilnvarotā pārstāvja _____________________________________________________________
personā, kurš darbojas saskaņā ar _______________________________, no otras puses, ar šo apstiprina sekojošus Pilnvarotāja
Naudas līdzekļu izvietošanas darījuma noteikumus:
1. Pilnvarotāja norēķinu konta numurs:
2. Pilnvarotāja trasta konta numurs:
(

3. Pārvaldīšanā nodoto naudas līdzekļu summa:

)

4. Finansu operāciju veids:
5. Izvietošanas vieta:
līdz

6. Izvietošanas termiņš: no
7. Atgriešanas termiņš:

ieskaitot

3 (trīs) bankas dienu laikā, skaitot no dienas, kad atgriezti izvietotie Naudas līdzekļi.

8. Pilnvarotāja ienākumu summa:

%(

procenti) gadā no

9. Termiņš ienākumu pārskaitīšanai Pilnvarotājam: 3 (trīs) bankas dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārvaldītājs ir saņēmis
ienākumus, kas iegūti Pilnvarojuma izpildes rezultātā. Tiek pārskaitīta tīro ienākumu summa, kas izveidojas pēc Pārvaldītāja
izdevumu summas un Pārvaldītājam izmaksājamās atlīdzības summas atskaitīšanas.
10.Paziņojumi tiek nosūtīti, izmantojot šādus Sakaru līdzekļus:
11.Kārtība, kādā Pārvaldītājam tiek izmaksāta atlīdzība: Pārvaldītājam ir tiesības samazināt gūtos ienākumus par Līguma 5.2.punktā
noteikto Pārvaldītāja atlīdzības summu.
Šis rīkojums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
Šī dokumenta faksa kopijai ir vienāds juridiskais spēks ar šī dokumenta oriģinālu.
Pilnvarotājs apliecina tās pilnvarotās personas parakstu, kura rīkojas Pilnvarotāja vārdā ar testatslēgu, kas saņemta no Pārvaldītāja.
Pušu paraksti:
Pārvaldītājs:
Valdes priekšsēdētājs

/

Pilnvarotājs:

/

/

Z.v.
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