II daļa

Karšu lietošanas noteikumi (F)
1. Definīcijas

Atsauces valūtas kurss

valūtas maiņas aprēķināšanā piemērojamais valūtas kurss, ja Kartes konta valūta
atšķiras no Operācijas valūtas. Valūtas kursu nosaka Starptautiska karšu
organizācija karšu Operācijas apstrādes dienā. Par Atsauces valūtas kursu Banka
informē Klientu vai tas ir iegūstams, izmantojot publiski pieejamu avotu
Atteikuma tiesības
saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu” noteiktas Klienta tiesības
atkāpties no Līguma
Banka
„Swedbank” AS, reģ. nr. 40003074764
Bankas automāts
elektroniska Kartes apkalpošanas ierīce skaidras naudas iemaksai un/vai
izņemšanai, kā arī atsevišķu Bankas piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanai
Cenrādis
uz Operācijas vai cita Bankas pakalpojuma saņemšanas brīdi spēkā esošais
Bankas vienotais pakalpojumu cenrādis, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa
Fiksētais maksājums
ikmēneša noteikts maksājums, kas tiek norakstīts no Klienta konta Līgumā
noteiktajā Maksājumu datumā un kura apmērs ir atkarīgs no piešķirtā Kredīta
limita, termiņa un iespējamā ikmēneša saistību maksājumu apjoma
Gada procentu likme (GPL)
saskaņā ar MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās
Kredīta izmaksas, kas izteiktas gada procentos, no Kredīta limita, izmantojot
arī šādus pieņēmumus, ka:
- Kredīts tiek izņemts nekavējoties un pilnībā;
- Kredītkartei ar brīvu maksājumu Kredīts tiek atmaksāts gada laikā katru
mēnesi vienādos maksājumos;
- Kredītkartei ar fiksētu maksājumu Kredīts tiek atmaksāts gada laikā, katru
mēnesi maksājot Fiksēto maksājumu un pēdējā maksājumā atmaksājot visu
izmantoto Kredītu
Identifikācijas līdzekļi
Bankas noteikti identifikācijas līdzekļi (piemēram, PIN kods), ieskaitot Klienta
pašrocīgu parakstu, kas tiek izmantoti, lai identificētu Klientu un Klienta veiktu
Operāciju
Karte
Bankas (arī kopīgi ar sadarbības partneriem) izdota starptautiska Norēķinu karte
vai Kredītkarte, kas nodota lietošanā Kartes lietotājam saskaņā ar Līgumu; visas
kopā un katra atsevišķi
Kartes konts
Klienta konts (Norēķinu kartei) vai Kartes kredīta konts (Kredītkartei)
Kartes kredīta konts
Klientam atvērts atsevišķs konts, kuram ir piesaistīta Kredītkarte un kurš kalpo
Operāciju veikšanai ar Kredītkarti, un kurā saskaņā ar Līgumu ir pieejami naudas
līdzekļi Kartes Kredīta limita ietvaros
Kartes lietotājs
Klients vai Līgumā norādīta fiziska persona, kuru Klients ar Līgumu pilnvaro
lietot Karti un kuras vārds, uzvārds un paraksta paraugs ir uz Kartes
Kartes limiti
ierobežojumi Operācijām atbilstoši Operāciju veidiem, summām un periodiem
Klienta konts
Klienta norēķinu vai privātais/algas konts Bankā
Klients
fiziska persona, norēķinu vai privātā/algas konta turētāja Bankā
Komisijas maksa
Cenrādī noteikta komisijas maksa, ko banka ietur par sniegtajiem Bankas
pakalpojumiem
Konta izraksts
Kartes konta Operāciju apkopojums
Kopējā summa, kas
(Kredītkartes gadījumā) saskaņā ar MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas
jāmaksā Klientam
brīdi aprēķināta summa, ko veido Kredīta summa un visas izmaksas (t.sk.
Procenti un Komisijas maksas), kas Klientam jāmaksā saistībā ar Kredīta
izmantošanu Līguma ietvaros. Aprēķinot kopējo summu, par pamatu tiek
ņemti GPL aprēķināšanai izmantotie pieņēmumi
Kredīta limita pārsnieguma summa debeta atlikums Kartes kredīta kontā, kas pārsniedz Klientam piešķirto Kredīta
limitu
Kredītkarte
Kredītkarte ar atliktu maksājumu, Kredītkarte ar brīvu maksājumu, Kredītkarte
ar fiksētu maksājumu, kā arī cita Kredītkarte ar citu nosaukumu, bet līdzīgu
funkcionalitāti (MasterCard vai Visa), kura piesaistīta Kartes kredīta kontam
Kredītkarte ar atliktu maksājumu
Kredītkarte, ar kuru kārtējā mēnesī izmantotais Kredīts un Procenti Klientam
(Zelta kredītkarte ar atliktu
jāatmaksā pilnā apmērā nākamajā mēnesī Līgumā noteiktajā Maksājuma datumā
maksājumu/Atliktā maksājuma karte)
Kredītkarte ar brīvu maksājumu
Kredītkarte, ar kuru izmantoto Kredītu Klients var atmaksāt jebkurā brīdī Līguma
(Zelta kredītkarte /Swedbank
darbības laikā, bet Procenti Klientam jāsamaksā katru mēnesi Līgumā noteiktajā
kredītkarte/Brīvā maksājuma karte) Maksājuma datumā
Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
Kredītkarte, ar kuru izmantotais Kredīts un Procenti tiek atmaksāti veicot,
(Kredītkarte ar fiksētu maksājumu Fiksetos maksājumus
/Fiksētā maksājuma karte)
Kredīts
Bankas aizdevums Klientam Kartes kredīta kontā, atļaujot izmantot Bankas naudas
līdzekļus Operācijām ar Kredītkarti Bankas piešķirtā Kredīta limita ietvaros
Līdzēji
Banka un Klients
Līgums
līgums starp Banku un Klientu par Kartes lietošanu, kas sastāv no Klienta un
Bankas parakstīta Kartes līguma I daļas un šiem noteikumiem
LR
Latvijas Republika
Maksājumi
atbilstoši Kredītkartes veidam ar Kredīta izmantošanu saistītie maksājumi,
kuri veicami katru mēnesi Līguma I daļā norādītajā datumā
MK noteikumi
spēkā esošie LR Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par patērētāja
kreditēšanu” vai līdzvērtīgi Ministru kabineta izdoti noteikumi, kas aizstāj šos
noteikumus
Norēķinu karte
debetkarte (Maestro vai Visa Electron) vai klasiskā karte (MasterCard vai Visa),
kura piesaistīta Klienta kontam
Neatļauts debeta atlikums
negatīvs atlikums Kartes kontā vai pārtērēts kredīta limits Kartes kredīta kontā
Operācija
skaidras naudas iemaksa vai izņemšana; pirkumu apmaksa Kartes apkalpošanas
vietās; naudas līdzekļu pārskaitīšana; citu saistību nodibināšana ar Kartes
palīdzību, kuru rezultātā tiek debetēts vai kreditēts Kartes konts
Operācijas iegrāmatošanas datums datums, kad Operācijas summa noņemta no Kartes konta vai iemaksāta Kartes
kontā
Piekrišana
Klienta piekrišana Operācijas veikšanai (autorizācija), izmantojot Identifikācijas
līdzekļus vai citu veidu, par kādu Līdzēji vienojušies
PIN aploksne
speciāla aploksne, kurā ierakstīts PIN kods
PIN kods
personiskais identifikācijas numurs, kuru Banka izsniedz kopā ar Karti un kuru
Kartes lietotājs izmanto kā Kartes lietotāja parakstu (Identifikācijas līdzekli)
atsevišķu Operāciju apstiprināšanai, Bankas automātā pieejamo Bankas
pakalpojumu saņemšanai, kā arī iesniegumu un pieprasījumu apstiprināšanai
Procenti
atlīdzība par Kredīta lietošanu, kas maksājama atbilstoši šajos noteikumos
noteiktiem nosacījumiem un Līguma I daļā norādītai Procentu likmei
Starptautiska karšu organizācija starptautiska kompānija, kas nodrošina karšu izdošanu un pieņemšanu pēc
vienotiem standartiem visā pasaulē (piemēram, MasterCard Worldwide vai
Visa International)
Valūtas konvertācijas uzcenojums maksa, kas tiek ieturēta saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi, ja Kartes konta valūta
atšķiras no Operācijas valūtas un tiek veikta valūtas konvertācija

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Karte ir plastikāta karte ar magnētisku joslu un mikroshēmu. Karti var lietot Operāciju veikšanai vietās, kur
Banka vai trešā persona ir nodrošinājusi Kartes pieņemšanu maksājumu veikšanai vai citu Bankas piedāvāto
pakalpojumu saņemšanai, bet kopīgi ar sadarbības partneriem izdotas Kartes gadījumā arī sadarbības partneru
pakalpojumu saņemšanai.
2.2. Kartes lietošanu reglamentē Līgums, šie noteikumi, atbilstošās Starptautisko karšu organizācijas normas
(atbilstoši Kartes veidam), Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, Konta līguma noteikumi un LR tiesību akti. Banka
ir tiesīga noteikt un mainīt atšķirīgu funkcionalitāti konkrētam Kartes veidam (skatīt Kartes veidu aprakstu Bankas
mājas lapā: www.swedbank.lv). Informāciju par kopīgi ar sadarbības partneri izdotas Kartes funkcionalitāti sniedz
attiecīgais sadarbības partneris.
2.3. Karte ir Bankas īpašums, kas nodota lietošanā Kartes lietotājam.
2.4. Uz Kartes ir uzrādīts Kartes derīguma termiņš. Karte ir derīga līdz uzrādītā gada un mēneša pēdējai dienai (ieskaitot).
2.5. Karti drīkst lietot tikai Līgumā norādītais Kartes lietotājs. Kartes lietotāja vārds un uzvārds ir norādīts uz Kartes.
2.6. Karti ir aizliegts izmantot jebkuriem nelikumīgiem mērķiem, tajā skaitā izmantot Karti tādu preču/pakalpojumu
pirkšanai, kas ir aizliegti ar LR likumdošanu.
2.7. PIN kods ir konfidenciāls un tiek piešķirts tikai Kartes lietotājam. Atverot PIN aploksni, PIN kods ir jāiegaumē un
aploksne jāiznīcina. Lietojot Karti Bankas automātā vai Kartes apkalpošanas vietās ar PIN koda pārbaudi, PIN kods aizstāj
Kartes lietotāja parakstu un tiek uzskatīts par pietiekošu Kartes lietotāja identifikācijas un/vai Operācijas apstiprināšanas
līdzekli. Bankai vai trešajai personai, kas pieņem Karti maksājumu veikšanai, ir tiesības aizturēt Karti, ja PIN kods ievadīts
nepareizi. Aizturētās Kartes neatdod Kartes lietotājam un/vai Klientam. Ieteicams, lai Kartes lietotāja paraksts uz Kartes
paraksta parauga joslas Kartes aizmugurē sastāvētu no vārda pirmā burta un uzvārda, kas rakstīts Kartes priekšpusē.
2.8. Operācija ar Karti tiek uzskatīta par autorizētu, ja Klients vai Kartes lietotājs ir apstiprinājis Operāciju ar Identifikācijas
līdzekļiem vai citā veidā devis savu Piekrišanu Operācijas veikšanai. Kartes lietotājs var apstiprināt Operāciju, sniedzot
attiecīgas ziņas (piemēram, vārds, uzvārds/nosaukums, kartes numurs, derīguma termiņš, CVV2/CVC2 kods (noteikti
cipari Kartes aizmugurē)) vai, veicot noteiktas, apzinātas un secīgas darbības (piemēram, ievietojot Karti ierīcē, pasūtot
noteiktas preces vai pakalpojumus), kas tiek piedāvātas pašapkalpošanās vietās.
Ja Operācija tiek apstiprināta jebkurā šajā punktā aprakstītajā veidā, šāds apstiprinājums tiek uzskatīts par Kartes
lietotāja Piekrišanu un šādai Piekrišanai ir tāds pats juridisks spēks, kā Kartes lietotāja pašrocīgi parakstītam dokumentam,
un šāda Piekrišana tiek uzskatīta par pietiekošu pierādījumu, lai atrisinātu iespējamos strīdus starp Banku un Klientu.
Klients nav tiesīgs apstrīdēt veikto Operāciju, ja tam par pamatu ir Piekrišana, kas sniegta šajā punktā noteiktajā kārtībā.
2.9. Klientam ir tiesības uzdot Bankai izbeigt atsevišķas Kartes darbību.
2.10. Beidzoties Kartes derīguma termiņam, Banka ir tiesīga izgatavot jaunu Karti, ja vien Klients vai Kartes lietotājs
nav 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms šī termiņa iestāšanās devis rīkojumu par pretējo. Atjaunota Karte tiek izsniegta
Kartes lietotājam Bankas filiālē vai nosūtīta Kartes lietotājam pa pastu, ja Līdzēji par to ir vienojušies. Ja Klients nav
devis rīkojumu par Bankas filiāles vai pasta adreses maiņu Kartes saņemšanai 30 (trīsdesmit) dienas pirms Kartes
derīguma termiņa beigām, Banka ir tiesīga nosūtīt karti uz to Bankas filiāli vai pasta adresi, kur Klients vai Kartes

lietotājs saņēma iepriekšējo Karti.
2.11. Bankai ir tiesības iznīcināt un/vai anulēt Karti, ja:
2.11.1. Kartes lietotājs 60 (sešdesmit) dienu laikā no tās izgatavošanas nav to izņēmis;
2.11.2. atjaunota Karte pēc Klienta iniciatīvas ir tikusi sūtīta Klientam pa pastu, un Klients nav to aktivizējis 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc iepriekšējās Kartes derīguma termiņa beigām;
2.11.3. tā ir Karte, kura tiek aizvietota ar atjaunoto Karti, kura saņemta Bankas filiālē vai kura ir tikusi nosūtīta
Klientam pa pastu un Klients to ir aktivizējis.
Bankai samaksātās Komisijas maksas par pakalpojumiem netiek atmaksātas un, ja saskaņā ar Līgumu nav citu
aktīvu Karšu, Līgums tiek izbeigts.
2.12. Klients ir tiesīgs attālināti pieteikt izmaiņas Līgumā norādītajā informācijā par Kartes limitiem, Kartes kontu
(t.sk. atļautiem kontiem bankas automātos), Filiāli vai pasta adresi kartes saņemšanai, kā arī aktivizēt Kartes
darbību. Klienta pieteikums Bankā tiek pieņemts, tikai veicot Klienta identifikāciju.
2.12.1. Identifikācija tiek veikta:
2.12.1.1. piezvanot uz Bankas telefona numuru (+371) 67444444 pēc vismaz diviem Bankas izvēlētiem
identifikatoriem (jebkuras informācijas vienībām vai to daļām, kas norādītas Līgumā, Klienta parakstītā ‘Kartes
un PIN koda izsniegšanas reģistrācija’ veidlapā vai citos ar Līgumu saistītos Klienta parakstītos dokumentos);
2.12.1.2. klientam, kam ir Bankā noslēgts Attālināto bankas pakalpojumu līgums – saskaņā ar spēkā esošiem
Attālināto bankas pakalpojumu noteikumiem.
2.12.2. Klients piekrīt, ka Banka ir tiesīga ierakstīt telefonsarunas, kā arī pierakstīt, apstrādāt un reģistrēt jebkuru
informāciju vai veiktās darbības, un izmantot šos ierakstus, apstrādāto un/vai reģistrēto informāciju
Klientu pieteikumu un/vai Operāciju izpildei, kā arī to pamatošanai un pierādīšanai.
2.12.3. Banka ir tiesīga vienpusēji atteikt Klienta identifikāciju, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu, kā arī atteikt
pieteikuma izpildi arī pēc sekmīgas identifikācijas veikšanas.
2.12.4. Klients piekrīt, ka atbilstoši šajā punktā noteiktajai kārtībai Bankai attālināti sniegtie izmaiņu pieteikumi
un/vai rīkojumi tiks uzskatīti par līdzvērtīgiem rakstiskiem Klienta pieteikumiem vai rīkojumiem Bankā, un Banka
tos uzskatīs par autentiskiem un pienācīgā formā pieņemtiem.
2.12.5. Bankai ir tiesības atkārtoti vienas diennakts laikā sazināties ar Klientu pa Bankā reģistrēto kontakttālruni
vai citu saziņas līdzekli un pārbaudīt pieteikuma vai rīkojuma autentiskumu vai pareizību. Ja apstiprinājums netiek
saņemts vai Banka nevar sazināties ar Klientu diennakts laikā, Bankai ir tiesības neizpildīt šādu rīkojumu.
2.13. Karte var tikt izmantota Klienta personas identifikācijai Bankas automātos Bankas piedāvāto pakalpojumu
saņemšanai, darījumu slēgšanai, pieprasījumu un iesniegumu noformēšanai un iesniegšanai.
2.14. Banka ir tiesīga izsniegt Karti un/vai PIN kodu Klienta Bankai pieņemamā formā pilnvarotai personai.
2.15. Pēc Klienta pieprasījuma, ja Klients un Banka par to ir vienojušies, Banka ir tiesīga nosūtīt Klientam neaktīvu
Karti (t.sk. PIN kodu, ja par to panākta attiecīga vienošanās), izmantojot pasta pakalpojumus. Klientam ir pienākums
saņemto Karti aktivizēt saskaņā ar noteikumu 2.12. punktu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iepriekšējās Kartes
derīguma termiņa beigām vai informēt Banku, ja Karte nav tikusi saņemta, saņemtā Karte vai tās iepakojums ir bijis
bojāts, kā arī, ja radušies citi šķēršļi Kartes saņemšanai. Šādā gadījumā Banka un Klients atkārtoti vienojas par Kartes
saņemšanu. Klients uzņemas risku, kas saistīts ar Kartes nosūtīšanu pa pastu, ja Līdzēji vienojas par Kartes nosūtīšanu,
izmantojot pasta pakalpojumus.
2.16. Informācija par noslēgto Līgumu un izmaiņām Līgumā, kā arī par veiktajām Operācijām (t.i. Konta izrakstu),
Klientam ir pieejama bez maksas Bankas internetbankā (saskaņā ar Attālināto Bankas pakalpojumu līgumu). Par
papildu informācijas saņemšanu (piem. Konta izrakstu saņemšanu pa pastu), Klients maksā Komisijas maksu saskaņā
ar Cenrādi. Šādā gadījumā Banka nosaka Komisijas maksu, kas ir atbilstoša pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

3. Klienta pienākumi

3.1. Klients apņemas:
3.1.1. iepazīties un iepazīstināt Kartes lietotāju ar Līgumu, Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi, kā arī
nodrošināt, ka Karte tiek lietota saskaņā ar šiem noteikumiem;
3.1.2. kontrolēt Kartes konta izmantošanu;
3.1.3. nekavējoties samaksāt Bankai Cenrādī norādītās Komisijas maksas, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus;
3.1.4. nesniegt Bankai neprecīzas, nepatiesas un/vai maldinošas ziņas par sevi un/vai Kartes lietotāju;
3.1.5. nekavējoties paziņot Bankai par informācijas izmaiņām Līgumā un citos ar Līgumu saistītos dokumentos,
t.sk. par Klienta personas datu, kontaktadreses, kontakttālruņa, elektronisko saziņas līdzekļu izmaiņām;
3.1.6. ne retāk kā reizi mēnesī pārbaudīt Konta izrakstu Bankas internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas
pakalpojumu līgumu) vai saņemt Konta izrakstu Bankas filiālē un pārbaudīt to;
3.1.7. nekavējoties informēt Banku par neautorizētiem darījumiem Kartes kontā vai kļūdaini veiktām Operācijām;
3.1.8. iesniegt Bankai visus dokumentus (t.i. jebkādus pierādījumus), kas nepieciešami Bankai, lai veiktu pārbaudi
par Klienta apstrīdētu darījumu;
3.1.9. neizpaust Līgumā un citos ar Līgumu saistītos dokumentos minēto informāciju trešajām personām, ja tas
nav nepieciešams Operācijas veikšanai;
3.2. Konta izraksta nesaņemšana un/vai neiepazīšanās ar to neatbrīvo Klientu no saistību pienācīgas izpildes.
3.3. Ja Klientam ir izsniegta Kredītkarte, Klienta pienākums ir nodrošināt Līgumā norādītajā Maksājumu datumā
Klienta kontā nepieciešamo naudas summu, kopā ar citām ar Kredīta un Kartes lietošanu saistītajām maksām,
saglabājot to līdz pilnīgai Bankas iestājušos prasījumu apmierināšanai.
3.4. Klientam ir pienākums nekavējoties pasūtīt jaunu Kredītkarti, ja Kredītkarte ir nozaudēta, nozagta vai cita
iemesla pēc neatrodas Klienta/Kartes lietotāja rīcībā un ir tikusi slēgta.

4. Kartes lietotāja pienākumi

4.1. Kartes lietotāja pienākumi ir:
4.1.1. saņemot Karti, nekavējoties parakstīties uz paraksta parauga joslas Kartes aizmugurē;
4.1.2. glabāt Karti līdzvērtīgi naudai, čekiem, vērtspapīriem, nepieļaujot Kartes nonākšanu trešo personu rīcībā;
nenodot Karti, Kartes numuru un citu informāciju citu personu rīcībā, ja tas nav tieši nepieciešams Operācijas veikšanai;
4.1.3. sargāt Karti no augstas temperatūras, elektromagnētiskā lauka iedarbības, mehāniskiem bojājumiem;
4.1.4. neizpaust PIN kodu, kā arī jebkuru citu informāciju par Klientu, Līgumu vai Karti un citiem saistītiem dokumentiem;
4.1.5. parakstīt Operāciju apliecinošus dokumentus, ja tajos norādītā darījuma summa atbilst faktiskajai. Ja
dokumentā norādītā summa atšķiras no Operācijas faktiskās summas vai rēķins nav pilnīgi aizpildīts, Kartes
lietotājs šo dokumentu parakstīt nedrīkst;
4.1.6. veicot Operācijas, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu Kartes pieņemšanas vietā pēc Kartes pieņēmēja
pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad Kartes lietotājs nav sasniedzis 15 gadu vecumu un tam nav izsniegts
personu apliecinošs dokuments;
4.1.7. nekavējoties ziņot Bankai pa diennakts tālruni (+371) 67444444 par Kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai
citādu iziešanu no turējuma, kā arī, ja radušās aizdomas, ka PIN kodu uzzinājusi trešā persona;
4.1.8. nelietot Karti, ja ir saņemts atbilstošs norādījums no Bankas;
4.1.9. pēc pieprasījuma saņemšanas no Bankas nekavējoties atdot Karti Bankai;
4.1.10. nodot Bankā vai iznīcināt Operāciju veikšanai nederīgās Kartes;
4.1.11. nelietot Karti Operācijām, kas katra atsevišķi vai kopā pārsniedz Kartes kontā pieejamos naudas līdzekļus,
noteiktos Kartes limitus vai Kredīta limitu;
4.1.12. neveikt darbības, kuru rezultātā jebkurš no Kartes rekvizītiem (numurs, derīguma termiņš, PIN kods u.c.)
tiek pārveidots elektroniskā formā un tieši vai netieši nosūtīts, pārraidīts, augšupielādēts vai ievadīts informācijas
pārraides sistēmā, ja tas nav tieši nepieciešams Operācijas veikšanai.
4.2. Kartes lietotājs Operācijas ar Karti drīkst veikt tikai Kartes limitu vai Kredīta limita ietvaros.

5. Kredīts

5.1. Ja klients izvēlējies kādu no Bankas piedāvātajām Kredītkartēm, parakstot Līgumu, Banka piešķir Kredītu līdz
Līgumā norādītam Kredīta limitam atbilstoši Kartes veidam. Kredīts ir pieejams tikai Kartes kredīta kontā un tikai
Operācijām ar Kredītkarti.
5.2. Kredīta limita darbības termiņš ir viens gads. Banka 60 (sešdesmit) dienas pirms Kredīta limita darbības termiņa
beigām izvērtē iespēju pagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz nākamo periodu, ievērojot šādus punktus:
5.2.1. Ja Banka ir pieņēmusi lēmumu pagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz nākamo periodu ar spēkā esošiem
noteikumiem, Klients maksā Bankai Komisijas maksu par Kredīta limita darbības termiņa pagarināšanu saskaņā ar
Cenrādi nākamā perioda pirmajā dienā. Saskaņā ar šo punktu samaksātā Komisijas maksa Klientam netiek atmaksāta.
5.2.2. Ja Banka ir nolēmusi pagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz nākamo periodu ar jauniem noteikumiem
(t.sk. jauna Procentu likme, Kredīta limits), tad Banka informē Klientu par izmaiņām saskaņā ar noteikumu 9.4.
punktu un Klientam ir tiesības atkāpties no Līguma 9.5. punktā noteiktajā kārtībā. Jaunie noteikumi stājas spēkā
nākamā perioda pirmajā dienā. Klients maksā Bankai Komisijas maksu par Kredīta limita darbības termiņa
pagarināšanu saskaņā ar Cenrādi nākamā perioda pirmajā dienā.
5.2.3. Ja Banka ir pieņēmusi lēmumu nepagarināt Kredīta limita darbības termiņu uz nākamo periodu, tad Banka
informē Klientu par pieņemto lēmumu 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.
5.2.4. Ja Klients nevēlas turpināt izmantot Kredītu Kredīta limita ietvaros uz nākamo periodu, tad Klients 30
(trīsdesmit) dienas pirms Kredīta limita darbības perioda beigām rakstveidā par to informē Banku, pretējā gadījumā
samaksātā Komisijas maksa par Kredīta limita darbības termiņa pagarināšanu saskaņā ar Cenrādi, ja tāda tikusi
piemērota, netiek atmaksāta.
5.3. Kredītkartei ar brīvu vai fiksētu maksājumu izmantotais un neatmaksātais Kredīts var tikt pilnīgi vai daļēji
atmaksāts jebkurā brīdī, ieskaitot naudas līdzekļus Kartes kredīta kontā. Atmaksātais Kredīts var tikt izmantots
atkārtoti Līguma (Kredīta limita) darbības laikā.
Savukārt, Kredītkartei ar atliktu maksājumu izmantoto un neatmaksāto Kredītu var atmaksāt, ieskaitot naudas
līdzekļus Kartes kredīta kontā līdz tekošā mēneša pēdējai dienai, tā pilnīgi vai daļēji dzēšot šajā mēnesī
iztērēto Kredītu. Atmaksātais Kredīts var tikt izmantots atkārtoti līdz mēneša beigām.
5.4. Par Kredīta izmantošanu Kredīta limita ietvaros Klients maksā Bankai Procentus.
5.5. Procenti tiek rēķināti par izmantoto Kredītu par katru kalendāro dienu, pie aprēķiniem pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
5.6. Maksājumi atbilstoši Kredītkartes veidam ir šādi:
5.6.1. Kredītkartei ar brīvu maksājumu Procentu maksājums Klientam jānodrošina katru kalendāro mēnesi Līgumā
norādītā Klienta kontā Līgumā noteiktā Maksājumu datumā līdz Bankas iestājušos prasījumu pilnīgai apmierināšanai;
5.6.2. Kredītkartei ar atliktu maksājumu Procentu maksājums Klientam kopā ar iepriekšējā mēnesī izmantoto un
neatmaksāto Kredītu jānodrošina Līgumā norādītā Klienta kontā kārtējā mēnesī Līgumā noteiktā Maksājumu
datumā līdz Bankas iestājušos prasījumu pilnīgai apmierināšanai;
5.6.3. Kredītkartes ar fiksētu maksājumu Klientam jānodrošina Fiksētais maksājums katru kalendāro mēnesi
Līgumā norādītā Klienta kontā Līgumā noteiktā Maksājumu datumā līdz Bankas iestājušos prasījumu pilnīgai
apmierināšanai.
5.7. Klientam ir nekavējoties jāatmaksā Kredīta limita pārsniegums (ja tāds pastāv).
5.8. Banka patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji paaugstināt Procentu likmi par 5 (pieciem) procentpunktiem
šādos gadījumos:
5.8.1. pret Klientu (arī Kartes lietotāju) vai viņa mantu tiek vērsti trešo personu prasījumi;
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5.8.2. Klients nepilda Līguma II daļas 5.11. (2) punktā minēto;
5.8.3. kāda no Bankas koncerna/grupas sabiedrībām vai AB „Swedbank” (reģistrēta Zviedrijas uzņēmumu reģistrā
ar Nr.502017-7753) vai jebkura sabiedrība, kurā tieši vai netieši AB „Swedbank” pieder līdzdalība, ir atkāpusies
no līguma, kas noslēgts ar Klientu, un pieprasījusi Klienta saistību izpildi pirms termiņa;
5.8.4. ir mainījušies būtiski apstākļi, kas bijuši par pamatu Kredīta piešķiršanai;
5.8.5. Kartes līguma 7.3. punktā noteiktajos gadījumos.
5.9. Ja Procentu likme tikusi paaugstināta Līguma II daļas 5.8. punktā noteiktā kārtībā, pamatojoties uz 5.8.1. un
5.8.2. punktā minēto, Klientam ir tiesības lūgt Banku samazināt Procentu likmi Līguma I daļā noteiktā apmērā ne
ātrāk kā pēc trim mēnešiem no brīža, kad tikuši novērsti Līguma II daļas 5.8.1. un 5.8.2. punkta attiecīgie pārkāpumi
un pārkāpumi nav pieļauti atkārtoti.
5.10. Saskaņā ar Līguma II daļas 5.8. punktu grozītā Procentu likme stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad Banka
par to informējusi Klientu saskaņā ar Līguma II daļas 9.4. punktu. Ja Klients nevēlas turpināt izmantot Kredītkarti
ar grozīto Procentu likmi, Klientam ir tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma II daļas 10.6. punkta noteikumiem.
5.11. (1) Banka un Klients var vienoties par Kredīta limita grozīšanu (kā arī par atmaksas kārtību, Procentu likmi
u.c.) rakstiski, Bankas Internetbankā, Bankas uzstādītā Bankas automātā (kurā šāds pakalpojums tiek nodrošināts)
vai citā veidā, par kādu Banka un Klients vienojušies. Banka ir tiesīga atteikt Kredīta limita grozīšanu.
(2) Ja Kredīta limita vai Procentu likmes noteikšanai vai grozīšanai par pamatu ir ticis ņemts tas, ka Klients nodrošina
savas darba algas vai naudas līdzekļu darba algas apmērā ieskaitīšanu Klienta kontā Bankā, tad Klientam ir
pienākums turpināt savas darba algas vai naudas līdzekļu darba algas apmērā pārskaitīšanu uz Klienta kontu
Bankā ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
(3) Ja Kredīta limits tiek palielināts, Banka līdz nākamās Bankas darba dienas beigām nodrošina papildus naudas
līdzekļu pieejamību Kartes kontā Kredīta limita palielinājuma apmērā. Ja Kredīta limits ir samazināts, Klientam ir
pienākums nekavējoties atmaksāt starpību starp iepriekš noteikto Kredīta limitu un jauno Kredīta limitu.
5.12. Ja Banka ir pieņēmusi lēmumu nepagarināt Klientam Kredīta limitu vai Klients ir atteicies no Kredīta turpmākas
izmantošanas, Līgums tiek izbeigts un Klienta pienākums ir nodrošināt Klienta kontā nepieciešamo naudas summu
kopā ar citām ar Kredīta lietošanu saistītajām maksām, saglabājot to līdz pilnīgai Bankas iestājušos prasījumu
apmierināšanai.
Kredīta izmantošana bez aktīvas Kredītkartes un Kredītkartes izmantošana pēc Kredīta limita beigām nav pieļaujama.
5.13. Bankai ir tiesības atsevišķiem Kredītkartes veidiem noteikt bezprocentu periodu (t.i. periodu, kurā Klients nemaksā
Procentus) par norēķiniem (pirkumiem), ko Klients veicis, izmantojot Kredītkarti. Ja Banka nosaka bezprocentu periodu,
tad informācija par bezprocentu perioda nosacījumiem atbilstoši Kredītkartes veidam/nosaukumam tiek iekļauta Cenrādī.
5.14. Izsniedzot Klientam Kredītkarti, Bankai ir tiesības prasīt no Klienta nodrošinājumu Klienta saistību izpildei.
Šādā gadījumā informācija par nodrošinājuma veidu ir norādīta Līguma I daļā.
5.15. Ja Klienta saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Klients pilnvaro Banku sniegt galviniekam informāciju, kas
saistīta ar Līgumu.
5.16. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā saņemt informāciju (Kredīta izraksta/tabulas veidā)
par maksājumiem, kas jāveic Klientam Kredīta atmaksai. Informācija ir pieejama Bankas internetbankā (saskaņā
ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Ja Klients nav noslēdzis Attālināto bankas pakalpojumu līgumu,
informācija tiek Klientam izsniegta papīra formā pēc Klienta pieprasījuma.
5.17. Kredīta izmantošana bez aktīvas Kredītkartes un Kredītkartes izmantošana bez aktīva Kredīta limita nav
pieļaujama, un Līgums tiek izbeigts.

6. Norēķini
6.1. Ar Karti veikto Operāciju summas Banka noraksta no Kartes konta. Klientam jānodrošina, lai Kartes kontā
būtu Operācijas veikšanai nepieciešamā naudas summa Kartes valūtā.
6.2. Klients pilnvaro Banku debetēt Klienta kontu vai Kartes Kredīta kontu, kā arī citu Klienta kontu Bankā, ja
naudas līdzekļu Klienta kontā vai Kartes kredīta kontā nepietiek, par visām summām, kuras veido ar Karti izdarītās
Operācijas, Līgumā un Cenrādī norādītās maksas, cita Bankas noteikta atbilstoša un taisnīga atlīdzība par Klientam
sniegtajiem pakalpojumiem, kas nav iekļauti Cenrādī un Līgumā, bet ir bijuši nepieciešami, lai izpildītu Klienta
uzdevumu Bankai, pieļaujot arī Kredīta limita pārsniegumu vai neatļautu debeta atlikumu.
6.3. Katrs pirkums vai Operācija Bankas automātā ar Karti Kartes kontā var tikt atspoguļoti divas reizes: Operācijas
summas rezervēšana (rezervējuma atcelšana notiek vienlaicīgi ar Operācijas apstiprinājumu) un Operācijas apstiprinājums.
6.4. Klientam ir tiesības jebkurā laikā par jebkuru summu papildināt Kartes kontu. Par naudas līdzekļiem, kas
ieskaitīti Kartes kontā Klientam netiek aprēķināti un maksāti procenti.
6.5. Ar Karti veiktās Operācijas citās valūtās tiek konvertētas Kartes valūtā. Valūtas kurss tiek aprēķināts, ņemot
vērā Starptautisko karšu organizāciju noteikto Atsauces valūtas kursu Operācijas apstrādes dienā, tam pieskaitot
Bankas noteiktu Valūtas konvertācijas uzcenojumu. Informācija par Operācijai piemēroto valūtas maiņas kursu
Klientam tiek sniegta Konta izrakstā. Informācija par aktuālajiem atsauces valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko
karšu organizāciju mājas lapā (https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un
http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx). Valūtas kursa izmaiņas stājas spēkā nekavējoties
pēc to publicēšanas, par ko Klients atsevišķi netiek informēts.
6.6. (1) Ja Klients konstatē atšķirības starp veiktajām un Konta izrakstā uzrādītajām Operācijām vai to summām
(izņemot atšķirības Operāciju summās, kas radušās valūtu konvertācijas rezultātā) vai arī neprecizitātes aprēķinātajās
maksās, viņam nekavējoties – tiklīdz Klients uzzinājis par neautorizētu vai kļūdainu Operāciju, bet ne vēlāk kā 60
(sešdesmit) dienu termiņā par to jāinformē Banka.
(2) Ja Operācija veikta saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu un Klientam nav bijis
iespējams ievērot pirmajā punktā noteikto termiņu, Klientam jāpaziņo Bankai par neautorizētu vai kļūdainu
Operāciju ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā no brīža, kad ticis debetēts Konts.
(3) Banka atmaksā Klientam naudas līdzekļus tikai pēc tam, kad Banka tos ir atguvusi, rīkojoties atbilstoši Bankas
un/vai Starptautisko karšu organizāciju normām un noteikumiem. Klientam ir jāsedz izmaksas, kas Bankai radušās,
izpildot Klienta uzdevumus vai veicot pārbaudes par Klienta veiktām Operācijām (t.sk. rēķinu kopiju sagatavošanas
izmaksas), izņemot gadījumus, kad atšķirības starp veiktajām un Konta izrakstā uzrādītajām Operācijām vai to summām
(izņemot atšķirības Operāciju summās, kas radušās valūtu konvertācijas rezultātā) radušās Bankas vainas dēļ.
6.7. Izņemt naudu vai veikt citas Bankas operācijas Kartes kredīta kontā bez Kartes izmantošanas nav atļauts.
6.8. Bankai ir tiesības aizturēt naudas līdzekļus vai rezervēt naudas summas Kartes kontos savu prasījumu izpildes
nodrošināšanai.

7. Atbildība
7.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par Līguma ievērošanu un Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par to, ka Kartes
lietotājs ievēro Līgumu.
7.2. Kartes pazaudēšanas vai zādzības gadījumā Kartes lietotājs nekavējoties informē Banku par Kartes pazaudēšanas
vai zādzības faktu saskaņā ar Līguma II daļas 4.1.7.punktu. Kartes lietotājs nepieciešamības gadījumā sniedz
Bankai vai tās pilnvarotai personai visu nepieciešamo un zināmo informāciju Kartes nozaudēšanas gadījuma
izmeklēšanai. Banka ir tiesīga pieprasīt kopiju no Klienta vai Kartes lietotāja attiecīgajā tiesībsargājošajā iestādē
iesniegtā pieteikuma par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
7.3. Ja Kartes izsniegšana/lietošana ir notikusi, pamatojoties uz Klienta vai Kartes lietotāja sniegtajām neprecīzām,
nepatiesām un/vai maldinošām ziņām, Klients ir pilnībā atbildīgs par visām saistībām, kuras radušās Kartes lietošanas
laikā.
Klients apliecina, ka apzinās atbildību, kas iestājas, sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas – t.sk., lai saņemtu
Kredītu. Klients ir informēts, ka pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana ir uzskatāma par šo ziņu neesamību. Jebkuras
sniegtās nepatiesas vai nepilnīgas ziņas ir pamats Bankai vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Klientam
no Līguma izrietošo saistību izpildi pirms termiņa, kā arī aicināt ierosināt kriminālprocesu pret fizisko
personu – ziņu iesniedzēju saskaņā ar LR Krimināllikuma attiecīgo normu.
7.4. (1) Ja Klients noliedz, ka ir devis Piekrišanu jau izpildītai Operācijai vai apgalvo, ka Operācija tikusi veikta
kļūdaini, Banka nodrošina attiecīgas pārbaudes veikšanu, pārbaudot, vai Operācija ir tikusi veikta pēc Kartes
lietotāja rīkojuma (t.sk. pārbaudot Identifikācijas līdzekļu lietojumu), kā arī to, vai Operācija ir pamatoti iegrāmatota
Kontā un nav notikusi tehniska vai cita veida kļūda.
(2) Ja Banka konstatē, ka Operācija nav tikusi pienācīgā kārtā autorizēta, kā arī nepastāv citi Līgumā noteikti
šķēršļi, Banka atlīdzina Klientam zaudējumus, atmaksājot neautorizētās Operācijas summu.
(3) Ja Klients noliedz, ka ir autorizējis jau izpildītu Operāciju, Kartes fiziskas lietošanas konstatēšana Operācijas
veikšanai vai identifikācijas līdzekļu lietošana kalpo par pierādījumu tam, ka Kartes lietotājs ir autorizējis Operāciju
vai arī Kartes lietotājs ir rīkojies prettiesiski, vai ar nodomu (tīši) vai rupjas neuzmanības dēļ nav pildījis vienu vai
vairākus šajos noteikumos noteiktos pienākumus par Kartes drošības līdzekļu lietošanu un glabāšanu.
(4) Neatkarīgi no Klienta vainas un citiem faktiskajiem apstākļiem, Klients nes atbildību par zaudējumiem 150 (viens
simts piecdesmit) eiro ekvivalentam Latvijas latos apmērā, ja tie radušies saistībā ar neautorizētām Operācijām, ja
Klients nav nodrošinājis personalizēto drošības elementu drošu glabāšanu.
(5) Ja Kartes lietotājs vai Klients ir pieļāvis Kartes prettiesisku un/vai Līgumam neatbilstošu lietošanu, Klients ir
pilnībā atbildīgs par visām saistībām, kuras nodibinājusi Kartes lietošana, neatkarīgi no tā, vai Kartes lietotājs ir
paziņojis Bankai par Kartes nozaudēšanu, pazušanu vai neautorizētu Operāciju.
(6) Ja uz Operāciju nav attiecināms Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, Klients uzņemas
atbildību par visiem zaudējumiem, kas radušies nozaudētas vai nozagtas Kartes lietošanas rezultātā.
7.5. Bankai ir tiesības apturēt Kartes darbību, ja Klients vai Kartes lietotājs nepilda Līguma noteikumus, ja Karte
ir nozagta, nozaudēta u.tml. vai arī Bankai ir aizdomas par Kartes viltojumu, par iespējamām krāpnieciskām vai
citām prettiesiskām darbībām.
7.6. Visi Klienta finanšu līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Klienta kontos Bankā, ir ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla
un nodrošina visus no Līguma izrietošos Bankas prasījumus. Ja Klients savlaicīgi nav nodrošinājis maksājumu
veikšanai nepieciešamos līdzekļus Kontā, kā arī visos citos gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu Bankai rodas prasījums
pret Klientu, Banka ir tiesīga apmierināt šādu prasījumu, realizējot finanšu ķīlu, t.i., Banka ir tiesīga bez iepriekšēja
paziņojuma Klientam norakstīt (pārskaitīt) apmaksājamo summu no jebkura Klienta konta, kas atvērts Bankā, vai
līdzekļiem, kuri citādi pienākas Bankai, kā arī Banka ir tiesīga šos līdzekļus Klienta vārdā konvertēt bez iepriekšēja
pēdējam adresēta paziņojuma pēc Bankas noteiktā attiecīgās dienas valūtas kursa.
7.7. Ja Klients nav veicis Cenrādī un Līgumā noteiktos Maksājumus, Klients maksā Bankai Līguma I daļā norādīto
Nokavējuma līgumsodu no nokavētās Maksājumu summas par visu nokavējuma laiku.
7.8. Klients maksā Bankai Līguma I daļā norādīto Pārsnieguma līgumsodu par visu nepamatoto Kredīta izmantošanas
laiku, t.i., ja Klients:
- ir pārsniedzis Kredīta limitu;
- izmanto Kredītu pēc Kartes darbības apturēšanas;
- izmanto Kredītu pēc Līguma izbeigšanās.

7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no Līgumā noteikto saistību pienācīgas un pilnīgas izpildes.
7.10. Ja Klients kavē Maksājumu veikšanu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, Banka ir tiesīga ieturēt Komisijas maksu
saskaņā ar Cenrādi par izdevumiem, kas radušies, lai nodrošinātu Maksājumu samaksu (t.sk. Komisijas maksu par
atgādinājumu sūtīšanu Klientam).

8. Maksa par pakalpojumiem
8.1. Maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta un norakstīta saskaņā ar Cenrādi un Līgumu.
8.2. Kartes izgatavošanas maksa Klientam jāmaksā Kartes izsniegšanas brīdī. Kartes atjaunošanas maksa Klientam
jāmaksā Kartes atjaunošanas mēnesī vai atjaunotās Kartes izsniegšanas brīdī. Ja pēc 60 (sešdesmit) dienām no Kartes
pasūtīšanas/atjaunošanas Klients nav izņēmis Karti, Bankai ir tiesības Kartes izgatavošanas/atjaunošanas maksu
norakstīt no Klienta konta vai Kartes konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu. Bankai samaksātās Kartes
izgatavošanas un atjaunošanas maksas netiek atmaksātas, ja ir uzsākta Kartes izgatavošana atbilstoši Līgumam.
8.3. Par Kartes izmantošanu atbilstoši izsniegtās Kartes veidam un saskaņā ar bankas noteiktu kārtību Klients
maksā ikmēneša uzturēšanas maksu vai Kartes gada maksu. Komisijas maksa tiek ieturēta šādā kārtībā:
8.3.1. Ja tiek piemērota Ikmēneša uzturēšanas maksa, Klients maksā Bankai par katru mēnesi, kad Karte ir bijusi
Klienta lietošanā. Bankai ir tiesības šo maksu norakstīt no Klienta konta saskaņā ar šo Līgumu katra kalendārā
mēneša attiecīgajā datumā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu, pieļaujot arī Kredīta limita pārsniegumu vai
Neatļautu debeta atlikumu.
8.3.2. Ja tiek piemērota Kartes gada maksa, Klients maksā Bankai par katru nākamo gadu uz priekšu, un Bankai
ir tiesības šo maksu norakstīt no Klienta konta katra kalendārā gada attiecīgajā mēnesī bez iepriekšējas saskaņošanas
ar Klientu, pieļaujot arī Kredīta limita pārsniegumu vai neatļautu debeta atlikumu.
8.4. Komisijas maksa par Operāciju ar Karti tiek norakstīta no Kartes konta pēc Operācijas veikšanas.

9. Izmaiņas Līguma noteikumos, Cenrādī un informēšanas kārtība
9.1. Banka patur tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus, informējot Klientu par izmaiņām saskaņā ar šo
noteikumu 9.4. punktu.
9.2. Banka patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrādi. Klienta tiesības un pienākums ir sekot Cenrāža
izmaiņām. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir pieejama Bankas telpās Bankas darba laikā, Bankas mājas lapā
www.swedbank.lv, Bankas internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Informācija Klientam
tiek paziņota, izmantojot Bankai pieejamos saziņas līdzekļus ar Klientu (SMS, e-pasts u.c.) vismaz 60 (sešdesmit)
dienas iepriekš. Banka patur tiesības informēt Klientu arī īsākā periodā par tādām Cenrāža izmaiņām, kas ir Klientam
labvēlīgas.
9.3. Ja Banka ir saņēmusi saistošus norādījumus no Bankas darbību uzraugošo iestāžu puses, Banka patur tiesības
vienpusēji grozīt Kartes limitus. Informācija par Bankas grozītajiem Kartes limitiem Klientam tiek paziņota Bankas
internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Ja Klients nav noslēdzis Attālināto bankas
pakalpojumu līgumu, informācija par izmaiņām Kartes limitos var tikt paziņota Klientam uz Klienta norādīto pasta
adresi, vai izmantojot Bankai pieejamos saziņas līdzekļus ar Klientu (t.sk. SMS, e-pasts u.c.).
9.4. Informācija par izmaiņām šajos noteikumos, Kredīta limita izmaiņām (arī anulēšanu) un procentu likmes
izmaiņām atbilstoši šim Līgumam Klientam tiek paziņota Bankas internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas
pakalpojumu līgumu). Ja Klients nav noslēdzis Attālināto bankas pakalpojumu līgumu, informācija par izmaiņām
tiek nosūtīta Klientam uz Klienta norādīto pasta adresi vai citā veidā, ja Banka ar Klientu par to vienojusies.
9.5. Ja 60 (sešdesmit) dienas pēc paziņošanas Klientam par izmaiņām noteikumos, kredīta limitā vai procentu
likmes izmaiņām Klients nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu, uzskatāms, ka Klients ir pieņēmis izmaiņas
un atzīst tās sev par saistošām.

10. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījis Klients un akceptējusi Banka. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu
laiku, un Kartes derīguma termiņš un Kredīta limita darbības termiņš pats par sevi nav uzskatāms par Līguma
beigu termiņu, izņemot šajos noteikumos atrunātus gadījumus.
10.2. Izbeidzoties Kartes derīguma termiņam vai Kredīta limita darbības termiņam, Banka patur tiesības neatjaunot
Karti un neturpināt Līgumu uz iepriekšējiem nosacījumiem, ja:
10.2.1. Kartes lietotājs Operāciju veikšanai nav izmantojis Kredītkarti – pēdējā kalendārā gada laikā un Norēķinu
karti – pēdējo 180 (simtu astoņdesmit) dienu laikā;
10.2.2. Klients vai Kartes lietotājs nav izmantojis Kredītkartes Kredītu pēdējā kalendārā gada laikā;
10.2.3. Klienta vai Kartes lietotāja vecums neatbilst Kartes izsniegšanas kritērijiem;
10.2.4. Klienta Kartes kontā ir Neatļauts debeta atlikums;
10.2.5. Klienta Kartes kontam ir uzlikts arests, apturētas norēķinu operācijas vai no tā tiek ieturēti līdzekļi LR
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
10.3. Katra Karšu lietošanas noteikumu jaunā redakcija, kurai Klients piekritis pēc Līguma parakstīšanas, aizstāj
Līguma II daļas noteikumus, ja nav panākta cita vienošanās.
10.4. Bankai vai Klientam uzsakot Līgumu, Klientam ir pienākums atmaksāt Bankai izmantoto un neatmaksāto
Kredītu, Procentus, līgumsodus un Kredīta limita pārsniegumu (ja tāds ir), kā arī ar Kredīta, Kredīta limita pārsniegumu
(ja tāds bijis) un Kartes izmantošanu saistītos maksājumus saskaņā ar Līgumu un Cenrādi.
10.5. Klientam ir tiesības rakstiski pieprasīt Līguma izbeigšanu jebkurā laikā.
10.6. Līgums tiek izbeigts, kad ir izpildītas no Līguma izrietošās saistības, bet ne ātrāk kā pēc 30 (trīsdesmit)
dienām, skaitot no Līguma izbeigšanas pieteikšanas dienas Bankā.
10.7. Klientam vai Bankai uzsakot Līgumu, Kartes darbība tiek apturēta.
10.8. Bankai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un apturēt Kartes darbību, par to 60 (sešdesmit) dienas
iepriekš brīdinot Klientu.
10.9. Bankai ir tiesības vienpusēji apturēt Kartes darbību, iepriekš nebrīdinot par to Klientu un/vai Kartes lietotāju,
ja Bankas rīcībā ir informācija par iespējamu, nākamu vai esošu apdraudējumu no Klienta, Kartes lietotāja vai trešo
personu puses vai citiem apstākļiem, kas ir ārpus Bankas tiešas vai netiešas ietekmes vai kontroles robežām un
kas varētu ietekmēt Klienta, Kartes lietotāja un/vai citu Bankas klientu personu noguldījumu vai pakalpojumu
drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti, vai radīt zaudējumus.
10.10 Bankai ir tiesības vienpusēji apturēt Kredītkartes darbību (anulēt Kredīta limitu), iepriekš nebrīdinot par to Klientu
un/vai Kartes lietotāju, ja Klientam ir nenokārtotas parādsaistības pret kādu no Bankas koncerna/grupas sabiedrībām.
10.11. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja saskaņā ar Līgumu izgatavotā Karte netiek saņemta 60
(sešdesmit) dienu laikā no tās izgatavošanas brīža vai arī saņemtās Kartes darbība tikusi apturēta vairāk kā 60
(sešdesmit) dienas. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties atmaksāt Bankai izmantoto un neatmaksāto
Kredītu, Procentus, līgumsodus un Kredīta limita pārsniegumu (ja tāds ir), kā arī ar Kredīta, Kredīta limita pārsniegumu
(ja tāds bijis) un Kartes izmantošanu saistītos maksājumus saskaņā ar Līgumu un Cenrādi.
10.12. Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā, kā arī apturēt Kartes darbību, neziņojot par to Kartes
lietotājam, ja Kartes lietotājs vai Klients nepilda Līguma noteikumus.
10.13. Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Banka pārtrauc kartes veida izdošanu Bankā, par to informējot
Klientu 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.
10.14. Atkāpšanās vai Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienācīgas savu no Līguma izrietošo saistību izpildes.

11. Atteikuma tiesības
11.1. Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot Atteikuma tiesības
un atteikties no Kredītkartes kredīta (atkāpties no Līguma), nesniedzot atteikšanās pamatojumu.
11.2. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Klients paziņo Bankai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Bankas filiālē vai
nosūtot ziņojumu Bankas internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Paziņojumam par
Atteikuma tiesību izmantošanu jābūt nosūtītam Bankai pirms iestājas Līguma II daļas 11.1.punktā noteiktais termiņš.
11.3. Klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad paziņots Bankai,
saskaņā ar Līguma II daļas 11.2. punktu atmaksāt Bankai saņemto un izmantoto Kredītu un samaksāt Procentus
par visu Kredīta izmantošanas laiku.
11.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Klientam netiek atgriezta Kredītkartes izsniegšanas maksa.
11.5. Ja Klients neizpilda Līguma II daļas 11.2. un/vai 11.3. punktu noteikumus, uzskatāms, ka Klients nav izmantojis
Atteikuma tiesības un Klientam ir pienākums turpināt veikt Maksājumus saskaņā ar Līgumu.

12. Nobeigums
12.1. Bankai ir tiesības atteikt Kartes izsniegšanu. Atteikuma gadījumā Banka patur sev tiesības atteikumu
nepaskaidrot.
12.2. Klients atļauj Bankai pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un
spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildus ziņas un apstiprinājumus no trešajām
personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Klientu un/vai Kartes lietotāju. Klients un Kartes lietotājs ar Līguma
parakstīšanu piekrīt, ka Banka pakalpojumu sniegšanai ir tiesīga apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas
Bankai kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Bankas noteikumu un pakalpojumu sniegšanas izpildei.
12.3. Banka nav atbildīga par trešās personas atteikumu pieņemt Karti. Banka neatbild par preču un pakalpojumu
kvalitāti, par kuriem ir veikta norēķināšanās ar Karti. Banka nav atbildīga, ja trešās personas ierobežojumi vai limiti
aizskar Klienta vai Kartes lietotāja intereses. Banka neatbild par tiesiskajām attiecībām, kas Klientam saskaņā ar
savstarpējiem darījumiem vai uz likuma pamata ir radušās ar trešo personu (arī ja to nodibināšanas pamats ir
Operācija). Banka neatbild par veiktajiem norēķiniem, darījumiem vai informācijas apmaiņu internetā un par
jebkāda veida sekām, kas radušās šādu darbību rezultātā. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies
elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisku iekārtu, kas nodrošina Operāciju veikšanu ar Karti, traucējumu,
bojājumu vai citu tehnisku un no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.
12.4. Strīdu vai neskaidrību gadījumi, kas saistīti ar Līguma darbību vai no tā izrietošajām saistībām, tiek risināti,
Līdzējiem vienojoties. Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana otram Līdzējam
un 30 (trīsdesmit) dienu pretenzijas izskatīšanas termiņa notecējums. Iesniedzot pretenziju par Klienta vai Kartes
lietotāja veiktām Operācijām, Klientam jāiesniedz arī Operāciju apliecinošs dokuments.
Ja Klients iesniedz Bankā pretenziju, kas saistīta ar Līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma saņemšanu,
Klientam pretenzija jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šādā gadījumā Banka 10 (desmit) dienu
laikā pēc pretenzijas saņemšanas sniedz Klientam rakstisku atbildi, ja Līdzēji nevienojas citādi.
12.5. Klientam ir tiesības iesniegt Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā sūdzību par Līguma izpildi. Sūdzības
iesniegšana ombudam nav uzskatāma par priekšnosacījumu, lai Klients varētu vērsties tiesā.
12.6. MK noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Kr.Valdemāra
iela 157, Rīgā, LV-1013.
12.7. Visi strīdi tiek izšķirti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.8. Līdzēji nav atbildīgi par apstākļiem, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne arī ietekmēt ar saprātīgiem
līdzekļiem (Force Majeure), ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.
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