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LĪGUMS PAGAIDU KONTA ATVĒRŠANAI
JURIDISKĀS PERSONAS DIBINĀŠANAS STADIJĀ
I daļa
Jaundibināmā uzņēmuma nosaukums
Jaundibināmā uzņēmuma kontaktpersona
(amats, vārds, uzvārds)

Jaundibināmā uzņēmuma kontaktinformācija
(adrese)

tālruņa numurs

, e-pasta adrese

1. Apliecinājumi un piekrišana
1.1. Apliecinu, ka visa šajā Līgumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa (apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām
augstāk sniegtajā informācijā).
1.2. Apliecinu, ka esmu iepazinies ar AS BlueOrange Bank, turpmāk – Banka, Vispārējiem darījumu noteikumiem, Pagaidu konta atvēršanai juridiskās
personas dibināšanas stadijā līguma noteikumiem un Cenrādi, un atzīstu tos sev par saistošiem un apņemos ievērot.
1.3. Esmu informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu
aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem un Fizisko personas datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis:
pagaidu konta atvēršana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit - https://www.blueorangebank.
com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi

2. Līgumu aizpildīja (jaundibināmā uzņēmuma pārstāvis/pilnvarotā persona)
2.1. Uzvārds, vārds
Personas kods (Latvijas Republikas rezidentam) un dzimšanas datums
2.2. Paraksts*
2.3. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta)
Datums

*
dd

mm

g g gg

Z.V.

2.4. Uzvārds, vārds
Personas kods (Latvijas Republikas rezidentam) un dzimšanas datums
2.5. Paraksts*
2.6. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta)
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Datums

*
dd

mm

g g gg

dd

mm

g gg g

Z.V.

3. Bankas pārstāvis, kas identificē norādītās personas
AIZPILDA BANKA

3.1. Uzvārds, vārds

3.2.Paraksts
Datums
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II daļa
PAGAIDU KONTA ATVĒRŠANAS JURIDISKĀS PERSONAS DIBINĀŠANAS STADIJĀ
LĪGUMA NOTEIKUMI
1. Šajos noteikumos lietotie termini:
Banka – AS BlueOrange Bank, kas, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003551060, juridiskā adrese: Smilšu
iela 6, Rīga, LV-1050.
Cenrādis – spēkā esošs Bankas pakalpojumu (operāciju) cenrādis.
Dibināšanas dokuments – Klienta vai Līguma aizpildītāja iesniegtais dibināšanas lēmums vai dibināšanas līgums.
EEZ – Eiropas ekonomiskā zona.
Klients – civiltiesiska sabiedrība, kam Banka ir atvērusi Kontu saskaņā ar Līgumu un kuru pārstāv Dibināšanas dokumentā norādītais dibinātājs vai
dibinātāji kopīgi, vai arī to kopīgi pilnvarotā persona.
Konts – pagaidu konts dibināmās sabiedrības pamatkapitāla iemaksai.
Līdzēji – Banka un Klients.
Līgums – starp Banku un Klientu noslēgtā pagaidu konta atvēršanas juridiskās personas dibināšanas stadijā līguma I un II daļa.
Normatīvie akti – Latvijas Republikas normatīvie akti, kompetento iestāžu izdoti saistošie noteikumi, citi Bankas un Klienta attiecības regulējošie
tiesību akti, kā arī laba banku pakalpojumu sniegšanas prakse. Ārvalstu normatīvie akti ir piemērojami, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie
akti vai Līgums.
VDN – Vispārējie darījumu noteikumi.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad dibinātājs vai dibinātāji, vai arī to kopīgi pilnvarotā persona ir aizpildījusi Līguma I daļu, iepazinusies un
apstiprinājusi Līguma II daļu, nosūtījusi Bankai Dibināšanas dokumentu, Banka ir veikusi iesniegto dokumentu pārbaudi, atvērusi Kontu, un
Klients ir saņēmis informāciju par atvērto Kontu.
2.2. Klients kopā ar Līgumu iesniedz Bankā vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi: info@blueorangebank.com ieskenētu Dibināšanas dokumentu.
2.3. Līdzēju tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas šajā Līgumā, nosaka VDN un Normatīvie akti.

3. Konta apkalpošana
3.1. Klientam, izpildot Līguma II daļas 2. punktā noteiktās darbības, un Bankai konstatējot iesniegto Dibināšanas dokumentu atbilstību, Klientam
tiek atvērts Konts.
3.2. Banka ir tiesīga ieskaitīt Klientam naudas līdzekļus, pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto Konta numuru.
3.3. Klientam ir pienākums Kontā iemaksāt summu, kas nav mazāka par Dibināšanas dokumentā norādītā dibināmās sabiedrības pamatkapitāla
apmēru.
3.4. Kontā ir aizliegts veikt iemaksas, kuru mērķis nav pamatkapitāla apmaksa.
3.5. Jebkura veiktā iemaksa Kontā tiks uzskatīta kā iemaksa dibināmās sabiedrības pamatkapitālā.
3.6. Par Līgumā norādīto datu pareizību un pilnīgumu, kā arī par jebkuru Kontā veikto darījumu atbilstību Dibināšanas dokumentam, ir atbildīgs
Klients.
3.7. Pēc Klienta pieprasījuma:
3.7.1. Banka sniedz informāciju par Konta stāvokli Bankas noteiktajā formā un kārtībā;
3.7.2. Banka izsniedz izziņu par pamatkapitāla iemaksām Kontā, kurā norāda Kontā iemaksāto naudas līdzekļu apmēru.
3.8. Par Konta atvēršanu, Konta uzturēšanu un citiem sniegtajiem pakalpojumiem Klients maksā Bankai komisijas naudu saskaņā ar Cenrādi. Par
pakalpojumiem, kas nav iekļauti Cenrādī, bet ir bijuši nepieciešami, lai izpildītu Līgumu, Banka ir tiesīga noteikt atbilstošu un taisnīgu atlīdzību,
ja nav citas vienošanās ar Klientu.
3.9. Banka patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Līguma noteikumus un Cenrādi atbilstoši VDN noteiktajai kārtībai.
3.10. Informācija par Cenrādi ir pieejama Bankas telpās Bankas darba laikā, kā arī Bankas interneta vietnē. Klienta tiesības un pienākums ir sekot
Līguma noteikumu un Cenrāža izmaiņām.
3.11. Tiesības rīkoties ar Kontu, ievērojot Dibināšanas dokumentu, ir Dibināšanas dokumentā norādītajiem Klienta dibinātājiem kopīgi vai to kopīgi
pilnvarotajai personai.
3.12. Klientam pēc reģistrācijas ir pienākums iesniegt Bankā sabiedrības reģistrācijas dokumentus un nodibināt darījuma attiecības ar Banku,
atverot norēķinu kontu vai arī slēgt Kontu, iesniedzot Bankā brīvas formas rakstisku pieteikumu. Konta slēgšanas gadījumā ar Kontā esošajiem
naudas līdzekļiem ir tiesīga rīkoties sabiedrības paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarotā persona, un šie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz
sabiedrības vārda atvērta konta citā kredītiestādē vai finanšu iestādē.
3.13. Ja Klients, sākot ar 3 (trešo) mēnesi kopš Līguma spēkā stāšanās, nav slēdzis Kontu vai nav nodibinājis darījuma attiecības ar Banku, atverot
norēķinu kontu, Bankai ir tiesības piemērot Kontam ikmēneša norēķinu konta apkalpošanas maksu saskaņā ar Cenrādi.
3.14. Bankai ir tiesības norakstīt naudas līdzekļus no Konta bez saskaņošanas ar Klientu:
3.14.1. par Klientam sniegtajiem Bankas pakalpojumiem saskaņā ar Cenrādi vai Līgumu;
3.14.2. jebkuru Klienta saistību pret Banku izpildei;
3.14.3. ja iemaksa/pārskaitījums Kontā vai citā Klienta kontā Bankā vai izmaksa Klientam skaidrā naudā ir veikta Bankas maldības, pārskatīšanās
vai cita tiesiska pamata trūkuma dēļ;
3.14.4. ja Klienta noguldījumiem tiek piemērotas piespiedu izpildes darbības.
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3.15. Procenti par naudas līdzekļu atlikumu Kontā netiek aprēķināti.
3.16. Klients apņemas nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar Līgumā norādīto informāciju, kā arī citu būtisku informāciju (t.sk.
jebkādas izmaiņas Dibināšanas dokumentos u.c.).
3.17. Banka patur tiesības atturēties no Konta atvēršanas, plašāk nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus.

4. Līguma izbeigšana
4.1. Līgums izbeidzas, ja tiek noslēgts līgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu.
4.2. Līgums var tikt izbeigts:
4.2.1. pēc Klienta iniciatīvas, iesniedzot rakstiski brīvas formas pieteikumu atbilstoši Līguma II daļas 3.12. un 4.3. punktā noteiktajos gadījumos;
4.2.2. pēc Bankas iniciatīvas Līguma II daļas 4.5. punktā noteiktajos gadījumos;
4.3. Klientam ir tiesības rakstiski pieprasīt Līguma izbeigšanu un Konta slēgšanu jebkurā laikā. Klienta dibinātājiem ir pienākums pēc Bankas
pieprasījuma iesniegt Bankā kompetentas Latvijas Republikas vai EEZ komercsabiedrību reģistrācijas iestādes lēmumu par atteikumu reģistrēt
sabiedrību vai dibinātāju apliecinājumu, ka sabiedrība netiks dibināta. Ja sabiedrība netiek dibināta, samaksa par Konta atvēršanu, Konta
uzturēšanu un citiem sniegtajiem pakalpojumiem Klientam netiek atgriezta.
4.4. Tiesības slēgt Kontu un saņemt tajā esošos naudas līdzekļus ir Dibināšanas dokumentā norādītajiem Klienta dibinātājiem kopīgi vai to kopīgi
pilnvarotajai personai.
4.5. Bankai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un slēgt Kontu:
4.5.1. ja Klients 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža Kontā nav veicis iemaksas, nav slēdzis Kontu pēc savas iniciatīvas vai nav
nodibinājis darījuma attiecības ar Banku, atverot norēķinu kontu; šādā gadījumā Banka informē Klientu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš,
nosūtot paziņojumu uz Līguma I daļā norādīto e-pasta adresi. Klients ir tiesīgs saņemt naudas līdzekļus, kas atrodas Kontā, iesniedzot
Bankai atbilstošu maksājumu rīkojumu un Banka izmaksā naudas līdzekļus, ievērojot 4.4.punktā noteikto. Ja Klients 15 (piecpadsmit) dienu
laikā no Bankas paziņojuma nosūtīšanas brīža nav pieprasījis Bankai izmaksāt naudas līdzekļus, Banka ir tiesības piemērot komisijas maksu
par naudas līdzekļu glabāšanu Kontā pēc darījuma attiecību izbeigšanas saskaņā ar Cenrādi.
4.5.2. ja Klients nepilda savas saistības pret Banku;
4.5.3. citos gadījumos, kas noteikti VDN.

5. Pretenzijas
5.1. Klienta pienākums ir uzraudzīt viņa veikto Bankas operāciju atspoguļojumu viņa Kontā un ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī pārbaudīt tā
atbilstību faktiski veiktajām Bankas operācijām.
5.2. Pretenzijas par viņa kontā atspoguļoto Bankas operāciju Klients var iesniegt rakstiski ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no konkrētās
Bankas operācijas veikšanas brīža.
5.3. Strīdi, kas rodas Līguma sakarā, ja Līdzēji tos nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek risināti Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā 1 (viena)
tiesneša sastāvā, ko ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un minētās šķīrējtiesas reglamentu.
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