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INDIVIDUĀLĀ SEIFA LIETOŠANAS LĪGUMS
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

Rīgā

dd

mm

gggg

I daļa.
Informācija par Klientu
Klients (vārds, uzvārds/nosaukums)
Personas kods / Reģistrācijas Nr. (valsts)

Klienta Nr.
PVN reģistrācijas Nr. (ja tāds ir piešķirts)
Konta Nr.

L V

C B B R

Informācija par individuālo seifu
Seifa Nr.
Seifa veids un iekšējie izmēri (mm)
Līguma termiņš

12 mēneši

S 50 x 480 x 310

M 75 x 480 x 310

L 300 x 480 x 310

24 mēneši

Maksa par seifa lietošanu tiek ieturēta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (summa par visu lietošanas periodu).

Seifa lietotāji (pilnvaroju šādus seifa lietotājus (norāda pēc nepieciešamības)):
Seifa lietotājs Nr.1 (Klients/Klienta juridiskas personas pārstāvis):
Vārds, Uzvārds

Personas kods (ja nav, norādīt dzimšanas datumu)

Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)
Pilsonība

Tālrunis

Seifa lietotājs Nr.2 (Klients/Klienta juridiskas personas pārstāvis):
Vārds, Uzvārds

Personas kods (ja nav, norādīt dzimšanas datumu)

Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)
Pilsonība

Tālrunis

Seifa lietotājs Nr.3 (Klients/Klienta juridiskas personas pārstāvis):
Vārds, Uzvārds

Personas kods (ja nav, norādīt dzimšanas datumu)

Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)
Pilsonība
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Vai esat politiski nozīmīga persona (PNP) var ar PNP saistīta persona?
Nē

Jā

PNP ģimenes loceklis

Ar PNP cieši saistīta persona

Klienta Seifa atslēga tiek glabāta:

Bankā

Pie Klienta

Nepieciešams saņemt Bankas izrakstītu rēķinu par Pakalpojuma maksu:
Nē
Jā, rēķinu sūtīt uz e-pastu

Līdzēju paraksti
KLIENTS

BANKA

Apstiprinu, ka ar AS BlueOrange Bank Vispārējiem darījumu noteikumiem,
Individuālā seifa lietošanas līguma noteikumiem un Bankas pakalpojumu
Cenrādi esmu iepazinies, piekrītu tiem pilnībā un apņemos tos ievērot.
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 personu datu apstrādes politiku. Ar detalizētāku informāciju par
Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: https://
www.blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi.
Ar šī līguma noslēgšanas brīdi apstiprinu, ka man ir nepieciešamās
piekrišanas Seifa lietotāju (ja tādi ir norādīti) personas datus nodot Bankai,
nolūkā nodrošināt individuālā seifa lietošanas līguma noslēgšanu un
pakalpojuma sniegšanu.

(Klienta (Klienta pārstāvja) paraksts)

(Bankas pārstāvja paraksts)

/

/
(Klienta (Klienta pārstāvja) vārds, uzvārds)

Digipass atslēga
(Signature)

/

/
(Bankas pārstāvja vārds, uzvārds)

(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts Bankai, izmantojot
elektroniskos sakaru līdzekļus)
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II daļa. Individuālā seifa lietošanas līguma noteikumi

TURPINĀJUMS

1. Noteikumos lietotie termini
Banka
Cenrādis
Klients
Konts
Lietotājs

-

Līgums

-

Noteikumi
Pakalpojums
Puses
Seifa atslēga
Seifa lietošanas termiņš
Seifs
Seifu glabātava
Seifa kabīne

-

AS BlueOrange Bank, reģ. Nr. 40003551060
spēkā esošais Bankas pakalpojumu cenrādis
Līguma 1.daļā norādīta juridiska vai fiziska persona, kam Bankā atvērts norēķinu konts
Līguma 1.daļā norādītais Klientam atvērtais Norēķinu konts Bankā
Klients vai klienta pārstāvis un Līguma 1.daļā norādītā fiziskā persona, ko Klients ar Līgumu pilnvaro lietot Seifu
starp Pusēm noslēgtais Individuālā seifa lietošanas līgums, kas sastāv no Individuāla seifa lietošanas Līguma 1.daļas
un Individuālā seifa lietošanas līguma noteikumiem (2.daļas)
Individuālā seifa lietošanas noteikumi, Līguma 2.daļa
Seifa noma Seifa lietošanas termiņa laikā
Klients un Banka
Klientam izsniegtā Seifa atslēga, kas tiek izmantota, lai piekļūtu Seifam
Līguma 1.daļā norādītais Seifa lietošanas termiņš
Līguma 1.daļā norādītais Bankas individuālais seifs
speciāli iekārtota Bankas telpa, kurā atrodas seifi un Seifa kabīnes
individuāla, noslēgta telpa, kurā atrodas Lietotājs un Seifa kaste

2. Pamatprincipi
2.1. Banka saskaņā ar Līgumu sniedz Pakalpojumu Klientam, bet Klients, ievērojot Noteikumus, īrē Seifu un veic maksājumus saskaņā ar Līgumu un
Cenrādi.
2.2. Banka sniedz Klientam Pakalpojumu saskaņā ar Noteikumiem un Cenrādi.
2.3. Maksa par Pakalpojumu, kā arī jebkuri citi maksājumi vai izmaksas, kas pienākas Bankai atbilstoši Noteikumiem, papildus tiek aplikti ar
pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajām pievienotās vērtības nodokli reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
2.4 Pušu tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, nosaka Vispārējie darījumu noteikumi, citi Bankas noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem
Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Bankas tiesības un pienākumi
3.1. Banka nodrošina Seifa un Seifa atslēgu nodošanu Klientam labā tehniskā stāvoklī, kā arī Seifa atslēgu drošu glabāšanu Bankā.
3.2. Banka nodrošina Klientam/Lietotājam piekļuvi Seifam darba dienās Bankas darba laikā, identificējot Klientu/Lietotāju pēc personu apliecinoša
dokumenta.
3.3. Bankai ir tiesības no Līguma noslēgšanas dienas vai atbilstoši Noteikumu 7.5.punktā noteiktajam bez papildus Klienta pilnvarojuma vai
piekrišanas ieturēt no Konta vai citiem Klienta vārdā Bankā atvērtiem kontiem maksu par Pakalpojumu, kā arī jebkurus citus maksājumus vai
izmaksas, kas pienākas Bankai atbilstoši Noteikumiem, ja tas nepieciešams, konvertējot valūtu pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa
pārskaitījuma veikšanas dienā. Šāds uzdevums uzskatāms par Klienta saistību un tādēļ nav atsaucams.
3.4. Banka nodrošina informācijas, kas tai kļuvusi zināma par Klientu/Lietotāju šī Līguma sakarā konfidencialitāti, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
3.5. Bankai ir tiesības izlietot aizturējuma tiesību attiecībā uz Seifa saturu. Bankai ir tiesības aizturēt Seifa saturu līdz brīdim, kad Klients izpilda savas
saistības, kas izriet no Līguma.
3.6. Bankai ir tiesības nepieļaut Klienta/Lietotāja piekļūšanu Seifam, ja:
3.6.1. Seifu glabātuvē jau atrodas Bankas klients;
3.6.2. Klientam/Lietotājam nav līdzi Seifa atslēgas un/vai personu apliecinoša dokumenta;
3.6.3. Klients nav izpildījis jebkuras Līgumā vai jebkurā citā starp Banku un Klientu noslēgtajā līgumā paredzētās Klienta saistības;
3.6.4. Klienta pārstāvim vai pilnvarotajai personai, ir beigušās pārstāvības tiesības;
3.6.5. tas var apdraudēt Bankas vai tās darbinieku drošībai, t.sk., ja Klients/Lietotājs atrodas alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
ietekmē.
3.7. Bankai, nesaskaņojot to ar Klientu, ir tiesības atvērt Seifu un izņemt tā saturu, par Seifa satura izņemšanu sastādot attiecīgu aktu:
3.7.1. ja Bankai rodas pamatotas aizdomas par Seifa satura neatbilstību Noteikumos noteiktajām prasībām;
3.7.2. ja Klients 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no Seifa lietošanas termiņa pēdējās dienas, nav izpildījis Noteikumu 4.10.punktā noteiktās
saistības;
3.7.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
3.8. Banka uzglabā individuālā seifa saturu 1 (vienu) gadu. Ja Klients šajā periodā neizņem savu mantu, uzskatāms, ka viņš no tās atteicies, un Banka
ir tiesīga rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem, t.sk. pārdot par brīvu cenu. Pārdošanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi tiek novirzīti Bankas maksas
saskaņā ar Cenrādi segšanai, un citu zaudējumu, ja tādi radušies, segšanai. Atlikusī naudas summa tiek ieskaitīta Klienta kontā.
3.9. Ja Banka, izlietojot sev Noteikumu 3.7.punktā noteiktās tiesības un, atverot Seifu, konstatē, ka Seifa saturu turpmākā uzglabāšana ir prettiesiska
vai citā veidā apdraud Bankas un/vai trešo personu drošību, Banka nekavējoties informē atbildīgās institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, nodot Seifa saturu to rīcībā.
3.10. Bankai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Klientam/Lietotājam uzrādīt Seifa saturu, ja tai ir pamatotas aizdomas, ka tiek pārkāpts Noteikumu 4.3.
punkts.
3.11. Bankai ir tiesības pārvietot Seifu no tā atrašanās vietas uz citu speciāli tam iekārtotu telpu Bankā, informējot par to Klientu vismaz 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš.
3.12. Banka ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no maksas par Pakalpojumu, kā arī jebkuru citu maksājumu vai izmaksu, kas pienākas Bankai
atbilstoši Noteikumiem, saņemšanas izraksta un nosūta Klientam rēķinu, ja Klients to atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pieprasījis.
3.13.Bankai ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā, tajā skaitā Cenrādī un Noteikumos, atbilstoši Vispārējos darījumu
noteikumos noteiktajai kārtībai.
3.14. Bankai ir tiesības, brīdinot Klientu, izbeigt Līgumu saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
Apstiprināts 16.03.2020.
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4. Klienta tiesības un pienākumi
4.1. Klientam ir pienākums lietot Seifu atbilstoši Noteikumiem.
4.2. Klientam ir tiesības iepazīties ar izmaiņām Noteikumos, Cenrādī un Vispārējos darījumu noteikumos. Ar izmaiņām Klients var iepazīties Bankas
telpās Bankas darba laikā vai Bankas interneta vietnē www.blueorangebank.com.
4.3. Klientam/Lietotājam ir aizliegts Seifā ievietot lietas (tajā skaitā priekšmetus un vielas), kas:
4.3.1. jebkādā veidā var radīt bojājumus Seifam, Seifa saturam, apkārtējai videi, Bankai, trešajām personām un/vai to mantai, tajā, skaitā, bet ne
tikai, ir aizliegts Seifā uzglabāt vielas, kas var izraisīt pelējumu, rūsu, trupi vai ķīmisku reakciju, viegli uzliesmojošas, sprāgstošas, viegli
gaistošas, indīgas, narkotiskas vai radioaktīvas vielas, jebkādus ieročus;
4.3.2. lietas (priekšmetus), kas varētu radīt aizdomas par to iespējamu saistību ar noziedzīgu nodarījumu veikšanu, t.sk., noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizāciju;
4.3.3. citas lietas (tajā skaitā priekšmetus un vielas), kuru glabāšana vai lietošana ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.4. Klientam ir pienākums pienācīgi uzglabāt Seifa atslēgu, neizgatavot dublikātus un nepieļaut Seifa atslēgu nonākšanu trešo personu rīcībā,
izņemot Līguma 1.daļā norādīto Lietotāju.
4.5. Klienta/Lietotāja pienākums ir pēc katras Seifa lietošanas reizes to aizslēgt.
4.6. Klienta pienākums ir nekavējoties paziņot Bankai, un Banka saskaņos tālāku Seifa lietošanas kārtību ar Klientu, ja:
4.6.1. Seifa atslēga ir pazudusi, nozagta vai nonākusi trešo personu rīcībā,
4.6.2. Seifam vai Seifa saturam ir radušies bojājumi, vai Seifs kļuvis citādi nederīgs lietošanai.
4.7. Klientam nav tiesību nodot Seifa atslēgu un/vai Seifu lietošanā trešajai personai, izņemot Līgumā norādīto Lietotāju, ja tāds ir.
4.8. Klientam/Lietotājam ir pienākums nekavējoties pēc Bankas pieprasījuma saskaņā ar 3.10.punktu uzrādīt Bankas darbiniekam Seifa saturu.
4.9. Klienta pienākums ir Seifa lietošanas termiņa pēdējā dienā atbrīvot Seifu un nodot Bankai Seifa atslēgu. Ja Seifs netiek atbrīvots, tad Seifa
lietošanas termiņš tiek automātiski pagarināts uz Līguma 7. 5 .punktā noteikto termiņu un tiek ieturēta maksa saskaņā ar Cenrādi par visu jauno
Seifa lietošanas termiņu. Ja Bankai nav iespējams ieturēt maksu atbilstoši šajā punktā norādītajam, Banka rīkojas atbilstoši 3.7.punktam.
4.10. Klients apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības, veikt maksas maksājumus saskaņā ar Cenrādi un atlīdzināt Bankai zaudējumus, ko Klients/
Lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Bankai. Ar zaudējumiem tiek saprasti arī, bet ne tikai, Seifa atslēgas neatdošana,
nozaudēšana, bojāšana, Seifa piespiedu atvēršana.
4.11. Klients nodrošina Līguma ievērošanu no Lietotāja puses un uzņemas pilnu atbildību par Lietotāja darbībām, lietojot Seifu, kā arī informēšanu
par Līgumu, Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi.

5. Lietotājs
5.1. Lietotājs lieto Seifu Līguma darbības laikā, ievērojot Klienta norādījumus un Bankas izvirzītās prasības.
5.2. Klients piešķir tiesības lietot Seifu tikai Līguma 1.daļā norādītajam Lietotājam.
5.3. Klients var atsaukt Lietotāja tiesības lietot Seifu, ierodoties Bankā vai nosūtot Bankai paziņojumu Internetbankā.

6. Atbildība
6.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par Līguma ievērošanu un Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par to, ka Lietotājs ievēro Līgumu.
6.2. Banka nav atbildīga par Klienta un Lietotāja savstarpējām attiecībām. Visas Klienta un Lietotāja savstarpējās pretenzijas, kas saistītas ar Līguma
izpildi, ja Banka ir rīkojusies atbilstoši Noteikumiem, Klients un Lietotājs risina savstarpēji.
6.3. Banka nav atbildīga par Klienta saistībām pret trešajām personām. Klients nav atbildīgs par Bankas saistībām pret trešajām personām.
6.4. Klients ir pilnībā atbildīgs par Seifa saturu, t.sk., par tā saglabāšanu. Banka neuzņemas atbildību par Seifā glabāto lietu bojājumiem, to bojāšanos,
zudumu vai iztrūkumu Seifa lietošanas termiņa laikā, ja Banka rīkojusies Līgumā noteiktajā kārtībā un veidā un pēc lietošanas termiņa beigām, ja
Banka izņēmusi Seifa saturu atbilstoši Noteikumu 3.7.punktam.
6.5. Banka neuzņemas atbildību par Seifa satura raksturu un to tiesiskumu, par trešo personu darbībām, kuru rīcībā ir nokļuvusi Seifa atslēga.
6.6. Banka neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties Klientam, ja Banka Noteikumos noteiktajos gadījumos ir atvērusi
Seifu, Seifa saturu realizējusi vai iznīcinājusi, vai nodevusi Seifa saturu tiesībsargājošajām iestādēm.
6.7. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radīti Bankai vai trešajām personām saistībā ar Seifa lietošanu neatbilstoši Līguma noteikumiem vai
normatīvajiem aktiem (tajā skaitā, bet ne tikai, ja Klients par Seifa satura bīstamību nav zinājis).
6.8. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no savu saistību pilnīgas izpildes.
6.9. Visi Bankā izvietotie Klienta naudas līdzekļi, finanšu instrumenti, depozīti un ienākumi no tiem, kā arī Klienta lietas, kas nonākušas Bankas
valdījumā, turējumā vai lietošanā kalpo kā finanšu nodrošinājums un ir ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla. Nodrošinājums attiecas uz visām Klienta
saistībām pret Banku, tai skaitā uz Bankas atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas izdevumiem un jebkuriem zaudējumiem, kas
Klientam ir jāsedz Bankai. Ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības pret Banku, Bankai ir tiesības vērst piedziņu uz iepriekš
minētajiem nodrošinājuma veidiem, kā arī uz jebkuru citu Klienta mantu Latvijas Republikas vai citos piemērojamajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6.10. Banka nav atbildīga par savu saistību neizpildi vai daļēju izpildi, ja neizpildes cēlonis ir nepārvarama vara (tajā skaitā stihiskas nelaimes,
telekomunikāciju traucējumi, karadarbība vai masu nemieri, izmaiņas spēkā esošajos piemērojamajos normatīvajos aktos un citi līdzīgi apstākļi).

7. Līguma spēkā stāšanās, darbības termiņš, izbeigšana un pagarināšana
7.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas Puses un, kad Klients samaksā maksu par Pakalpojumu saskaņā ar Cenrādi un ir spēkā līdz Līguma 1.
daļā norādītajam termiņam vai līdz termiņa pagarinājumam un pilnīgai Pušu saistību izpildei.
7.2. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā 5 (piecas) dienas iepriekš par to brīdinot otru Pusi Vispārējos darījuma noteikumos noteiktajā
kārtībā.
7.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, no Klienta tiek ieturēta maksa saskaņā ar Cenrādi par Seifa lietošanu par visu Līguma termiņu, bet
samaksātā maksa netiek atgriezta.
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7.4. Ja Līgumam beidzoties, Klients vēlas to pagarināt, Klients iesniedz Bankai iesniegumu brīvā formā par Līguma termiņa pagarinājumu vēršoties
pie Bankas darbinieka, vai arī izmantojot Internetbanku.
7.5. Ja Klients nav izpildījis Noteikumu 4.10.punktā noteiktās prasības noteiktajā termiņā ir uzskatāms, ka Klients vēlas Seifa lietošanas termiņu
pagarināt. Šādā gadījumā Seifa lietošanas termiņš tiek automātiski pagarināts:
7.5.1. uz 12 (divpadsmit) mēnešiem; vai
7.5.2. uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, ja līdz Seifa lietošanas pēdējai dienai (to ieskaitot) Klients ir iesniedzis Bankā rakstisku iesniegumu
personīgi vai Internetbankā par Seifa lietošanas termiņa pagarināšanu uz šo termiņu.
7.6. Noteikumu 7.4. un 7.5.punktā noteiktā Seifa lietošanas termiņa pagarināšanas gadījumā Banka nākamajā darba dienā pēc iepriekšējā Seifa
lietošanas termiņa pēdējās dienas, atbilstoši Noteikumu 3.3. punktā noteiktajai kārtībai, ietur maksu par Pakalpojumu par periodu, uz kuru Seifa
lietošanas termiņš tiek pagarināts, pilnā apmērā saskaņā ar Cenrādi.
7.7. Bankai ir tiesības nepagarināt Seifa lietošanas termiņu, ja Klients nepilda Līguma vai jebkuru citu starp Banku un Klientu noslēgto līgumu
noteikumus (tajā skaitā, bet ne tikai, nav samaksājis par Pakalpojumu vai citus no Līguma izrietošus maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā).
7.8. Bankai ir tiesības vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, nebrīdinot par to Klientu, ja:
7.8.1. Seifa saturs apdraud Bankas vai trešo personu drošību;
7.8.2. Klients vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas ir nokavējis maksājumus;
7.8.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
7.9. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Klients ne vēlāk kā Līguma darbības pēdējā dienā samaksā par Pakalpojumu, un veic citus maksājumus, kas
maksājami saskaņā ar Noteikumiem un atbrīvo Seifu no tajā esošā satura un nodod Seifa atslēgu Bankai.

8. Citi noteikumi
8.1. Strīdu vai neskaidrību gadījumi, kas saistīti ar Līguma darbību, tiek risināti Pusēm vienojoties.
8.2. Puses vienojas, ka priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstiskas pretenzijas iesniegšana otrai Pusei.
8.3. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

KLIENTS

BANKA

(paraksts)

(paraksts)

/

/
(uzvārds, vārds)

Digipass atslēga (S)

Apstiprināts 16.03.2020.

/

/
(uzvārds, vārds)

(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts uz Banku,
izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus)

Spēkā no 01.05.2020.
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