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DEPOZĪTA LĪGUMS
I daļa
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

Rīgā, 20

. gada

.

1. Līdzēji
1.1. BANKA
1.1.1. AS BlueOrange Bank (reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003551060, juridiskā adrese:
Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija), turpmāk – “Banka”, tās
personā, kas rīkojas uz Bankas Nolikuma par pārstāvības tiesībām pamata.

1.2. NOGULDĪTĀJS
1.2.1. Uzvārds, vārds/
nosaukums

1.2.2. Personas kods/
Reģistrācijas Nr.

1.2.3. Personu apliecinošs dokuments

1.2.4. Nr.

2. Depozīta noteikumi
2.1. Depozīta veids:

2.2. Depozīta summa un valūta
2.3. Termiņš no

dd

Depozīts, piemērojot
individuālus nosacījumus

Standarta termiņdepozīts

mm

g gg g

2.4. Depozīta procentu likme

(

(cipariem)

līdz

dd

mm

)

(vārdiem)

g g g g

(

(cipariem)

Maksājumu karšu
kredītlimita nodrošinājums

)

(vārdiem)

2.5. Depozīta līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros – pa 1 (vienam) katram Līdzējam. Depozīta līgums aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un
Līdzēju starpā noslēgtos līgumus, kas attiecas uz Līguma priekšmetu.

3. Līdzēju paraksti
BANKA

NOGULDĪTĀJS
Apstiprinu, ka ar Bankas Depozīta apkalpošanas noteikumiem,
Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādi esmu iepazinies,
atzīstu tos sev par saistošiem, piekrītu tiem un apņemos tos ievērot. Ar
šo pilnvaroju Banku pārskaitīt Depozīta summu no mana Norēķinu
konta Bankā Depozīta kontā. 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. Datu apstrādes mērķis: depozīta konta atvēršana
un apkalpošana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko
personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: https://www.
blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi.
(Noguldītāja (Noguldītāja pārstāvja) paraksts)

(Bankas pārstāvja paraksts)

/

/
(Noguldītāja (Noguldītāja pārstāvja) vārds, uzvārds)

3.1. Digipass atslēga (Signature)

Apstiprināts 15.09.2020.

Spēkā no 01.10.2020.

/

/
(Bankas pārstāvja vārds, uzvārds)

(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts Bankai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus)
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II daļa
1. Lietotie termini
1.1. Banka –AS BlueOrange Bank.
1.2. Cenrādis - spēkā esošais Bankas pakalpojumu cenrādis.
1.3. Depozīta konts - Bankā atvērts Noguldītāja konts, kurā Depozīta termiņa laikā tiek uzglabāti Noguldītāja naudas līdzekļi.
1.4. Depozīts (Depozīta summa) - naudas līdzekļi, ko Noguldītājs uz Līguma pamata ir noguldījis Bankā.
1.5. Līdzēji – Banka un Noguldītājs attiecībā viens pret otru.
1.6. Līgums – starp Noguldītāju un Banku noslēgtā Depozīta līguma I un II daļa.
1.7. Noguldītājs – Bankas klients, kas ir noslēdzis ar Banku Līgumu.
1.8. Norēķinu konts – Noguldītāja Norēķinu konts, kas ir atvērts Bankā.

1.9. Procenti – Noguldītājam par Depozīta noguldīšanu Bankā aprēķinātie procenti, kuru lielumu un izmaksas kārtību nosaka Līgums un Latvijas
Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
1.10. VDN – Vispārējie darījumu noteikumi.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Līguma noslēgšanas priekšnosacījums ir Norēķinu konta esamība un naudas summas Depozīta summas apmērā esamība Norēķinu kontā.
2.2. Līguma priekšmets ir Depozīta pieņemšana un apkalpošana uz Līguma pamata atbilstīgi tā noteikumiem.
2.3. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad tas ir parakstīts, Banka ir atvērusi Depozīta kontu, un Depozīta kontā ir ieskaitīta Depozīta summa.
2.4. Depozīta summu no Norēķinu konta Depozīta kontā Banka pārskaita, pamatojoties uz Līgumā ietverto Noguldītāja pilnvarojumu – bez maksājuma
uzdevuma saņemšanas un uzreiz pēc Līguma parakstīšanas.
2.5. Pēc Noguldītāja pieprasījuma Banka izsniedz Noguldītājam izziņu par Depozīta konta stāvokli.
2.6. Depozīta summa Līguma darbības periodā nav papildināma.
2.7. Līgums regulē tiesiskās attiecības starp Noguldītāju un Banku, un nosaka Līdzēju tiesības un pienākumus, kas izriet no Depozīta noguldīšanas
Bankā. Līguma noteikumi ir piemērojami gan standarta, gan speciālajiem Depozītiem.
2.8. Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma noteikumus atbilstoši VDN noteiktajai kārtībai. Ja Noguldītājs nepiekrīt grozījumiem, un Līdzēji nespēj
vienoties, Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
2.9. Līdzēju savstarpējo tiesisko attiecību jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, ir risināmi saskaņā ar VDN, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un
vispārpieņemto praksi.
2.10. Pantu un punktu nosaukumi ir iekļauti Līgumā tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma jēgas skaidrošanai.
2.11. Līguma darbību regulē Latvijas Republikas normatīvie akti; Līgums ir sastādīts un interpretējams atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
2.12. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.
2.13. Visus ar Līguma izpildi saistītos aprēķinus veic Banka, vadoties no Līguma noteikumos aprakstītajām un Bankas praksē piemērojamajām
aprēķināšanas metodēm.
2.14. Līguma noteikumu kāda punkta spēkā neesamība vai neatbilstība normatīvajiem aktiem neietekmē citu punktu vai visa Līguma kopumā spēkā
esamību. Pēc šāda trūkuma atklāšanas Līdzēji vienojas par trūkuma novēršanu un turpina sadarboties atbilstīgi spēkā esošajam Līgumam tā, lai pēc
iespējas labāk saglabātu Līguma mērķi un jēgu.

3. Procenti
3.1. Procenti tiek aprēķināti no Depozīta summas par tās faktisko atrašanās laiku Depozīta kontā (katru kalendāro dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku
dienas).
3.2. Procentu sākuma un beigu aprēķināšanas dienas ir uzskatāmas par 1 (vienu) dienu; pieņemams, ka Procenti tiek aprēķināti par sākuma (pirmo), bet
netiek aprēķināti par beigu (pēdējo) no šīm dienām. Aprēķinot procentu maksājumus euro un ārvalstu valūtā, pieņem, ka gadā ir 365 (trīs simti
sešdesmit piecas) dienas. Procenti netiek aprēķināti par Noguldītāja neizņemtajiem Procentiem.

4. Depozīta un Procentu izmaksa
4.1. Banka izmaksā Noguldītājam:
4.1.1. Procentus – Līguma termiņa beigās; Bankai ir tiesības neizmaksāt aprēķinātos Procentus , ja:
4.1.1.1. Līgums tiek izbeigts pirms Depozīta termiņa beigām;
4.1.1.2. Depozīts vai tā daļa tiek norakstīta Līguma 6.punktā minētajos gadījumos;
4.1.2. Depozīta summu – Depozīta termiņa beigu dienā, ja vien Līgums uz Depozīta izmaksas brīdi ir spēkā un darbība ar Norēķinu kontu un
Depozīta kontu nav ierobežota.
4.2. Banka pārskaita Procentus un Depozīta summu uz Norēķinu kontu. Ja Depozīta summas vai Procentu izmaksas diena ir brīvdiena vai svētku diena,
tad to izmaksa tiek veikta nākamajā darba dienā.
4.3. Banka pirms Procentu izmaksas ir tiesīga ieturēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus (nodokļus, nodevas u.c.),
nepieciešamības gadījumā konvertējot naudas līdzekļus citā valūtā ieturamo naudas līdzekļu apmērā, atbilstīgi konvertēšanas brīdī spēkā esošajam
Bankas noteiktajam valūtas maiņas kursam. Banka ir tiesīga izmaksāt Līgumā noteiktajā kārtībā Depozītu vai Procentus, ieturot arī atbilstošos
maksājumus (nodokļus, nodevas u.c.), arī Noguldītāja nāves gadījumā. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izsniedzamie paziņojumi vai
informācija par ieturētajiem maksājumiem tiek sniegta, izmantojot attālinātās apkalpošanas līdzekļus, vai pēc pieprasījuma Bankas telpās atbilstīgi
Cenrādim.
Apstiprināts 15.09.2020.

Spēkā no 01.10.2020.
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5. Depozīts kā nodrošinājums
5.1. Noguldītājs Depozītu un Procentus ieķīlā kā finanšu ķīlu (izņemot prasījumus, kas izriet no maksājumu kartes izmantošanas) un nodrošina visu
savu esošo un nākotnes saistību izpildi, un uzdod Bankai šo saistību vai kādas no tām neizpildes gadījumā izmantot Depozītu un Procentus šo saistību
dzēšanai.
5.2. Līguma darbības laiks (Depozīta termiņš) ir uzskatāms par automātiski pagarinātu līdz nākamajai darba dienai pēc nodrošināto prasījumu pilnīgas
apmierināšanas.
5.3. Noguldītājam Līguma 5.2. punktā noteiktā pagarinātā Depozīta termiņa ietvaros nav tiesību pieprasīt un izņemt Depozīta summu vai tās daļu,
Procentus vai to daļu, ieķīlāt, apgrūtināt vai citādi rīkoties ar Depozīta summu un Procentiem.
5.4. Ja šāda Līguma darbības laiks tiek pagarināts, Depozīta termiņš sasniedz termiņu, kam atbilstīgi Cenrādim ir piemērojama paaugstināta Procentu
likme, Banka turpina Procentu aprēķināšanu atbilstīgi Līgumā norādītajai Procentu likmei.
5.5. Ja Noguldītājs vai trešā persona neapmierina Bankas prasības, kam par nodrošinājumu kalpo Depozīts, Banka ir tiesīga izmantot Depozītu un
Procentus nodrošināto prasību apmierināšanai. Noguldītājs pilnvaro Banku norakstīt Bankas prasību summu no Depozīta konta un ieskaitīt to Bankas
kontā Bankas prasību dzēšanai un nepieciešamības gadījumā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Noguldītāju konvertēt Depozīta kontā esošos naudas
līdzekļus, piemērojot konvertēšanas brīdī spēkā esošo Bankas noteikto valūtas maiņas kursu.

6. Līguma pirmstermiņa izbeigšana
6.1. Noguldītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību brīdinot par to Banku vismaz 35 (trīsdesmit piecas) dienas iepriekš un lūgt Depozīta
pirmstermiņa atmaksu. Šajā gadījumā Banka izmaksā Noguldītājam Depozīta summu, neizmaksājot Noguldītājam uzkrātos Procentus.
6.2. Ja Depozīts izvietots, piemērojot individuālus nosacījumus, tad atbilstīgi Klienta izvēlētajiem Depozīta izvietošanas noteikumiem Procentu
izmaksas kārtība var atšķirties no šajā Līgumā noteiktajiem Depozīta nosacījumiem. Tai skaitā Noguldītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma
darbību brīdinot par to Banku vismaz 35 (trīsdesmit piecas) dienas iepriekš un lūgt Depozīta pirmstermiņa atmaksu. Šajā gadījumā Banka izmaksā
Noguldītājam Depozīta summu, ieturot no tās Noguldītājam iepriekš izmaksātos Procentus (t.sk. ieturētos nodokļus, nodevas u.c. maksājumus, ko
Banka ieturējusi atbilstīgi Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) un neizmaksājot Noguldītājam uzkrātos Procentus.
6.3. Bankai ir tiesības atteikt Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Noguldītājs nebrīdina Banku par Līguma pirmtermiņa izbeigšanu vai neievēro 6.1. un
6.2.punktā noteikto brīdināšanas termiņu.
6.4. Bankai ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Noguldītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu un slēgt Depozīta kontu pirms Depozīta termiņa beigu datuma, ja:
6.4.1. tiek vērsta piedziņa uz Noguldītāja naudas līdzekļiem atbilstīgi Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – ar piedziņas
izdarīšanas brīdi;
6.4.2. Banka izmanto Līguma 5. punktā paredzētās tiesības – ar tiesību izmantošanas brīdi;
6.4.3. Noguldītājs nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības pret Banku. Izbeidzot Līguma darbību, Banka 1 (viena) mēneša laikā no šāda
lēmuma pieņemšanas izmaksā Noguldītājam Depozīta summu un aprēķinātos Procentus.

7. Depozīta termiņa pagarināšana
7.1. Noguldītājs ir tiesīgs līdz Depozīta izmaksai lūgt Banku pagarināt Depozīta termiņu un veikt attiecīgas izmaiņas Līgumā.
7.2. Ja Banka nepiekrīt Depozīta termiņa pagarināšanai, tā izmaksā Noguldītājam Depozīta summu un Procentus Līgumā noteiktajā kārtībā.
7.3. Ja Banka piekrīt Depozīta termiņa pagarināšanai, tā neizmaksā Noguldītājam Depozīta summu termiņa beigās, bet atstāj Depozītu līdz jaunā
termiņa beigām, pārskatot Procentu likmi. Jaunā Procentu likme stājas spēkā Depozīta termiņa pagarināšanas dienā.

8. Citi noteikumi
8.1. Noguldītājs apņemas nekavējoties ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām Līgumā norādītajā informācijā par sevi, kā arī pēc Bankas pieprasījuma
sniegt tai papildinformāciju par sevi vai savu darbību. Noguldītājs ir atbildīgs par Bankai sniegto ziņu patiesumu un pilnību, kā arī to sniegšanas
savlaicīgumu.
8.2. Par Noguldītājam sniegtajiem pakalpojumiem Banka saņem samaksu atbilstīgi Cenrādim.
8.3. Bankas VDN ir pieejami Bankas telpās tās darba laikā, kā arī Bankas interneta vietnē www.blueorangebank.com; Cenrādis ir pieejams Bankas
telpās tās darba laikā, interneta vietnē www.blueorangebank.com un Internetbankā. Bankai ir tiesības veikt grozījumus šajos dokumentos atbilstīgi
VDN noteiktajai kārtībai.
8.4. Strīdi vai domstarpības tiek risinātas, Līdzējiem vienojoties. Līdzēji vienojas, ka priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstiskas pretenzijas
iesniegšana otram Līdzējam. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesās atbilstīgi Latvijas
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā atbilstīgi šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un
nolikumu „Par Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem”. Šo dokumentu noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā. Šķīrējtiesas
spriedums ir galīgs, nepārsūdzams un Līdzējiem saistošs. Strīda izskatīšanas valoda – latviešu. Šķīrējtiesnešu skaits – 1 (viens). Šķīrējtiesnesi Līdzēji
uzdod iecelt Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājam. Ja Noguldītājs ir patērētājs un nav cita vienošanās, strīds tiek izšķirts pēc
prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesās atbilstīgi Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apstiprināts 15.09.2020.

Spēkā no 01.10.2020.
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