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ZELTA PIRKŠANAS, PĀRDOŠANAS UN GLABĀŠANAS PAKALPOJUMA
SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
Banka – AS BlueOrange Bank, vienotais reģ. Nr.40003551060, www.blueorangebank.com.
Bankas darba diena (darba diena) – Bankas Centrālā biroja (Mazā Pils iela 13, Rīga, LV-1050, Latvija), darba diena no 9.30 līdz
17.30.
Bankas darbinieks – privātbaņķieris vai Bankas pilnvarotais pārstāvis, kas ir pilnvarots identificēt Klientu.
Cenrādis - spēkā esošais Bankas pakalpojumu cenrādis, ar kuru Klients var iepazīties Bankas telpās Bankas darba laikā vai
Internetbankā.
Darījuma noteikumi (DN) – katra konkrēta ZTD noteikumi, par kuriem Banka un Klients vienojas, noslēdzot ZTD.
Darījuma pieteikums – Klienta telefoniski iesniegtais pieteikums Bankai par Zelta iegādi vai par Zelta atpakaļpārdošanu
Bankai, uz kura pamata Dīleris aizpilda šo veidlapu, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju un kas kalpo kā DN
apstiprinājums.
Dīleris – Bankas darbinieks, kas ir pilnvarots vienoties un slēgt ZTD ar Klientu. Dīlera tālrunis: +371 67 034 221.
Glabātava– Bankas birojs Jēkaba ielā 3/5, Rīgā, kur tiek glabāts Zelts un vieta, kur Zelts tiek izsniegts Klientam.
Internetbanka – Bankas attālinātās apkalpošanas līdzeklis, kas tiek izmantots Bankas pakalpojumu sniegšanai.
Klients – juridiska persona, kuras vārdā rīkojas tās pilnvarotā persona vai fiziska persona, kas vēlas saņemt ZTD
pakalpojumu.
Komisijas atlīdzība - Klienta atlīdzība Bankai par Bankas sniegtajiem ZTD un glabāšanas pakalpojumiem, kas norādīti
Cenrādī, vai par kuriem Banka un Klients vienojušies atsevišķi.
Konti – Klienta Norēķinu konts un Zelta konts.
Kontu attālinātas vadības sistēmas – Internetbanka un tālrunis.
Norēķinu konts – Noteikumos norādītais Klienta Norēķinu konts Bankā, ko Banka kreditē vai debetē norēķinu datumā par DN
norādīto vai saskaņā ar DN aprēķināto naudas summu, kā arī no kura tiek ieturēta Komisijas atlīdzība.
Noteikumi – šie Zelta pirkšanas, pārdošanas un glabāšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi, ko paraksta Klients.
Parole - ciparu un/vai simbolu kombinācija, ko Klients ir norādījis Iesniegumā juridiskas vai fiziskas personas Norēķinu konta
atvēršanai, atjaunošanai un apkalpošanai, lai nodrošinātu Klienta identifikāciju, informācijas saņemšanu par Kontiem vai ZTD
veikšanu pa tālruni.
Rīkojums – rakstiskas vai elektroniskas formas rīkojums, ko Klients iesniedz Bankai par Zelta izsniegšanu.
Saziņas līdzekļi – Kontu attālinātas vadības sistēmas, kā arī Noteikumos norādītie vai vēlāk rakstiski ar Banku saskaņotie
Klienta saziņas līdzekļi.
Starpnieks – Darījuma partneris, ar kura starpniecību notiek Zelta iegāde. Zelta iegāde/atpakaļpārdošana tiek veikta
no licencētām juridiskajām personām, kuru sarakstu un maksimālā darījuma apjomu apstiprina Banka.
VDN – Vispārējie darījumu noteikumi. Klients var iepazīties ar VDN Bankas telpās Bankas darba dienās, kā arī jebkurā laikā
Bankas interneta vietnē: www.blueorangebank.com.
Zelts – šo noteikumu izpratnē Zelts stieņos dārgmetālu tirgū atzītā svarā (Zelta vienība), ja šī Zelta prove ir vienāda ar 995 vai
lielāka. Zelta mērvienība, kurā tiek izteikts Zelta daudzums, ir grami (g).
Zelta tirdzniecības darījums (ZTD) – vienošanās par Zelta pirkšanu vai atpakaļpārdošanu, kas ir noslēgta starp Banku un
Klientu. Minimālais ZTD ir 5 kg (pieci kilogrami) jeb 5000 g (pieci tūkstoši gramu).
Zelta uzglabāšanas konts (Zelta konts) – Klienta konts Bankā, kurā tiek iegrāmatots Bankai glabāšanā nodotā Klienta Zelta
daudzums.

1.

NOTEIKUMU PRIEKŠMETS UN APSTIPRINĀŠANA

1.1.

Noteikumi regulē Bankas un Klienta tiesiskās attiecības, kas ir saistītas ar Zelta pirkšanu, pārdošanu, glabāšanu un
izsniegšanu.

1.2.

Bankas un Klienta tiesiskās attiecības, kas nav reglamentētas Noteikumos, regulē VDN un Latvijas Republikas spēkā
esošie normatīvie tiesību akti.

1.3.

Lai saņemtu ZTD pakalpojumu, Klientam ir jābūt atvērtam Norēķinu kontam un pieslēgtai Internetbankai. Ja Klientam
Bankā nav Norēķinu konta vai nav pieslēgta Internetbanka, Bankas darbinieks organizē tā atvēršanu vai Internetbankas
pieslēgšanu.

1.4.

Pirms Noteikumu parakstīšanas Bankas darbinieks identificē Klientu atbilstoši VDN.
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1.5.

Klienta paraksts uz Noteikumiem, tajā skaitā elektroniskais paraksts, ko Klients parakstījis ar elektroniskā paraksta
kalkulatora Digipass palīdzību, izmantojot funkciju „Signature” (atbilstoši „Elektroniskā paraksta kalkulatora
Digipass lietošanas noteikumiem”, http://www.blueorangebank.com) apliecina, ka Klientam Noteikumu saturs
un būtība ir izskaidroti, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Klients apzinās un saprot riskus, kas saistīti ar Zeltu, vērtības
iespējamajām svārstībām un vērtības izmaiņām, kas radušās pasaules zelta vai valūtas tirgu svārstību rezultātā. Klients
ir informēts par šajā punktā minētajiem riskiem, kā arī par to, ka Banka nav atbildīga par šādiem riskiem.

1.6.

Noteikumu parakstīšana var notikt, Klientam tos parakstot klātienē Bankas darbinieka klātbūtnē vai arī parakstot ar
elektroniskā paraksta kalkulatora Digipass palīdzību un nosūtot parakstītos Noteikumus uz Banku, izmantojot
Internetbanku.

1.7.

Noteikumi tiek uzskatīti par spēkā esošiem un abpusēji saistošiem brīdī, kad Klients ir iesniedzis parakstītos Noteikumus
Bankā, un Banka tos ir pieņēmusi. Noteikumi no Bankas puses tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja Klients Noteikumus:
1.7.1.
paraksta klātienē, tad Bankas darbinieks Klienta klātbūtnē pārbauda Noteikumus un ar savu parakstu apliecina,
ka pieņēma tos;
1.7.2.
Bankā iesniedz ar Internetbankas starpniecību, tad uzskatāms, ja Banka 2 (divu) darba dienu laikā no Klienta
Noteikumu iesniegšanas tos nav noraidījusi, tad Banka tos ir pieņēmusi.

1.8.

Bankai ir tiesības, t.sk. nepaskaidrojot iemeslu, atteikties pieņemt Klienta parakstītos Noteikumus 2 (divu) darba dienu
laikā, informējot par to Klientu, ja Noteikumi nav noformēti atbilstoši Bankas prasībām, Klients nav sniedzis Bankas
pieprasīto informāciju, kā arī citos šajā punktā neminētajos gadījumos.

1.9.

Īpašuma tiesības uz Zeltu šo Noteikumu darbības laikā ir Klientam.

1.10.

ZTD tiek pielīdzināti darījumiem ar ārvalstu valūtu un tiek veikti kā konvertēšanas darījumi, izmantojot Norēķinu kontu.
1.10.1. Pamatojoties uz Noteikumiem, Klients var saņemt šādus ZTD:
1.10.2. nopirkt Zeltu no Bankas, iesniedzot Bankā Darījuma pieteikumu;
1.10.3. pārdot Bankai atpakaļ Bankā nopirkto un glabāto Zeltu, iesniedzot Bankā Darījuma pieteikumu.

2.

ZTD NOSLĒGŠANA

2.1.

Darījuma pieteikumu par ZTD noslēgšanu Klients var iesniegt Bankā tikai pa tālruni: +371 67 034 221 darba dienā,
sazinoties ar Dīleri. Telefonsarunas laikā Klients un Dīleris vienojas par ZTD ietveramajiem DN, Dīleris, uzdodot
jautājumus Klientam, aizpilda Darījuma pieteikumu. Gadījumā, ja Klients ir ieradies Bankā personīgi un vēlas iegādāties
Zeltu, Klients tiek telefoniski savienots ar Dīleri.

2.2.

Dīleris pa tālruni Klientu identificē pēc tā uzvārda un vārda (juridiskai personai – nosaukuma) un Paroles vai pēc Klienta
numura un Paroles. Banka var pieprasīt no Klienta sniegt papildu informāciju (piemēram, Klienta konta numuru,
personas kodu, reģistrācijas numuru u.tml.), kā arī veikt citus likumīgus un saprātīgus pasākumus, lai pilnībā pārbaudītu
Klienta identitāti. Banka uzskatīs, ka telefonsarunā nosauktā Parole un/vai citi pieprasītie dati apliecinās, ka persona,
kas nosauc šos datus, ir tiesīga pārstāvēt Klientu saistībā ar Noteikumiem.

2.3.

Dīlerim, lemjot par Darījuma pieteikumu pieņemšanas apstiprinājumu, jāpārliecinās, ka Klients ir parakstījis Noteikumus
un par naudas līdzekļu pietiekamību Norēķinu kontā DN izpildei.

2.4.

Banka ir tiesīga, nepaskaidrojot iemeslus, atteikt Klientam Darījuma pieteikuma pieņemšanā, t.sk., ja Klients nav
iepazinies un parakstījis Noteikumus, Klienta izvirzītie DN Bankas ieskatā nav objektīvi izpildāmi, Norēķinu kontā
esošais naudas līdzekļu apmērs un/vai Zeltā kontā iegrāmatotais Zelta daudzums nav pietiekams Darījuma pieteikuma
izpildei, t.sk. Komisijas atlīdzības samaksai, kā arī citos šajā punktā neminētajos gadījumos.

2.5.

ZTD tiek noslēgts brīdī, kad Banka un Klients ir vienojušies par ZTD ietveramajiem DN, un Dīleris ir telefoniski
apstiprinājis Klientam Darījuma pieteikuma pieņemšanu. Pēc Darījuma pieteikuma apstiprināšanas Bankā Klientam
nav tiesību to atsaukt.

2.6.

Darījuma pieteikumā jānorāda šādi DN:
2.6.1. ZTD veids (pirkšana/pārdošana);
2.6.2. Zelta cena par vienu gramu;
2.6.3. Zelta daudzums gramos;
2.6.4. Zelta vienības svars un to skaits;
2.6.5. ZTD (pirkuma/pārdevuma) summa un valūta.
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2.7.

Klients ir tiesīgs slēgt ZTD par Zelta atpakaļpārdošanu ar nosacījumu, ka šis Zelts bija iegādāts ZTD rezultātā, no
Starpnieka ir piegādāts Bankā un netika izsniegts Klientam, bet gan atbilstoši Noteikumu 3. punktam bija glabāts
Bankā.

2.8.

Zelta atpakaļpārdošanas ietvaros Klients jebkurā laikā var saņemt informāciju Bankā par glabājumā nodotā Zelta
pārdošanas Bankai cenu attiecīgajā brīdī.

2.9.

Klientam ir pienākums nodrošināt Kontos ZTD noslēgšanas brīdī norēķiniem par ZTD nepieciešamos naudas līdzekļus
vai nepieciešamo Zelta daudzumu, pretējā gadījumā Bankai ir tiesības izbeigt noslēgto ZTD, vienpusējā kārtā atceļot
Darījuma pieteikumu un informējot par to Klientu.

2.10.

Banka veic norēķinus par ZTD, debetējot un/vai kreditējot Kontus, tikai pēc tam, kad Klients ir izpildījis 2.9. punkta
prasības.

2.11.

Banka veic visus aprēķinus, bet tas neatbrīvo Klientu no pienākuma pārbaudīt veikto aprēķinu pareizību un šaubu
gadījumā, kā arī konstatējot kļūdu, nekavējoties paziņot par to Bankai.

2.12.

ZTD rezultātā iegādātais Zelts Bankā no Starpnieka tiek piegādāts 3 (trīs) darba dienu laikā no ZTD noslēgšanas datuma.

2.13.

Zelta atpakaļpārdošanas ietvaros Klients naudu par pārdoto Zeltu Norēķinu kontā saņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā no ZTD noslēgšanas dienas.

3.

ZELTA GLABĀŠANA

3.1.

Par Zelta glabāšanu Klients maksā Bankai Komisijas atlīdzību atbilstoši Cenrādim sākot ar 6. (sesto) Bankas darba dienu
no ZTD noslēgšanas atbilstoši Noteikumu 2.5. punktam. Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta par katru kalendāro mēnesi
atkarībā no glabāšanā nodotā Zelta daudzuma (svara), neatkarīgi no tā, vai Zelts glabājas Bankā pilnu vai nepilnu
kalendāro mēnesi, un ieturēta bezakcepta kartībā katra nākamā mēneša pirmajās 5 (piecās) darba dienās no Klienta
Norēķinu konta.

3.2.

Klientam ir pienākums nodrošināt Norēķinu kontā naudas līdzekļus Komisijas atlīdzības samaksai.

3.3.

Banka un Klients vienojas, ka Bankai glabāšanā nodotais Zelts nodrošina Bankas prasījumus pret Klientu par Komisijas
atlīdzību vai naudas soda samaksu pilnā apmērā līdz Klienta no Noteikumu izrietošo saistību pret Banku pienācīgai
izpildei, un Klienta saistību neizpildes gadījumā Bankai ir tiesības veikt Noteikumu 6.8. punktā paredzētas darbības.

3.4.

Jebkurā brīdī, kamēr Zelts atrodas glabāšanā Bankā, Klientam ir tiesības izbeigt Zelta glabāšanas pakalpojumu, par to
informējot Banku un iesniedzot Bankai Rīkojumu, norādot tajā izsniedzamā Zelta daudzumu.

3.5.

Banka 1 (vienas) darba dienas laikā no Rīkojuma pieņemšanas dienas, bet pirms Zelta izsniegšanas, saskaņā ar Noteikumu
3.1. punktu aprēķina un ietur no Norēķinu konta Komisijas atlīdzību, kas nav samaksāta par Zelta glabāšanas periodu.

3.6.

Banka nepieņem glabāšanā Zeltu, kas tika izsniegts Klientam saskaņā ar Noteikumu 4. punktu.

3.7.

Bankai ir tiesības drošības apsvērumu dēļ mainīt sākotnējo Zelta izsniegšanas vietu un/vai laiku, iepriekš informējot
Klientu, ja šādas darbības nepieciešamas Klienta vai Bankas interesēs Noteikumu kvalitatīvai izpildei.

4.

ZELTA IZSNIEGŠANA

4.1.

Banka izsniedz Zeltu Klientam šādā kārtībā:
4.1.1.
pēc ZTD noslēgšanas, Klientam iesniedzot Bankā Rīkojumu. Zelts tiek izsniegts 2 (divu) Bankas darba dienu
laikā no dienas, kad Zelts piegādāts Bankā no Starpnieka. Par šajā apakšpunktā minēto periodu Klientam nav
jāmaksā Komisijas atlīdzība par Zelta glabāšanu Bankā;
4.1.2. ja Zelts tika glabāts Bankā, tad jebkurā brīdī, Klientam iesniedzot Rīkojumu. Klients Zeltu var saņemt 1
(vienas) Bankas darba dienas laikā no Klienta Rīkojuma pieņemšanas dienas Bankā ar nosacījumu, ka Klients ir
samaksājis Bankai Komisijas atlīdzību pilnā apmērā.

4.2.

Ja Klients neizņem Zeltu no Bankas termiņā, kas norādīts Noteikumu 4.1.1. punktā, Banka uzskata, ka Klients klusējot ir
piekritis nodot Zeltu glabāšanai Bankā, un Bankai ir tiesības piemērot Noteikumu 3. punktu.

4.3.

Rīkojumu Klients var iesniegt personīgi, ierodoties Bankā, vai izmantojot internetbanku. Banka Klientu identificē
atbilstoši VDN prasībām. Zelta izsniegšanas laiks un vieta pēc Rīkojuma iesniegšanas Bankā tiek saskaņoti ar Klientu
atsevišķi vienojoties, izmantojot Saziņas līdzekļus.

4.4.

Zelts Klientam tiek izsniegts Glabātavas telpās.
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4.5.

Zelta saņemšanas brīdī Klients paraksta attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu par Zelta saņemšanu. Saņemot Zeltu,
Klientam ir pienākums pārbaudīt izsniedzamā Zelta apjomu un identifikācijas datus.

4.6.

Pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Banka nepieņem Klienta pretenzijas par izsniegto Zeltu,
Klientam izsniegtais Zelts vairs nevar tikt pārdots Bankai, un Klients vairs nevar nodot Zeltu glabāšanai un DN tiek
izbeigti.

4.7.

Zeltu var saņemt tikai Klienta Rīkojumā norādītā fiziskā persona.

4.8.

Banka ir tiesīga neizpildīt pieņemto Klienta Rīkojumu, kā arī neizsniegt Klientam Zeltu, ja:
4.8.1. Klients pilnībā nav samaksājis Komisijas atlīdzību par Zelta glabāšanu;
4.8.2. Zelta saņēmējs nav Rīkojumā norādītā persona;
4.8.3. Bankai nav iespējams piegādāt Zeltu Glabātavā vai Zelta izsniegšanas datumā, par kuru Bankai ir vienošanās
ar Klientu (piem., kavējas Zelta piegāde). Šajā gadījumā Banka sazinās ar Klientu un vienojas par turpmākajām
darbībām;
4.8.4. ja ir iestājies Noteikumu 9.4. punktā minētais gadījums.

5.

SAVSTARPĒJA DOKUMENTU UN CITAS INFORMĀCIJAS APMAIŅA

5.1.

Norēķinu konta pārskatu Klients var jebkurā laikā saņemt Internetbankā, savukārt Zelta konta pārskatu Banka sagatavo
1 (vienas) darba dienas laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas.

5.2.

Banka Klientam nosūta paziņojumus un nodod citu informāciju, izmantojot Saziņas līdzekļus vai Klientam personīgi
ierodoties Bankā.

5.3.

Klients apņemas nodrošināt, ka Banka jebkurā laikā var sazināties ar Klientu, izmantojot Saziņas līdzekļus. Banka nav
atbildīga par Klienta izdevumiem un zaudējumiem gadījumos, kad tādi ir radušies, jo Klients ar norādītajiem Saziņas
līdzekļiem nebija pieejams.

5.4.

Jebkura Bankas informācija, kuras nodošanai Banka izmanto Saziņas līdzekļus, tiek uzskatīta par paziņotu Klientam tās
nodošanas (nosūtīšanas) brīdī.

5.5.

Klients apzinās riskus un uzņemas visas nelabvēlīgās sekas, kas var rasties sakarā ar riskiem, kas saistīti ar Saziņas līdzekļu
izmantošanu: Klienta vai trešo personu (piegādātāju) datorprogrammu un/vai datoru ierīču darbības pārtraukumu
risku, datu pārraides kļūdas risku, nesankcionētas piekļūšanas riskus, pārraidāmās informācijas sagrozīšanas risku.
Klients uzņemas visus šajā punktā minētos riskus un apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Banku sakarā ar
zaudējumu rašanos, ja Banka godprātīgi ir izpildījusi savas Noteikumos paredzētas saistības pret Klientu.

5.6.

Noteikumu grozījumus un papildinājumus Banka ir tiesīga izdarīt vienpusējā kārtībā pēc saviem ieskatiem, Klientu
par to iepriekš nebrīdinot. Klientam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem un jebkuriem to grozījumiem vai
papildinājumiem Bankas telpās Bankas darba laikā, kā arī Bankas interneta vietnē: www.blueorangebank.com.

5.7.

Banka un Klients informācijas apmaiņai izmanto latviešu, krievu vai angļu valodu, taču Klients apzinās, ka Bankas
pamatdarbības valoda ir latviešu valoda, un tāpēc ne visi dokumenti var būt pieejami Klientam citās valodās.

5.8.

Bankai ir tiesības ierakstīt un saglabāt Bankas darbinieku tālruņa sarunas ar Klientu un saziņu, kas veikta ar jebkuriem
citiem Saziņas līdzekļiem, un Klients piekrīt, ka šie ieraksti kalpo par pierādījumiem tiesā.

6.

ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS PIENĀKUMS

6.1.

Par Noteikumos noteikto saistību neizpildi Banka un Klients ir atbildīgi saskaņā ar Noteikumu, tai skaitā Darījuma
pieteikuma, Rīkojuma, pieņemšanas – nodošanas akta, nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2.

Bankai un Klientam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tā/tas ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis/-usi otram
līdzējam.

6.3.

Banka nav atbildīga par pieteikuma vai rīkojuma izpildi, kas ir veikta saskaņā ar viltotiem vai citādi nelikumīgi
noformētiem dokumentiem, ja Banka VDN kārtībā ir identificējusi Klientu kā dokumenta sūtītāju/iesniedzēju.

6.4.

Ja Banka vai Klients neievēro saistībai noteikto izpildes termiņu, t.sk. par ZTD summas samaksu, Zelta izsniegšanu,
Zelta saņemšanu, tad attiecīgi Bankai vai Klientam ir tiesības prasīt naudas soda samaksu 6% (seši procenti) gadā no
attiecīgā Darījuma pieteikuma norādītās ZTD summas par katru nokavējuma dienu līdz Noteikumos paredzēto saistību
izpildei pilnā apjomā.

6.5.

Naudas soda samaksa neatbrīvo Klientu vai Banku no saistību izpildes.
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6.6.

Ja Klienta Norēķinu kontā nav nepieciešamo naudas līdzekļu naudas soda vai Bankas Komisijas atlīdzības samaksai, tad
Klients pilnvaro Banku bezakcepta kārtībā ieturēt tos no jebkura Klienta konta Bankā.

6.7.

Ja Klients neveic Komisijas atlīdzības, kā arī 6.4. punktā noteiktā naudas soda samaksu, Banka, iepriekš paziņojot
Klientam, izmantojot Saziņas līdzekļus, ir tiesīga uz Klienta rēķina pārdot Klienta Zeltu par brīvu cenu Latvijas Republikas
spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kartībā. No naudas līdzekļiem, kas tika iegūti no Zelta atpakaļpārdošanas šajā
punktā noteiktajā kārtībā, Banka ir tiesīga vispirms ieturēt ar Zelta atpakaļpārdošanu saistītos izdevumus, naudas sodu
un Komisijas atlīdzību, bet naudas līdzekļu atlikumu (ja tāds ir) ieskaitīt Klienta Norēķinu kontā.

6.8.

Banka ir tiesīga piemērot aizturējuma tiesības attiecībā uz visu vai daļu no Zelta kontā esošā satura, t.sk. neizpildīt
jebkuru Noteikumu ietvaros pieņemto Klienta Darījuma pieteikumu par ZTD līdz brīdim, kad visi Bankas no
Noteikumiem izrietošie prasījumi pret Klientu netiks pilnā apmērā apmierināti.

6.9.

Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Klientam radušies dabas stihiju, kara darbības, masu nekārtību vai trešo
personu prettiesisku darbību, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, lēmumu, banku uzraudzības institūcijas
rīkojumu vai instrukciju, kā arī sakaru līdzekļu vai elektrosistēmas bojājumu vai traucējumu rezultātā.

6.10.

Risku par Zelta glabāšanu uzņemas Banka. Klients uzņemas risku par Zelta glabāšanu un pārvietošanu brīdī, kad Banka
Zeltu izsniedz Klientam.

6.11.

Banka nav atbildīga par Klienta glabājumā esošā Zelta nejaušu bojāšanos vai bojāeju, ja vien šāda bojāšanās nav
radusies Bankas kā glabātājas rupjas neuzmanības dēļ. Banka apņemas nodrošināt visas saprātīgi nepieciešamās
drošības procedūras un apstākļus drošai Zelta glabāšanai.

7.

NOTEIKUMU UN CENRĀŽA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1.

Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā veikt grozījumus Cenrādī un Noteikumos, par to neinformējot Klientu, ja grozījumi
veikti nolūkā novērst kaitējumu Bankas klientu kopuma interesēm un valsts finanšu sistēmas stabilitātei, tai skaitā, bet
ne tikai – nolūkā ierobežot pārmērīgu noguldījumu vai citu piesaistīto līdzekļu aizplūdi no Bankas.

7.2.

Grozījumus, kas ir Klientam mazāk labvēlīgi salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem, Banka ir tiesīga
veikt vienīgi tad, ja tam ir pamatots iemesls. Informāciju par jebkuriem paredzētajiem noteikumu vai Cenrāža
grozījumiem saprātīgā termiņā pirms to spēkā stāšanās Klients var saņemt Bankas Centrālajā birojā un pārstāvniecībās,
kā arī Internetbankā.

7.3.

Ja Klients nepiekrīt Bankas veiktajiem grozījumiem, tad Klientam ir tiesības izbeigt Noteikumu darbību, ievērojot tajos
noteikto kārtību un veicot visus no Noteikumiem izrietošos norēķinus ar Banku.

7.4.

Ja Banka nav saņēmusi Klienta iebildumus par grozījumiem līdz to stāšanās spēkā dienai, tiek uzskatīts, ka Klients tiem
ir piekritis.

8.

NOTEIKUMU DARBĪBA

8.1.

Noteikumi ir spēkā nenoteiktu laiku.

8.2.

Bankai vai Klientam, izpildot visas no Noteikumiem attiecīgajā brīdī izrietošās saistības, t.sk. savstarpējos norēķinus,
ir tiesības vienpusēji izbeigt Noteikumu darbību, 30 (trīsdesmit) Bankas darba dienas iepriekš paziņojot par to otram
līdzējam, t.i., nosūtot attiecīgu rakstisku paziņojumu Internetbankā. Uzskatāms, ka Internetbankā nosūtītais paziņojums
ir uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas brīdī.

8.3.

Bankai vai Klientam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt Noteikumu darbību un noslēgto (-s) ZTD
(-us), nosūtot attiecīgu paziņojumu Internetbankā, ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem:
8.3.1. maksājumu vai norēķinu saistību nepienācīga vai nesavlaicīga izpilde;
8.3.2. Maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par Klienta vai Bankas maksātnespējas procesa pasludināšanu.

8.4.

Bankai ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt Noteikumu darbību un/vai noslēgto (-s) ZTD (-us), ja
iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
8.4.1. ja ar Klientu 3 (trīs) gadu laikā nav bijis noslēgts neviens ZTD;
8.4.2. ja starp Klientu un Banku tiek izbeigts Līgums par Norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu;
8.4.3. Bankai rodas aizdomas, ka Klients izmanto glabājumā nodoto Zeltu pretlikumīgiem mērķiem, t.sk. iespējamam
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumam;
8.4.4. VDN paredzētajos gadījumos.
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8.5.

Visos Noteikumu un ZTD izbeigšanās gadījumos Banka ir tiesīga veikt vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām
darbībām:
8.5.1. ieturēt no Klientam saskaņā ar DN pārskaitāmajiem naudas līdzekļiem visas summas, kas pienākas Bankai
saskaņā ar Noteikumiem. Ja attiecīgo līdzekļu nepietiek, Banka ir tiesīga veikt Noteikumu 6.8. punktā
paredzētās darbības;
8.5.2. izsniegt Klientam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Zeltu atbilstoši Zelta kontā esošajam daudzumam, vienpusējā
kārtā paziņojot Klientam Zelta izsniegšanas datumu. Klientam ir pienākums ierasties Bankā un Noteikumos
paredzētajā kārtībā saņemt Zeltu;
8.5.3. izmantot Noteikumu 6.6. un/vai 6.7. punktā paredzētas tiesības.

8.6.

Izbeidzot Noteikumu darbību, Banka slēdz Klientam atvērto Zelta kontu.

9.

PAPILDU NOSACĪJUMI

9.1.

Banka ir tiesīga veikt Klienta – fiziskās personas vai juridiskās personas pārstāvja (-u), datu apstrādi, tajā skaitā pieprasīt
un saņemt Klienta personas datus no jebkurām trešajām personām un likumdošanā noteiktā kārtībā izveidotām datu
bāzēm, ja tas pēc Bankas ieskatiem nepieciešams Klienta un Bankas tiesisko attiecību nodibināšanai vai saistību izpildes
nodrošināšanai. Banka ir tiesīga sniegt Klienta personas datus trešajām personām Noteikumos paredzēto darbību un
saistību izpildei, kā arī Klienta Darījuma pieteikuma vai Rīkojuma izpildei.

9.2.

Banka ir tiesīga bez Klienta rīkojuma un papildu piekrišanas konvertēt Klienta Norēķinu kontā vai citā Klienta kontā
Bankā esošos naudas līdzekļus no vienas valūtas citā valūtā, ja līdzekļi ir nepieciešami Komisijas atlīdzības samaksai,
vai Klienta parāda, kas ir izteikts citā valūtā, pret Banku dzēšanai, vai ja līdzekļu attiecīgajā valūtā nepietiek Klienta
Darījuma pieteikuma izpildei. Banka veic konvertēšanu pēc Bankas kursa, ko Banka ir noteikusi konvertēšanas brīdī.

9.3.

Noteikumu punkti, kas piešķir Bankai tiesības un pilnvaras, tiek uzskatīti par Klienta izsniegtu pilnvarojumu Bankai, tai
skaitā pilnvarojums Bankai veikt kredīta/debeta darījumus Kontos Darījuma pieteikuma izpildei.

9.4.

Banka ir tiesīga apķīlāt Zeltu vai uzlikt tam arestu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un
kārtībā.

9.5.

Noteikumi ir saistoši un attiecas ne tikai uz Klientu, bet arī ikvienu Klienta tiesību un saistību pēcteci.

9.6.

Banka garantē Klientam pilnīgu informācijas konfidencialitāti par Noteikumu nosacījumiem un saturu, izņemot Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos tieši paredzētajos gadījumos.

9.7.

Jebkura nesaskaņa, prasība vai strīds starp Klientu un Banku, kas izriet no Noteikumiem, tiek risināti sarunu veidā un
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti
Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

9.8.

Noteikumi ir sastādīti uz 7 (septiņām) lapām, un Klientam ir pieejami Bankas interneta vietnē: www.blueorangebank.
com. Klientam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem un jebkuriem to grozījumiem vai papildinājumiem Bankas
telpās Bankas darba laikā vai Bankas interneta vietnē.

10.

PARAKSTOT ŠOS NOTEIKUMUS, KLIENTS AR SAVU PARAKSTU APLIECINA, KA:

10.1.

ir iepazinies ar Noteikumiem un VDN, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot, kā arī sekot grozījumiem tajos;

10.2.

ir apspriests Noteikumu saturs, nozīme un sekas, un viņš atzīst tos par taisnīgiem un sev izdevīgiem;

10.3.

Banka ir sniegusi Klientam pilnīgu un vispusīgu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem, un viņam ir saprotama
ZTD būtība;

10.4.

visi Bankai iesniegtie Klienta dokumenti ir patiesi, pilnīgi un nav zaudējuši savu juridisko spēku;

10.5.

Klienta Norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu avots ir likumīgs;

10.6.

Klientam ir zināma ZTD būtība un riski, tajā skaitā, bet ne tikai, zelta tirdzniecības un/vai vērtības svārstības, finanšu,
valūtas un citi zelta tirdzniecības darījumu riski, ko pilnībā uzņemas Klients, organizēdams un realizēdams tirdzniecības
un citas darījumu stratēģijas, zaudējumu gadījumā apņemas nevirzīt pretenzijas pret Banku.

10.7.

Bankai glabāšanā nodotais Zelts nodrošina Bankas prasījumus pret Klientu par Komisijas atlīdzības samaksu vai naudas
sodu pilnā apmērā līdz Klienta no Noteikumu un citiem Klienta ar Banku noslēgtajiem Līgumiem izrietošo saistību pret
Banku pienācīgai izpildei.
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Klients pilnvaro Banku norakstīt no Klienta kontiem Bankā naudas līdzekļus, lai dzēstu Bankas prasījumus par to
maksājumu samaksu, kas izriet un ir saistīti ar Noteikumiem. Šīs tiesības attiecas gan uz tiem kontiem, kas Klientam
atvērti Bankā Noteikumu parakstīšanas brīdī, gan arī uz tiem, kas tiks atvērti pēc Noteikumu parakstīšanas.

KLIENTS:
Uzvārds, vārds/Nosaukums
Personas kods/dzimšanas datums/reģistrācijas Nr.
Pārstāvis (uzvārds, vārds)
Pārstāvības pamats

Tālrunis

Klienta numurs
Klienta paraksts
Vieta

Datums

.

.

d d

m m

g g g g

DIGIPASS atslēga (S)
BANKA:
Aizpilda darbinieks, kas pieņēma Noteikumus

Saņēmu un pārbaudīju:
Uzvārds, vārds
Amats
Paraksts
Datums

.
d d
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