
Klienta CIF A 

Datums  Vieta   

Akciju sabiedrība “LPB Bank”, reģistrācijas numurs 50103189561, juridiskā adrese Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, Latvija, (turpmāk – Banka), 

no vienas puses un   
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 

(vārds, uzvārds) 

Pārstāvības pamats: 

Valdes priekšsēdētājs / Valdes loceklis Pilnvarotā persona Direktors Prokūrists Cits  , 

kas rīkojas uz    pamata. 
(datums) (dokumenta nosaukums, numurs) 

Klienta pārstāvis 
(vārds, uzvārds) 

Pārstāvības pamats: 

Valdes priekšsēdētājs / Valdes loceklis Pilnvarotā persona Direktors Prokūrists Cits  , 

kas rīkojas uz  pamata. 
(datums) (dokumenta nosaukums, numurs)

(turpmāk – Klients), no otras puses, vadoties no brīvas gribas un labas ticības, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šo Līgumu par Bankas 
pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem: 

1. Līguma struktūra
1.1. Līgums ir divpusējs līgums starp Klientu un Banku, kas sastāv no Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk – 

Noteikumi), Bankas Tarifiem, Pieteikuma, Speciālā Līguma, kā arī jebkura Speciālā Līguma pielikuma vai 
sastāvdaļas. Ar terminu Līgums saprotams arī jebkurš Klienta Rīkojums Bankai, kas nav saistīts ar kādu rakstiski 
noslēgtu Speciālo Līgumu; 

1.2. Līgumā izmantojamo terminu nozīme un Bankas pakalpojumu apraksts ir izklāstīts Vispārējos darījumu noteikumos. 

 

 

Līgums par Bankas pakalpojumu sniegšanu 

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  •  Tālr. +371 6 777 2 999  •  info@lpb.lv  •  www.lpb.lv

Personas kods / dzimšanas datums   

Personas kods / dzimšanas datums  

Personas kods (dzimšanas datums) / Reģistrācijas numurs

Klienta pārstāvis   

2. Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir Bankas pakalpojumi, ko Klients lūdz sniegt, bet Banka sniedz Klientam uz Līguma pamata. 

Katrs Klienta parakstītais un Bankai iesniegtais Pieteikums, Rīkojums vai Speciālais līgums ir Klienta gribas izteikums  
Bankas  pakalpojumu sniegšanai; 

2.2. Bankas pakalpojumu klāsts un tā apraksts ir pieejams Bankas mājas lapas www.lpb.lv dokumentu sadaļā 
“Noteikumi”, pakalpojumu sniegšanas vietās vai jautājot Bankas darbiniekiem informāciju mutiski; 

2.3. Bankas pakalpojumi tiek sniegti uz Pieteikuma, Rīkojuma vai Speciālā līguma pamata, ko Klients  paraksta un 
iesniedz Bankai; 

2.4. Klientam ir tiesības brīvi izvēlēties sev piemēroto Bankas pakalpojumu vai atteikties no tā, piedāvāt Bankai vienoties 
par grozījumiem tajā, noslēdzot īpašos nosacījumus pie Līguma; 

2.5. Bankai ir tiesības, Noteikumos paredzētajos gadījumos, pārtraukt vai atteikt Klientam  Bankas  pakalpojumu 
sniegšanu, kā arī vienpusēji grozīt to saturu; 

2.6. Līguma termiņš, strīdu risināšanas kārtība un citi Līguma noteikumi ir atrunāti Vispārējos darījumu noteikumos, ko 
Klients ir apstiprinājis un pieņēmis par sev saistošiem, parakstot šo Līgumu. 

3. Maksa par Bankas pakalpojumiem
3.1. Maksa par Bankas pakalpojumiem ir noteikta Bankas Tarifos. Klientam saistošie Bankas Tarifi ir nosakāmi pēc 

Klienta izmantojamā Bankas pakalpojuma veida un Klienta statusa Bankā, ko Banka piešķir Klientam vienpusēji, 
noslēdzot  Līgumu; 

3.2. Puses var vienoties par individuāliem Bankas Tarifiem vai Līguma nosacījumiem, noslēdzot īpašos nosacījumus pie 
Līguma. 
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Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums) 
Nav Ir (datums 

Tiek aizpildīta veidlapa “Īpašie nosacījumi”, ja puses vienojas par Vispārējo 
, pielikums Nr. )   darījumu noteikumu, tarifu vai citu nosacījumu grozījumiem. 

4. Līguma spēkā stāšanās noteikumi
4.1. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Banka Klientam atver un aktivizē Kontu; 
4.2. Līgums ir saistošs Klientam ar Līguma parakstīšanas brīdi. 
5. Klienta apliecinājumi
Parakstot šo Līgumu Klients apliecina, ka: 
5.1. Klients ir informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, šis dokuments ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmē Klienta gribas izteikumu Līguma parakstīšanai; 
5.2. Klients ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, kas sastāv no Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem, 

Pieteikuma vai Speciālā līguma, piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem; 
5.3. Pirms Līguma parakstīšanas, Banka ir informējusi un izskaidrojusi Klientam Līguma noteikumus, tajā skaitā, Klienta 

tiesības, pienākumus un Bankas Tarifos noteiktos Bankas komisijas apmērus; 
5.4. Pirms Līguma parakstīšanas, Banka ir informējusi Klientu par iespēju vienoties par grozījumiem Līguma noteikumos, 

ierakstot tos kā īpašos nosacījumus Pieteikumā; 
5.5. Klients piekrīt tam, ka Banka izmanto Līgumā norādīto Klienta e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru, lai 

5.7. Darījumos ar Banku Klients ir Patiesā labuma guvējs. Atverot kontu vai veicot darījumu, kur Klients nav Patiesā 
labuma guvējs, Klients apņemas nekavējoties informēt Banku par Patiesā labuma guvēju, aizpildot attiecīgu 
apliecinājumu; 

5.8. Klients piekrīt sniegt papildu informāciju, ja Banka to pieprasīs, lai precizētu Līgumā norādīto informāciju; 
5.9. Visa šajā Līgumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, Klients ir iepazinies ar Bankas tarifiem, Vispārējiem 

darījumu noteikumiem, Līguma struktūru un uzbūvi, kā arī apliecina, ka Līgums Klientam ir saprotams un saistošs; 
5.10. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām augstāk sniegtajā 

informācijā. 

Klienta pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. 

Klients / Klienta pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu 
Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu / -us. 

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 

informētu  Klientu  par  Bankas  piedāvātajiem pakalpojumiem. Nepiekrītu   Piekrītu      ; 
5.6. Klients  ir  informēts,  ka  Banka  veic  Klienta  un  tā  iesniegto  citu  personu  datu  apstrādi  (ievākšanu,  uzglabāšanu, 

reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa 
un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta 
personas  datus  trešajām  personām,  ja  tas,  pēc  Bankas  ieskatiem,  nepieciešams  pakalpojumu  nodrošināšanai  vai 
parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus,  tam ir saņemtas 
visas nepieciešamās piekrišanas;
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