ELEKTRONISKO PAKALPOJUMU LĪGUMA STANDARTA NOTEIKUMI
Piemērojami no 2020. gada 4. maija Danske Bank A/S Lietuvas filiālē

1.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie Elektronisko pakalpojumu līguma standarta
noteikumi nosaka Bankas un Klienta tiesības un pienākumus,
kas izriet no Bankas pakalpojumu sniegšanas Klientam,
izmantojot Danske eBanku.
1.2. Tiek izmantotas šādas definīcijas:
Līgums ir Drošības līdzekļu līgums, kas sastāv no
Speciālajiem noteikumiem un nosacījumiem un Standarta
noteikumiem un nosacījumiem. Visi Līguma grozījumi un
pielikumi, ja tādi ir, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Vispārīgie darījumu noteikumi, Elektronisko pakalpojumu
līguma standarta noteikumi un Cenrādis attiecas uz Līgumu
tikai tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu.
Danske eBanka ir Bankas interneta bankas pakalpojums, kas
klientiem ļauj piekļūt finansēšanas pakalpojumu informācijai
un citiem Bankas pakalpojumiem.
Elektroniskie pakalpojumi ir Bankas pakalpojumi, kas
sniegti, izmantojot Danske eBanku.
Elektroniskais paraksts ir Bankai pieņemams elektroniskais
paraksts/zīmogs, kas izveidots ar sertificētu elektroniskā
paraksta izveides ierīci, ko izdevis sertificēts pakalpojumu
sniedzējs un kas atbilst kompetentas iestādes noteiktām
prasībām.
Vispārīgie darījumu noteikumi ir Bankas Vispārīgie darījumu
noteikumi un nosacījumi, kas nosaka vispārīgos principus un
procedūras attiecībā uz saziņu ar klientiem un klientu
apkalpošanu, kā arī vispārīgos noteikumus un nosacījumus
attiecībā uz darījumu veikšanu starp Banku un klientiem,
Darījums ir jebkurš darījums, rīkojums, paziņojums vai cita
darbība, ko Banka ļauj veikt Klientam, izmantojot Danske
eBanku, tai skaitā “Pazīsti savu klientu” (PSK) principam
atbilstošu anketu, citu dokumentu un informācijas
aizpildīšanu, apstiprināšanu un/vai iesniegšanu u.c.
Kodu
kalkulators
ir
Bankas
izsniegta
identifikācijas/autorizācijas ierīce, kas ģenerē unikālas
paroles kombinācijas, izmantojot speciālu algoritmu.
Drošības
līdzekļi
ir
Bankai
pieņemami
identifikācijas/autorizācijas līdzekļi (piem., Lietotāja ID, Kodu
kalkulators, Elektroniskais paraksts), kas ļauj identificēt
Lietotāju un apstiprināt Darījumus.
Lietotājs ir fiziska persona, ko Klients ir norādījis Līguma
Speciālajos noteikumos vai citādi vienojoties ar Banku un kas
ir pilnvarota Klienta vārdā veikt Darījumus, izmantojot
Danske eBanku. Klients un Lietotājs var būt viena un tā pati
vai dažādas personas.
Lietotāja ID ir Bankas piešķirtais Lietotāja identifikācijas
kods.
Citām šajos standarta noteikumos izmantotajām definīcijām
ir tāda pati nozīme kā Vispārējos darījuma noteikumos
noteiktajām definīcijām.
2.
LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1.
Līgums tiek noslēgts Bankā vai izmantojot Bankas
akceptētus elektroniskos saziņas kanālus. Ja Līgums tiek
noslēgts Bankā, katra Puse saņem vienu tā eksemplāru un visi
eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku.
2.2.
Līgums stājas spēkā no brīža, kad Puses ir
piekritušas tā noteikumiem, parakstot Līguma titullapu(-as)
(kura(-as) iekļauj Pušu datus, Līguma speciālos noteikumus
un Klienta apstiprinājumus).
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. TEHNISKĀS UN DROŠĪBAS PRASĪBAS
3.1.1. Lai izmantotu Elektroniskos pakalpojumus, Klienta
saziņas līdzekļiem un to savienojumiem ir jāatbilst Bankas
noteiktajām tehniskajām prasībām. Šīs tehniskās prasības
Klientam ir pieejamas Bankas tīmekļa vietnē.

3.1.2. Klientam ir jāizmanto Danske eBanka datorā ar
interneta savienojumu un pārlūkprogrammā, kas ļauj
pieslēgties Danske eBankai (pārlūkprogrammas versija tiek
pārbaudīta pieslēgšanās brīdī, lai, ja versija ir novecojusi,
Klients var saņemt brīdinājuma paziņojumus, vai arī
pieslēgšanās Danske eBankai var tikt liegta).
3.1.3. Pirms Danske eBankas pirmās lietošanas reizes un
katru reizi, kad Banka to pieprasa, Klientam ir jāiepazīstas ar
Bankas tīmekļa vietnē publicētajiem padomiem par Danske
eBankas drošu lietošanu un jāizpilda visi ieteikumi.
3.1.4. Klientam ir jānodrošina, ka izmantotā aparatūra un
programmatūra nebojās, nemainīs un citā veidā netraucēs
Bankas informācijas sistēmas un datorsistēmas un
nenodarīs bojājumus vai kaitējumus Bankai, Bankas
klientiem vai trešajām personām, un netiks veiktas citas
darbības, ko Banka nav sankcionējusi.
3.1.5. Klientam jāinformē Banka par jebkādu neautorizētu
vai nepareizi izpildītu Darījumu nekavējoties pēc tā
konstatēšanas.
3.1.6. Bankai ir tiesības bloķēt Danske eBankas lietošanu,
un tā nebūs atbildīga par iespējamiem Klientam radītajiem
zaudējumiem šādos gadījumos:
3.1.6.1. ja Lietotājs Danske eBankā vairākas reizes ievada
nepareizu paroli no Kodu kalkulatora;
3.1.6.2. ja Lietotājs 400 (četrsimt) dienas pēc kārtas nav
pieslēdzies Danske eBankai;
3.1.6.3. ja Klients Bankai ir iesniedzis pieteikumu par
Elektronisko pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu;
3.1.6.4. ja Lietotājs ir pārkāpis ar Banku noslēgtā Drošības
līdzekļu līguma noteikumus;
3.1.6.5. ja Bankai ir radušās aizdomas par Lietotāja
identitāti vai aizdomas par to, ka Drošības līdzekļi vai
Elektroniskie pakalpojumi tiek izmantoti bez Klienta/Lietotāja
atļaujas vai krāpnieciski;
3.1.6.6. citu iemeslu dēļ, kas norādīti Vispārējos darījumu
noteikumos un ar Lietotāju un/vai Klientu noslēgtajos
līgumos.
3.1.7. Noteikumu 3.1.6. punktā minētajos gadījumos Banka,
ja iespējams, informē Klientu par Elektronisko pakalpojumu
bloķēšanu vai par Darījuma neizpildi un tās iemesliem pirms
vai tūlīt pēc bloķēšanas vai Darījuma neizpildes. Bankai nav
pienākuma informēt Klientu, ja šādas informācijas izpaušana
ir pretrunā ar objektīvi pamatotiem drošības iemesliem vai ir
aizliegta citu iemeslu dēļ saskaņā ar tiesību aktiem.
3.1.8. Bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Danske eBankas
funkcionalitāti, mainīt, pievienot un noņemt Elektroniskos
pakalpojumus.
3.2. ATTIECĪBAS STARP KLIENTU UN LIETOTĀJU
3.2.1. Klients var norādīt vienu vai vairākus Lietotājus, kas
var izmantot Elektroniskos pakalpojumus un veikt Darījumus
Klienta vārdā. Bankai nav pienākuma pārbaudīt savstarpējās
attiecības starp Klientu un Lietotāju.
3.2.2. Parakstot Līgumu, Klients pilnvaro Lietotāju(-us) veikt
Darījumus Klienta vārdā. Nekādas izmaiņas attiecībās starp
Klientu un Lietotāju (piem., darba attiecību izbeigšana)
neietekmē Līguma spēkā esamību un Lietotāja tiesības veikt
Darījumus, t.i., kamēr Līgums un/vai attiecīgais Drošības
līdzekļu līgums nav izbeigts vai Klients nav atsaucis Lietotāja
tiesības, informējot Banku, Lietotājam ir tiesības veikt
Darījumus Klienta vārdā.
3.2.3. Līguma noteikumi ir saistoši gan Klientam, gan
Lietotājam. Klientam ir jāinformē Lietotājs par Līguma
noteikumos (t.sk., par Līguma grozījumiem un tā spēkā
esamību, Lietotāja tiesību izmaiņām veikt Darījumus u.c.)
Vispārējos darījumu noteikumos minētajiem norādījumiem
par attiecīgo Elektronisko pakalpojumu lietošanu un
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jānorāda, ka Lietotājs var sazināties ar Banku, lai iegūtu
papildu informāciju par Elektronisko pakalpojumu lietošanu.
3.2.4. Lietotāja pieļautie Līguma noteikumu pārkāpumi tiks
uzskatīti par Klienta pieļautiem pārkāpumiem (gadījumos,
kad Klients un Lietotājs ir dažādas personas). Klientam nav
tiesību atsaukties uz faktu, ka Līgumu pārkāpa Lietotājs, nevis
Klients un Lietotājs nav bijis informēts par Līguma
noteikumiem.
3.2.5. Ciktāl to nosaka Banka, Klients var piešķirt atšķirīgas
tiesības katram Lietotājam, tostarp tiesības veikt dažādus
Darījumus, noteikt Lietotāja apstiprinājuma līmeņus u.c.
3.2.6. Klients var piešķirt Lietotājam šādas Danske eBankas
pārvaldības tiesības:
3.2.6.1. ievadīt Darījumus;
3.2.6.2. apstiprināt Darījumus ar A apstiprināšanas
līmeni (Darījums tiek iesniegts apstrādei Bankai, kad to ir
apstiprinājuši attiecīgie Lietotāji ar A apstiprināšanas
līmeņa tiesībām);
3.2.6.3. apstiprināt Darījumus ar E apstiprināšanas
līmeni (Darījums tiek iesniegts Lietotājiem ar A
apstiprināšanas līmeņa tiesībām, kad to ir apstiprinājuši
attiecīgie Lietotāji ar E apstiprināšanas līmeņa tiesībām);
3.2.6.4. ievadīt
Darījumus
ar
N
apstiprināšanas
līmeni (Darījums tiek iesniegts Lietotājam ar E
apstiprināšanas līmeņa tiesībām vai, ja nav šāda līmeņa,
Lietotājam ar A apstiprināšanas līmeņa tiesībām);
3.2.6.5. mainīt pakalpojumus, ko Lietotājs/Lietotāji saņem
ar Danske eBankas starpniecību.
3.2.7. Klients var piešķirt Lietotājam tiesības skatīt Kredīta
apkalpošanas kontā esošo informāciju.
3.3. DARĪJUMU IZPILDE
3.3.1. Lai varētu izpildīt Darījumus, Lietotājam ir
nepieciešami Drošības līdzekļi.
3.3.2. Banka identificē Lietotāju, izmantojot Drošības
līdzekļus un ievērojot Bankas noteikto procedūru.
3.3.3. Lietotājam ir jāapstiprina vai jāautorizē Darījumi,
izmantojot Drošības līdzekļus vai citas Bankai pieņemamās
metodes (piem., noklikšķinot uz pogas Danske eBankā).
3.3.4. Bankai ir tiesības pieņemt, ka visus Darījumus, kas
apstiprināti ar pieprasīto Drošības līdzekli, ir apstiprinājis tas
Lietotājs, kuram ir izsniegti attiecīgie Drošības līdzekļi.
3.3.5. Darījumu izpilde ar Danske eBankas starpniecību:
3.3.5.1. lai izmantotu Danske eBanku, Klientam Bankas
tīmekļa vietnē ir jāizveido savienojums ar Danske eBankas
sistēmu;
3.3.5.2. Klientam ir jāiepazīstas ar Bankas tīmekļa vietnē
publicētajām vadlīnijām par Danske eBankas drošu lietošanu
un jāizpilda visi ieteikumi;
3.3.5.3. lai izpildītu darījumu ar Danske eBankas
starpniecību, Lietotājs nosūta un pēc Bankas pieprasījuma
apstiprina Darījumu saskaņā ar Bankas noteikto procedūru,
un pēc tam tiek uzskatīts, ka Klients ir autorizējis Darījumu.
3.3.6. Klientam ir pareizi jāaizpilda visas veidlapas, ko sniedz
Banka, un jāievēro Bankas norādījumi, iesniedzot Darījumus
vai veicot citas darbības ar Danske eBankas starpniecību.
3.3.7. Bankai ir jāņem vērā, ka Klienta identitāte ir
apstiprināta un Darījums ir pareizi autorizēts, ja Lietotājs
izmantojis atbilstošos Drošības līdzekļus, lai pierakstītos
Danske eBankā. Gadījumos, kad pēc Bankas pieprasījuma
Darījumi ir atsevišķi jāapstiprina ar Drošības līdzekļiem, šādi
Darījumi tiek uzskatīti par pareizi autorizētiem, ja tiek
izmantoti atbilstošie Drošības līdzekļi. Puses piekrīt, ka
apstiprinājumam/parakstam, kas veikts ar Drošības
līdzekļiem, ir tāds pats juridisks spēks kā fiziskam parakstam
dokumentos un to var iesniegt kā pierādījumu tiesā.
3.3.8. Banka apņemas:
3.3.8.1. izpildīt Darījumus saskaņā ar procedūru un
Bankas noteiktajiem laika ierobežojumiem;
3.3.8.2. apturēt Darījumu izpildi, ja to pieprasa
Klients/Lietotājs un tas tehniski ir iespējams.
3.3.9. Bankai ir tiesības neizpildīt Darījumu, ja:

3.3.9.1. Darījumu veikšanai nepieciešamie dati nav pareizi
vai pietiekami;
3.3.9.2. Banka nevar sazināties ar Klientu vai Lietotāju, lai
pārbaudītu Darījumu;
3.3.9.3. citu iemeslu dēļ, kas norādīti Bankas Vispārējos
darījumu noteikumos un ar Lietotāju un/vai Klientu
noslēgtajos līgumos.
3.3.10. Klientam ir jāinformē Banka rakstveidā vai citā
Bankai pieņemamā veidā par kļūdām vai traucējumiem, kas
ietekmē Darījumu veikšanu.
3.3.11. Bankai ir tiesības ierakstīt visas saziņas sesijas
Danske eBankā un izmantot ierakstus, lai pierādītu Klienta
iesniegtos uzdevumus. Strīdu gadījumā ieraksti tiek uzskatīti
par pieņemamiem pierādījumiem.
4. MAKSAS
4.1. Klients atbilstoši Cenrādim maksā pakalpojuma maksu
Bankai par visiem Darījumiem, kas izriet no Līguma un/vai ko
izpilda Banka.
4.2. Bloķējot Klienta iespēju veikt Darījumus, izmantojot
Danske eBanku, netiek ietekmēta maksas iekasēšana par
Bankas pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar Līgumu, un
Klients nav atbrīvots no pienākuma maksāt šādas maksas.
5.
PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Klients ir atbildīgs par rīkojumu, paziņojumu un
pieprasījumu pareizību, kā arī tajos esošajiem datiem, kas
nosūtīti Bankai, izmantojot Danske eBanku.
5.2. Klients ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas,
izmantojot Elektroniskos pakalpojumus, ja, Lietotājam
pierakstoties Danske eBankā, Lietotājs/Klients tika
identificēts, izmantojot pareizos Drošības līdzekļus. Bankas
atbildība par Lietotāja/Klienta identifikāciju attiecas tikai uz
Lietotāja Drošības līdzekļu pareizības pārbaudi, un Bankai
nav pienākuma pārbaudīt Lietotāja/Klienta identitāti ar
citiem līdzekļiem vai metodēm.
5.3. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai Lietotājam, kas
apstiprina informāciju “Pazīsti savu klientu” (PSK) ietvaros,
izmantojot Danske eBanku, būtu atbilstošas zināšanas un
iekšējs pilnvarojums sniegt Bankai šādu informāciju. Ja
rodas šaubas par saistībā ar Klientu sniegto informāciju,
Banka ir tiesīga papildus pieprasīt, lai Klienta augstākā vadība
apstiprinātu attiecīgo informāciju.
5.4. Lai izmantotu Elektroniskos pakalpojumus, Klientam ir
nepieciešama aparatūra, programmatūra un/vai cits
aprīkojums, kas nepieciešams šo pakalpojumu lietošanai, un
Klientam ir jāmaksā telekomunikāciju izmaksas saistībā ar
Elektroniskajiem pakalpojumiem. Bankai nav Klientam
jānodrošina šāds aprīkojums un nav jāatbild par gadījumiem,
kad Klients nespēj izmantot Elektroniskos pakalpojumus
tāpēc, ka Klientam nav aprīkojuma vai aprīkojums darbojas
kļūdaini. Klients ir atbildīgs par savas programmatūras,
aparatūras un cita izmantotā aprīkojuma drošību un
efektivitāti saistībā ar Danske eBanku.
5.5. Banka negarantē, ka Klienta programmatūra un
aparatūra atbalstīs Elektroniskos pakalpojumus.
5.6. Klientam nav tiesību mainīt vai labot Elektroniskos
pakalpojumus, Danske eBanku un Bankas programmatūru,
un Klients nedrīkst ļaut to darīt trešajām personām. Klients
ir atbildīgs par aparatūras, programmatūras un cita
aprīkojuma drošu izmantošanu, kā arī tam ir jāatjaunina
pretvīrusu programmas, e-pasta programmas pret
surogātpastu un drošības aizsardzības programmas. Klients
ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas rodas saistībā ar
iepriekš minēto noteikumu pārkāpšanu, un šādā gadījumā
Banka ir atbrīvota no atbildības un savu saistību izpildes
saskaņā ar Līgumu.
5.7. Danske eBankas Lietotāji var ne tikai veikt Darījumus
Klienta vārdā, bet arī skatīt Klienta anketas, kas paredzēta
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma
finansēšanas novēršanas mērķiem, aktuālos PSK datus,
informāciju par kredīta, līzinga un citiem līgumiem, kas
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noslēgti Klienta vārdā, un Klientam sniegtajiem
pakalpojumiem, ja vien Klients neierobežo piekļuvi šādai
informācijai attiecīgajam Lietotājam un Bankai ir tehniskas
iespējas šādu ierobežojumu nodrošināt. Kad Klients ir
norādījis Lietotājus un piešķīris tiem attiecīgās tiesības,
Banka nav atbildīga par informācijas izpaušanu Lietotājiem
saistībā ar Darījumiem vai Lietotāju darbībām, kas veiktas
Klienta vārdā Danske eBankā.
5.8. Banka nav atbildīga gadījumos, kad elektroniskās
komunikācijas vai telekomunikāciju sistēmu kļūmju vai
traucējumu dēļ vai citu, no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ
Klients nav spējis izmantot Elektroniskos pakalpojumus vai
Bankai un/vai Klientam nosūtītā informācija ir zaudēta vai
kropļota.
5.9. Klients uzņemas pilnu atbildību par Drošības līdzekļu un
Danske eBankas lietošanu, kā arī Līguma nosacījumu
nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu. Klients ir atbildīgs
Bankas priekšā par Lietotāja darbībām vai nolaidību un
visiem Darījumiem, ko veic Lietotājs.
5.10.
Šim Līgumam tāpat ir piemērojami arī Vispārējie
darījuma noteikumi par maksājumu pakalpojumu sniegšanu
attiecībā uz atbildību.
6.
LĪGUMA GROZĪJUMI
6.1. Bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Līguma Standarta
noteikumus un nosacījumus, informējot Patērētāju par
jebkādām izmaiņām vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumu
stāšanās spēkā atbilstoši Vispārējos darījumu noteikumos
aprakstītajai procedūrai.
6.2. Ja Klients nepiekrīt grozījumiem, Klientam ir tiesības
izbeigt Līgumu, informējot par to Banku rakstiski vai citā
veidā, kas noteikts Līgumā, pirms atbilstošo grozījumu
stāšanās spēkā un pēc tam, kad ir izpildītas visas Klienta
saistības, kas izriet no Līguma. Ja Klients neizmanto savas
tiesības izbeigt Līgumu, tas tiek uzskatīts par Klienta
piekrišanu veiktajiem grozījumiem un apliecinājumu, ka
viņam nav turpmāku prasību pret Banku attiecībā uz Līguma
grozījumiem.
7.
LĪGUMA TERMIŅA BEIGAS UN IZBEIGŠANA
7.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
7.2. Banka var izbeigt Līgumu parastā kārtībā neatkarīgi no
iemesla, paziņojot Patērētājam vismaz 1 (vienu) mēnesi
iepriekš kārtībā, kāda ir noteikta Vispārējos darījumu
noteikumos.
7.3. Banka drīkst apturēt pakalpojuma nodrošināšanu
nekavējoties un izbeigt Līgumu, ja Klients/Lietotājs izmanto
Danske eBanku, pārkāpjot attiecīgos līgumus un/vai Bankas
noteiktos noteikumus, vai tīši veic negodīgas darbības, kas
bojā vai var bojāt Bankas informācijas sistēmu darbību.
7.4. Klients var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, paziņojot Bankai
veidā, kas noteikts Vispārējos darījuma noteikumos, un
izpildot visus pienākumus saskaņā ar Līgumu. Banka izbeigs
Līgumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu
laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas no Klienta.
7.5. Ja visi Klienta Kredītu apkalpošanas konti ir slēgti, Banka
ir tiesīga vienpusēji un nekavējoties izbeigt Līgumu bez
jebkāda iepriekšēja paziņojuma.
8.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Līgumam, kas noslēgts, izmantojot Bankai pieņemamus
elektroniskos saziņas kanālus, kā arī tā grozījumiem un/vai
jebkuras Puses sniegtajiem paziņojumiem, izmantojot Bankai
pieņemamus elektroniskos saziņas kanālus, ir tāds pats
juridiskais spēks kā līgumiem, kas noslēgti Bankā, un/vai
paziņojumiem, kas nodoti personīgi.
8.2. Klients nedrīkst piešķirt, nodot tālāk vai citādi rīkoties ar
jebkādām savām tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no
Līguma.
8.3. Situācijas, kas nav apskatītas šajā Līgumā, regulē
Vispārējie darījuma noteikumi.
8.4. Visi no Līguma izrietošie strīdi ir jārisina saskaņā ar
Vispārējiem darījuma noteikumiem.
8.5. Uz Līgumu attiecas tā noslēgšanas vietā spēkā esošie
tiesību akt;.
9.
ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
9.1. Turpmāk norādītie īpašie nosacījumi ir papildus
piemērojami līgumiem, kas noslēgti ar Danske Bank A/S
Lietuvas filiāli:
9.1.1. Šie Elektronisko pakalpojumu līguma Standarta
noteikumi tiek piemēroti arī Klientiem, kas līdz 2018. gada
31. martam (ieskaitot) ir noslēguši Bankas konta līguma
Speciālo daļu par Danske eBankas lietošanu vai Danske
eBankas līguma Speciālos noteikumus un nosacījumus. Šādā
gadījumā visas atsauces uz Speciālajiem noteikumiem un
nosacījumiem šajos Elektronisko pakalpojumu līguma
Standarta noteikumos jāuzskata par atsaucēm uz Bankas
konta līguma Speciālo daļu par Danske eBankas lietošanu vai
Danske eBankas līguma Speciālajiem noteikumiem.
Noteikumi par Darījumu parakstīšanu ar pirmo un/vai otro
parakstu, kas iekļauti Bankas konta līguma Speciālajā daļā
par Danske eBankas lietošanu, ir jāuzskata par noteikumiem
par Darījumu parakstīšanu ar A un/vai E apstiprināšanas
līmeni.
9.1.2. Šie Elektronisko pakalpojumu līguma Standarta
noteikumi aizstāj Danske eBankas līguma Standarta
noteikumus un Noteikumus par Danske eBank lietošanu, kas
ir noslēgti ar klientiem līdz 2018. gada 31. martam (ieskaitot).
9.2. Turpmāk norādītie īpašie nosacījumi ir papildus
piemērojami līgumiem, kas noslēgti ar Danske Bank A/S
Igaunijas filiāli.
9.2.1. Šie Elektronisko pakalpojumu līguma Standarta
noteikumi tiek piemēroti arī Klientiem, kas līdz 2018. gada
31. martam (ieskaitot) ir noslēguši Telebankas pakalpojumu
pievienošanās līgumu. Šādā gadījumā visas atsauces uz
Speciālajiem noteikumiem šajos Elektronisko pakalpojumu
līguma Standarta noteikumos jāuzskata par atsaucēm uz
Telebankas pakalpojumu pievienošanās līgumu.
9.3. Turpmāk norādītie īpašie nosacījumi ir papildus
piemērojami līgumiem, kas noslēgti ar Danske Bank A/S
Latvijas filiāli.
9.3.1. Danske Bank A/S Latvijas filiāles klientiem, ar kuriem
ir noslēgts eBankas lietošanas un apkalpošanas līgums, būs
piemērojami šie Elektronisko pakalpojumu līguma Standarta
noteikumi, kuri aizstās eBankas lietošanas un apkalpošanas
noteikumus.
9.3.2. Lietotāji, to pārvaldības tiesības un tiem piešķirtie
Drošības līdzekļi var tikt noteikti saskaņā ar Bankas un
Klienta parakstītu eBankas lietotāju tiesību specifikāciju.
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