
 

II Kar�u apkalpo�anas noteikumi juridiskajām personām  
 
Līgumā lietotie termini 
Banka  - Danske Bank A/S, kas reģistrēta Dānijas Tirdzniecības un 
uzņēmumu aģentūrā ar reģistrācijas Nr. 61126228, juridiskā 
adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12, kuras vārdā 
Latvijas Republikā darbojas Danske Bank A/S filiāle Latvijā, kas 
reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto 
reģistrācijas Nr. 40103163202, juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 
31/8, LV-1012; 
Bankas automāts (ATM)- elektroniska iekārta darījumu veik�anai, 
izmantojot Karti, tai skaitā skaidras naudas saņem�anai; 
Cenrādis � spēkā eso�ais Bankas pakalpojumu cenrādis;   
Darījums � finan�u pakalpojums, kas veikts, izmantojot Karti 
norēķiniem par precēm un pakalpojumiem un/vai skaidras naudas 
saņem�anai bankas automātos un bankās; 
Dro�ības noguldījums � Klienta vai citas personas naudas 
termiņnoguldījums Bankā, kas kalpo kā finan�u nodro�inājums Kartei 
saskaņā ar �o Līgumu; 
Dro�ības noguldījuma noguldītājs � persona, kas noguldījusi Bankā 
Dro�ības noguldījumu; 
Galvinieks � fiziska vai juridiska persona, kura ar �o Līgumu 
uzņēmusies pienākumu atbildēt Bankai par Klienta saistībām; 
Karte - Bankas izdota Mastercard Business / Mastercard Maestro 
karte ar Kredīta limitu vai bez tā; 
Kartes konts � Klienta norēķinu konts Bankā, pie kura piesaistīta 
Karte un Papildkarte; 
Kredīta limits - summa, ko Banka atļāvusi izmantot papildus Kartes 
konta pozitīvajam atlikumam; 
Kartes lietotājs � Klienta pilnvarota persona, uz kuras vārda tiek 
izdota Karte un/vai Papildkarte un kurai pie�ķirtas tiesības lietot 
Karti un vai Papildkarti; 
Kartes konta izraksts � informatīvs ikmēne�a Kartes konta pārskats, 
ko saņem Klients; 
Klients � Kartes konta īpa�nieks - juridiska persona, kura ar Banku ir 
noslēgusi Līgumu un uzņēmusies saistības, kas izriet no Kartes un  
Papildkartes; 
Līgums �, Pieteikums un �ie Kar�u apkalpo�anas noteikumi;   
LR - Latvijas Republika; 
Norēķinu cikls � laika periods no kalendārā mēne�a pirmās dienas 
līdz pēdējai dienai, par kuru tiek veikti Bankas un Klienta norēķini.  

Papildkarte � MasterCard/Maestro Karte, kuru Banka pēc Klienta 
pieteikuma izsniedz lieto�anai Līgumā norādītajai personai/-ām. 
PIN kods - personas identifikācijas numurs, ko Klients/Kartes 
lietotājs saņem kopā ar Karti. 
Pieteikums - Bankas un Klienta aizpildīts un parakstīts  MasterCard 
maksājumu kartes pieteikums. 

 
1. Līguma priek�mets 
1.1.  Banka izsniedz Klientam Mastercard maksājumu karti ar 

Kredīta limitu vai bez tā, bet Klients apņemas pieņemt Karti, 
nodro�ināt tās lieto�anu, kā arī atmaksāt izsniegto kredītu kopā 
ar tā izmanto�anas procentiem atbilsto�i Līguma noteikumiem.  

 
2. Kartes termiņ� 
2.1. Banka izsniedz Karti uz noteiktu laiku. Kartes derīguma 

termiņ� norādīts uz Kartes. 
2.2. Ja 1 (vienu) mēnesi pirms Kartes derīguma termiņa 

notecē�anas Klients nav lūdzis Banku slēgt Karti un Banka 
piekrīt izsniegt Karti ar jaunu derīguma termiņu, �is Līgums tiek 
uzskatīts par pagarinātu vēl uz 1 (vienu) Kartes derīguma 
termiņa periodu un Banka izsniedz Klientam/Kartes lietotājam 
Karti ar jaunu derīguma termiņu. 

2.3. Karte ar jaunu derīguma termiņu Klientam/Kartes 
lietotājam tiek izsniegta eso�ās Kartes pēdējā derīguma 
termiņa mēne�a laikā, bet ne vēlāk kā Kartes termiņa 
pagarinājuma perioda pirmo trīs mēne�u laikā. Gadījumā, ja 
norādītajā termiņā Klients/Kartes lietotājs neizņem izgatavoto 
Karti, tiek uzskatīts, ka tas ir vienpusēji atteicies no noslēgtā 
Līguma, kas neatbrīvo Klientu no Kartes gada maksas 
nomaksas pirmajam atjaunotās Kartes darbības gadam. 
Atjaunotās Kartes Bankā tiek uzglabātas 3 mēne�us. Visas 
Bankai iemaksātās komisijas paliek Bankas īpa�umā. 

 
3. Procenti un līguma summa 
3.1.  Klients apņemas atbilsto�i Cenrādim samaksāt Bankai 

sekojo�u atlīdzību: 
3.1.1.  maksu par Kartes izsnieg�anu un lieto�anu; 
3.1.2. procentus par Kredīta limita izmanto�anu no izmantotā 

Kredīta limita par katru tā izmanto�anas dienu; 

3.1.3. līgumsodu par Kredīta limita pārsnieg�anu no summas, kas 
pārsniedz atļauto Kredīta limitu, par katru tā izmanto�anas 
dienu; 

3.1.4. atlīdzību par Darījumiem atbilsto�i Cenrādim. 
3.2.  Atlīdzību un līgumsodu aprēķina, izejot no faktiskā dienu 

skaita mēnesī, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. 
 
4. Kartes nodro�inājums 
4.1.  Klients nodro�ina no �ī Līguma izrieto�o saistību izpildi, 

nolīgto procentu un līgumsoda, kā arī visu iespējamo Bankas 
zaudējumu, tiesas un citu izdevumu samaksu, kas var rasties �ī 
Līguma neizpildes gadījumā, ar Pieteikumā minēto Kartes 
nodro�inājumu. 

4.2.  Ja Banka kā Kartes nodro�inājumu pieņem Galvinieka 
Galvojumu, Galvinieks neapstrīdami un neatsaucami uzņemas 
pienākumu atbildēt par Klienta parāda samaksu saskaņā ar �o 
Līgumu. 

4.3.  Ja Klients nepilda savas mantiskās saistības �ajā Līgumā 
noteiktos termiņos, tad Galvinieks pēc Bankas pieprasījuma 
bezstrīdus kārtībā atmaksā Bankai Klienta izmantoto Kredīta 
limitu, procentus par tā izmanto�anu, līgumsodu, visus 
zaudējumus un tiesā�anās izdevumus, kā arī citas summas, kas 
varētu pienākties Bankai saskaņā ar �o Līgumu. 

4.4.  Galvinieks uzņemas saistības kā pats parādnieks par 
visām Klienta saistībām saskaņā ar �o Līgumu ar visiem 
Galviniekam piedero�iem naudas līdzekļiem, kustamo un  
nekustamo  īpa�umu,  tai  skaitā  ar  tam  piedero�iem  naudas  
līdzekļiem, kas atrodas Bankā uz Galvinieka vārda atvērtajos 
kontos. Ar �o Līgumu Galvinieks pilnvaro Banku norakstīt no tam 
piedero�ā jebkura konta Bankā Klienta parādu bezakcepta 
kārtībā arī tādā gadījumā, ja Banka vēr� piedziņu vispirms pret 
Galvinieku, negriežoties pie pa�a Klienta. 

4.5.  Ja Banka kā Kartes nodro�inājumu pieņem Dro�ības 
noguldījumu, Klients un Dro�ības noguldījuma noguldītājs, 
parakstot �o Līgumu, apliecina, ka �ī Līguma nosacījumi ietver 
Finan�u nodro�inājuma līguma prasības un kalpo kā 
apliecinājums finan�u nodro�inājumam. 

4.6.  Dro�ības noguldījuma noguldītājs nodod Dro�ības 
noguldījumu Bankas valdījumā un piekrīt, ka Banka bloķē 
Dro�ības noguldījumu līdz pilnīgai Klienta saistību izpildei. 

4.7.  Dro�ības noguldījuma noguldītājam ir aizliegts Dro�ības 
noguldījumu samazināt, izņemt, atsavināt, nodot tre�ajām 
personām (cedēt), ieķīlāt vai citādi apgrūtināt bez Bankas 
rakstiskas piekri�anas. 

4.8.  Banka maksā Dro�ības noguldījuma noguldītājam 
termiņnoguldījuma procentus atbilsto�i Bankas Cenrādim un 
procentu izmaksa notiek saskaņā ar atbilsto�o 
Termiņnoguldījuma līgumu. 

4.9.  Ja Klients nepilda �ī Līguma saistības, Dro�ības 
noguldījuma noguldītājs neatsaucami pilnvaro Banku vienpusēji 
lauzt Termiņnoguldījuma līgumu un izmantot Dro�ības 
noguldījumu no Līguma izrieto�o saistību apmaksai atbilsto�i �o 
noteikumu 6.punktam.  

 
5. Kartes izsnieg�ana 
5.1. Banka izsniedz Klientam/Kartes lietotājam Karti brīdī, kad 

Klients iesniedzis Bankai dokumentu oriģinālus, kas saskaņā ar 
Bankas nosacījumiem ir nepiecie�ami Kartes izsnieg�anai, kā 
arī samaksājis atlīdzību par Kartes izsnieg�anu. Minētie 
dokumenti jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā 1 (viena) mēne�a laikā 
no �ī Līguma parakstī�anas brīža. �o noteikumu neizpilde no 
Klienta puses uzskatāma par Klienta vienpusēju atteik�anos no 
noslēgtā Līguma, kas atceļ �o Līgumu un atbrīvo Banku no 
jebkādas atbildības. Visas Bankai iemaksātās komisijas saistībā 
ar Kartes izsnieg�anu paliek Bankas īpa�umā. 

5.2.  Klients apņemas nodro�ināt, ka Kartes lietotājs paraksta 
Karti un Papildkarti nekavējoties pēc tās saņem�anas. 

5.3.  Karti drīkst lietot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un 
paraksts ir uz Kartes. 

5.4.  Karte ir derīga līdz uz Kartes uzrādītā derīguma termiņa 
mēne�a pēdējai dienai. Klients uzņemas atbildību par to, lai Karte 
un tās Papildkartes pēc termiņa notecē�anas vai Kartes konta 
slēg�anas tiktu iznīcinātas. 

5.5.  Karte ir Bankas īpa�ums un tā nekavējoties jānodod 
Bankai pēc pirmā pieprasījuma. 

5.6.  Klientam/Kartes lietotājam pie Kartes izsnieg�anas tiek 
izsniegts PIN kods, kas ir zināms tikai Klientam/Kartes lietotājam 
un tiek izmantots veicot Darījumus ar Karti un aizvieto Kartes 
lietotāja parakstu. 

 
6.Norēķini, Kredīta limita atmaksas kārtība un termiņ�. 
6.1.  Klients, kuram ir izsniegta Mastercard Business karte, 

izmantoto Kredīta limitu, atlīdzību par Kredīta limita izmanto�anu 
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apņemas atmaksāt sekojo�ā kārtībā: līdz nāko�ā mēne�a 25. 
(divdesmit piektajam) datumam tiek atmaksāts iepriek�ējā 
mēnesī izlietotais Kredīta limits, maksa par pakalpojumiem un 
līgumsods saskaņā ar Kartes konta izrakstu vienā Norēķinu ciklā. 
Ja Klients/Kartes lietotājs nav veicis iztērētā Kredīta limita 
atmaksu pilnā apmērā Kartes kontā līdz nākamā mēne�a 
25.datumam, tad tiek aprēķināta un ieturēta atlīdzība par Kredīta 
limita izmanto�anu saskaņā ar Cenrādi, kā arī Banka ir tiesīga 
izmantot tai pie�ķirtās tiesības atbilsto�i �o noteikumu 
6.5.punktam. 

6.2.  Klientam, kuram ir izsniegta Mastercard Maestro karte ar 
Kredīta limitu, procenti par Kredīta limita izmanto�anu un citas 
maksas atbilsto�i Cenrādim vienā Norēķinu ciklā tiek bezakcepta 
kārtībā norakstītas no Kartes konta līdz nākamā Norēķinu cikla 5. 
(piektajam) datumam, nepārsniedzot pieejamo Kartes konta 
atlikumu. Gadījumā, ja Kartes konta atlikums nav pietieko�s 
minēto maksājumu ieturē�anai, Banka ir tiesīga veikt naudas 
līdzekļu norakstī�anu atbilsto�i �o noteikumu 6.5.punktam. 

6.3.  Klients var iegūt informāciju par Kartes konta stāvokli un 
iemaksas summu Bankā tam izsniegtajā Kartes konta izrakstā, 
kam ir informatīva dokumenta spēks.  

6.4.  Banka ir tiesīga norakstīt no Kartes konta �o noteikumu 3. 
punktā minētās summas Kartes konta pieejamā atlikuma 
robežās. 

6.5.  Gadījumā, ja Kartes konta atlikums nav pietiekams �o 
noteikumu 6.4.punktā paredzēto maksājumu ieturē�anai, Bankai 
ir tiesības bezakcepta kārtībā norakstīt nepiecie�amās naudas 
summas no jebkura cita Klienta konta Bankā pie nosacījuma, ka 
naudas līdzekļu norakstī�ana notiek tikai no tā Klienta konta 
Bankā, kurā ir lielāks pozitīvs atlikums un tā apmērs ir pietieko�s 
minēto maksājumu ieturē�anai. 

6.6.  Klientam lietotājam ir pienākums nepārtraukti nodro�ināt 
pietiekamu Kartes konta atlikumu �o noteikumu 3.punkta 
nosacījumu izpildei. 

6.7.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no Līgumā norādīto 
saistību izpildes. 

6.8.  Visi no Līguma izrieto�ie maksājumi veicami Kartes konta 
valūtā, Bankai debetējot Kartes kontu vai citu Klienta kontu 
saskaņā ar �o noteikumu 6.5.punktu. Klients apņemas 
nodro�ināt līdz �o noteikumu 6.1. vai 6.2.punktā norādītajam 
termiņam Kartes konta pieejamo atlikumu tādā apmērā, kāds ir 
nepiecie�ams, lai Banka norakstītu tai pienāko�ās naudas 
summas. Ja norēķinu valūta nav Kartes konta valūta, Banka ir 
tiesīga konvertēt naudas līdzekļus pēc Bankas noteiktā valūtu 
kursa norēķinu dienā. 

6.9.  Visi Klienta veiktie no �ī Līguma izrieto�ie maksājumi tiek 
ieskaitīti Klienta saistību dzē�anā sekojo�ā kārtībā: vispirms - 
līgumsoda maksājumi, tad - atlīdzība par kredīta limita 
izmanto�anu un Darījumiem, un visbeidzot - Kredīta limita 
atmaksa. 

6.10.  Visus Līgumā norādītos maksājumus Klients veic 
iemaksājot tos Kartes kontā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. 

Ja tiek veikta maksājumu kar�u bilances papildinā�ana, izmantojot 
bankas pārskaitījumu vai iemaksu darba dienās pēc plkst.17.00,  
kā arī brīvdienās un svētku dienās, iemaksātās summas 
atspoguļo�ana maksājumu kartē notiek nākamajā darba dienā līdz 
plkst. 9.30.  
Ja tiek veikta iemaksa/pārskaitījums maksājumu kartes kontā 
darba dienās no 9.00 līdz 11.00, iemaksātās summas 
atspoguļo�ana maksājumu kartē notiek tajā pa�ā darba dienā līdz 
plkst. 11.30. 
Ja tiek veikta iemaksa/pārskaitījums maksājumu kartes kontā 
darba dienās no 11.00 līdz 13.00, iemaksātās summas 
atspoguļo�ana maksājumu kartē notiek tajā pa�ā darba dienā līdz 
plkst. 13.30. 
Ja tiek veikta iemaksa/pārskaitījums maksājumu kartes kontā 
darba dienās no 13.00 līdz 15.00, iemaksātās summas 
atspoguļo�ana maksājumu kartē notiek tajā pa�ā darba dienā līdz 
plkst. 15.30. 
Ja tiek veikta iemaksa/pārskaitījums maksājumu kartes kontā 
darba dienās no 15.00 līdz 17.00, iemaksātās summas 
atspoguļo�ana maksājumu kartē notiek tajā pa�ā darba dienā līdz 
plkst. 17.30. 
 

 
7. Nodokļi un izmaksas 
7.1. Visas nodevas, nodokļus un citus LR tiesību aktos 

noteiktos maksājumus, kas izriet no �ī Līguma, Bankas noteiktās 
komisijas maksas saskaņā ar Cenrādi, tiesu izdevumus, juridisko 
pakalpojumu izmaksas un citus izdevumus saistībā ar �ī Līguma 
izpildi, maksā Klients no saviem līdzekļiem un �o maksājumu 
veik�ana neietekmē ar �o Līgumu noteikto Bankai pienāko�o 
maksājumu apmērus. 

 
8. Klienta, Galvinieka un Dro�ības noguldījuma noguldītāja 
pienākumi un tiesības 
8.1. Bez �ajā Līgumā jau noteiktām saistībām un pienākumiem, 
Klients, Galvinieks un Dro�ības noguldījuma noguldītājs, izpildot 
Līgumu apņemas: 

8.1.1.  nodro�ināt lai kar�u PIN kodi tiek turēti 
slepenībā, tie netiktu izpausti tre�ajām personām, 
rakstīti uz Kartes un netiek glabāti kopā ar Karti; 

8.1.2.  neizpaust tre�ajām personām Kartes un tās 
konta numurus; 

8.1.3.  nekavējoties ziņot, nosaucot Kartes balss paroli,  
SIA �First Data Latvia� (adrese: Dzirnavu ielā 37, Rīgā, 
LV-1010) pa tālr. 67 092 555, 67 092 500, fax 
67 092 509 vai Bankai (adrese: Cēsu ielā 31/8, Rīgā) 
pa tālr. 67 959 599,  par Kartes un/vai Papildkartes 
nozaudē�anu, nozag�anu, vai arī, ja radu�ās aizdomas, 
ka PIN kods ir zināms tre�ajai personai, kā arī ne vēlāk 
kā 7 (septiņu) dienu laikā iesniegt Bankai rakstisku 
iesniegumu par Kartes nozaudē�anu/nozag�anu; 

8.1.4.  Līguma pirmstermiņa lau�anas gadījumā 
nekavējoties nodot Karti Bankai; 

8.1.5.  nodro�ināt, lai netiktu pārsniegts atļautais 
Kredīta limits; 

8.1.6.  nelietot Karti pēc tās derīguma termiņa beigām 
vai tad, ja Kartes darbība jebkādu iemeslu dēļ ir 
pārtraukta vai apturēta; 

8.1.7.  iepazīties ar Bankas Cenrādi, Vispārējiem 
darījumu noteikumiem, Kar�u apkalpo�anas 
noteikumiem un to grozījumiem un papildinājumiem; 

8.1.8.  apmaksāt visas Bankas komisijas saskaņā ar �o 
Līgumu un Bankas Cenrādi;  

8.1.9.  uzņemties atbildību par visiem darījumiem, kas 
ir veikti ar Kartes un Papildkar�u palīdzību, un kas 
apstiprināti ar Kartes lietotāja parakstu, PIN kodu un/vai 
ar Kartes/Papildkartes numuru; 

8.1.10.  uzņemties atbildību par visiem maksājumiem, 
kas veikti līdz Kartes nozaudē�anas vai zādzības 
mutiskas pieteik�anas brīdim (�o noteikumu 
8.1.3.punkts);  

8.1.11.  uzņemties atbildību par Darījumiem, kas veikti 
izmantojot atbilsto�i �o noteikumu 2.3.punktam 
jaunizgatavoto Karti vai Papildkarti, ko Klients/Kartes 
lietotājs ir aktivizējis, bet faktiski nav saņēmis Bankā; 

8.1.12.  veicot Darījumus ar Kartes palīdzību apliecināt 
tos ar savu parakstu vai PIN kodu; 

8.1.13.  nodro�ināt, lai Karte tiktu glabāta līdzvērtīgi 
vērtspapīriem, netiktu glabāta starp priek�metiem, kas 
var radīt Kartes fiziskus bojājumus (atslēgas, 
pildspalvas utt.), kā arī pie priek�metiem ar 
elektromagnētisko lauku (mobilais telefons, utt.); 

8.1.14.  nodro�ināt, lai Karte netiktu nodota lieto�anā 
tre�ajām personām; 

8.1.15.  nekavējoties informēt Banku par būtiskām 
finansiālā stāvokļa izmaiņām, kuras varētu ietekmēt 
Klienta un/vai Galvinieka un/vai Dro�ības noguldījuma 
noguldītāja spēju savlaicīgi un pienācīgi izpildīt �ajā 
Līgumā noteiktās saistības pret Banku; 

8.1.16.  segt visus zaudējumus, kas nodarīti Bankai 
Klienta/Kartes lietotāja vainas dēļ un izriet no �ī Līguma 
saistībām, tai skaitā visus tiesā�anās un citus 
izdevumus, kas saistīti ar �ī Līguma saistību piespiedu 
izpildi; 

8.1.17.  nepieļaut darbības, kuru rezultātā Kartes 
nodro�inājums tiktu ieķīlāts vai savādāk apgrūtināts vai 
aprobežots tādā veidā, ka rada �ķēr�ļus ar Līgumu 
noteikto saistību izpildei. 

8.1.18.  atvērt norēķinu kontu un Kartes kontu Bankā un 
veikt savu finansu darbību, izmantojot Danske Bank A/S 
filiāles Latvijā pakalpojumus; 

8.1.19.  rakstveidā informēt Banku par Klienta, 
Galvinieka un/vai Dro�ības noguldījuma noguldītāja datu 
(tai skaitā vārds un uzvārds, dzīvesvietas adrese, bet ne 
tikai) izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 
�o izmaiņu spēkā stā�anās brīža; 

8.1.20.  saglabāt Darījumus apliecino�us dokumentus 2 
(divus) mēne�us pēc Darījuma veik�anas; 

8.1.21.  neiebilst, ka Banka �ī Līguma izpildes kontrolei 
un administrē�anai apstrādā Klienta/Kartes 
lietotāja/Dro�ības noguldījuma noguldītāja un Galvinieka 
vai to pilnvaroto personu datus saskaņā ar LR spēkā 
eso�o tiesību aktu prasībām. 
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8.2. Bez �ajā Līgumā jau noteiktām tiesībām Klients, Galvinieks un 
Dro�ības noguldījuma noguldītājs, izpildot Līgumu, ir tiesīgs: 

8.2.1.  iepazīties ar Kartes konta stāvokli; 
8.2.2.  pieprasīt un saņemt no Bankas jebkuru informāciju, 

kas saistīta ar Kartes un Kartes konta izmanto�anu; 
8.2.3.  saņemt informāciju par Cenrādi, Bankas vispārējiem 

darījumu noteikumiem, Kar�u apkalpo�anas 
noteikumiem un Kar�u lieto�anas nosacījumiem, kā arī 
to izmaiņām Bankas mājas lapā internetā 
www.danskebanka.lv, Bankas telpās Bankas darba laikā 
vai piezvanot pa Bankas informatīvo tālruni; 

8.2.4.  izbeigt �o Līgumu pirms termiņa jebkurā laikā, pirms 
tam dzē�ot visus ar Karti saistītos parādus un 
nomaksājot par Kartes izmanto�anu noteikto atlīdzību, 
procentus un Bankas noteiktos maksājumus pilnā 
apmērā, kā arī nododot Karti Bankai. 

 
9. Bankas pienākumi un tiesības 
9.1. Bez �ajā Līgumā noteiktām saistībām, Bankai ir tiesības: 
9.1.1. kontrolēt Kartes izmanto�anu atbilsto�i Līguma nosacījumiem, 

pieprasīt ziņas par Klienta un/vai Galvinieka un/vai Dro�ības 
noguldījuma noguldītāja finansiālo darbību; 

9.1.2. apturēt Kartes darbību, ja Klients/Kartes lietotājs un/vai 
Galvinieks un/vai Dro�ības noguldījuma noguldītājs neievēro 
Līguma noteikumus un atjaunot Kartes darbību tad, kad tiek 
novērsti konstatētie pārkāpumi; 

9.1.3. bez iepriek�ējās brīdinā�anas nodot ar �o Līgumu noteiktos 
prasījumus citām personām pēc saviem ieskatiem un atklāt 
iespējamam tiesību pārņēmējam informāciju par Klientu/Kartes 
lietotāju, Galvinieku, Dro�ības noguldījuma noguldītāju, Klienta 
saistībām un �ī Līguma saturu; 

9.1.4. visā �ī Līguma darbības laikā iesniegt un pieprasīt ziņas par 
Klientu un Galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu no Kredītu 
reģistra saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem; 

9.1.5. piedāvāt Klientam un/vai Galviniekam un/vai Dro�ības 
noguldījuma noguldītājam izpildīt �o Līgumu pirms termiņa uz 
citiem noteikumiem; 

9.1.6. vienpusēji grozīt un papildināt kar�u pakalpojuma snieg�anas 
kārtību, Cenrādi un Bankas vispārējos darījumu un Kar�u 
apkalpo�anas noteikumus. 

9.1.7 nolūkā palielināt Klienta naudas līdzekļu dro�ību, piemērojot 
Kredīta limita un/vai Darījumu skaita diennakts/mēne�a 
ierobežojumus. Par Bankas noteiktajiem ierobežojumiem Kartes 
lietotājs var iepazīties atbilsto�i �o noteikumu 8.2.3.punktam; 

9.1.8. norakstīt bezakcepta kārtībā Bankai pienāko�ās ar �o Līgumu 
noteiktās naudas summas no Kartes konta un citiem Kartes 
lietotājam un/vai Galviniekam piedero�iem kontiem Danske Bank 
A/S filiālē Latvijā un/vai Dro�ības noguldījuma; 

9.1.9. veikt Klienta/Galvinieka/Dro�ības noguldījuma noguldītāja datu 
apstrādi, t.sk. tiesiskā veidā pieprasīt un saņemt �ādus personas 
datus no jebkurām tre�ajām personām; nodot ziņas par 
Klientu/Galvinieku/Dro�ības noguldījuma noguldītāju un to 
pilnvarotām personām un par �o darījumu sekojo�os gadījumos: 

9.1.9.1. Līgums tiek lauzts saskaņā ar �o noteikumu 9.2.punktu; 
9.1.9.2. informācija tiek nodota tre�ajām personām, ar kurām 
Banka slēdz jebkāda veida cesijas, līdzdalības vai cita veida 
finansu piesaistes līgumus; 
9.1.9.3. LR tiesību aktos noteiktos gadījumos; 
9.1.9.4. kontaktinformācija tiek nodota Danske Bank grupas 
uzņēmumiem un sadarbības partneriem, kuri  informāciju var 
izmantot nolūkā piedāvāt pakalpojumus. Ja Klients nevēlas 
saņemt pakalpojumu piedāvājumus, viņ� ir tiesīgs no tā 
atteikties, rakstiski par to paziņojot Bankai  

9.2. Banka ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, slēgt 
Kartes darbību un pieprasīt nekavējo�u visu Bankai pienāko�os 
naudas summu atmaksu: 
9.2.1. bez Klienta, Kartes lietotāja, Galvinieka un Dro�ības 

noguldījuma noguldītāja rakstiskas brīdinā�anas, ja: 
9.2.1.1. Klients un/vai Kartes lietotājs un/vai Galvinieks un/vai 

Dro�ības noguldījuma noguldītājs nepilda ar �o Līgumu 
noteiktās saistības pret Banku un nav veicis Līgumā noteiktos 
termiņa maksājumus kā rezultātā pārsniegts atļautais 
(autorizētais) Kartes Kredīta limits; 

9.2.1.2. Klients/Kartes lietotājs neievēro �o noteikumu 2.3. punkta 
nosacījumus; 

9.2.1.3. Kartes nodro�inājumam ir uzlikts apgrūtinājums saskaņā ar 
LR tiesību aktos noteikto institūcijas lēmumu;  

9.2.1.4. Klients un/vai Kartes lietotājs un/vai Galvinieks un/vai 
Dro�ības noguldījuma noguldītājs, pieprasot Karti vai Kartes 
darbības laikā sniedzis nepatiesu informāciju. 

9.2.2. rakstiski paziņojot 10 (desmit) kalendārās dienas iepriek�.  
9.3. Bankai ir tiesības prasīt saistību bezstrīdus piespiedu 

izpildī�anu, vēr�ot piedziņu uz Kartes nodro�inājumu. �īs 

tiesības realizējamas, gan iestājoties �ajā Līgumā minētam 
galīgam saistību izpildes termiņam, gan arī pirmstermiņa 
lau�anas gadījumos saskaņā ar �o noteikumu 9.2.punktu. 

9.4. Parakstot �o Līgumu, Kartes lietotājs un/vai Galvinieks ir 
informēts un piekrīt, ka Banka sniedz Latvijas Bankai ziņas par 
Kartes lietotāju un/vai Galvinieku, tā saistībām un saistību 
izpildes gaitu saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
noteikumiem. 

 
10. Līguma spēkā stā�anās un grozījumu izdarī�anas kārtība 
10.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstī�anas brīdi. 
10.2.  Pieteikumu var grozīt tikai Līguma pusēm abpusēji 

vienojoties. Jebkuri Pieteikuma grozījumi noformējami rakstveidā 
kā �ī Līguma pielikumi un tie ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.3.  Līgumu pirms termiņa var lauzt tikai Līgumā norādītos 
gadījumos.  

10.4.  �is Līgums ir saisto�s visiem tā pu�u tiesību un saistību 
pārņēmējiem un mantiniekiem. 

10.5.  Gadījumā, ja kādi no �o noteikumu nosacījumiem ir 
pretrunā ar Pieteikuma nosacījumiem, tad Pieteikuma 
nosacījumiem ir lielāks spēks attiecībā pret pārējiem 
nosacījumiem. 

 
11. Strīdu un domstarpību risinā�anas kārtība 
11.1. Pretenzijas par konkrētajā Pārskatā par kartes konta 

stāvokli minētajiem darījumiem Banka pieņem rakstiski 30  
(trīsdesmit) dienu laikā no pārskata izsnieg�anas dienas. 
Pretenzijas iesnieg�ana neatbrīvo Klientu no �ajā Līgumā 
noteikto saistību izpildes. 

11.2. Klienta pretenzijas tiek izskatītas 1 (viena) mēne�a laikā 
no to saņem�anas brīža Bankā. 

11.3. Puses atzīst, ka Klients un/vai Galvinieks un/vai 
Dro�ības noguldījuma noguldītājs ir saņēmis Bankas 
paziņojumu 5. (piektajā) darba dienā no tā nosūtī�anas brīža. 

11.4. Ja puses nevar atrisināt strīdu savstarpēji vienojoties - 
strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības 
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

 
12. Citi nosacījumi 
12.1.  Visa Līgumā ietvertā informācija ir konfidenciāla un var tikt 

izpausta tre�ajām personām tikai Līgumā noteiktajos 
gadījumos vai pēc otras puses rakstiskas atļaujas. 

12.2.  Puses ir apspriedu�as visus �ī Līguma nosacījumus un ir 
vienoju�ās par tiem, atzīst tos par abpusēji taisnīgiem un 
savstarpēji izdevīgiem un noslēdz �o Līgumu bez viltus, 
maldības un spaidiem. Klients, un/vai Galvinieks un/vai 
Dro�ības noguldījuma noguldītājs ar savu parakstu apliecina, 
ka ir izlasījis un pilnībā saprot �ī Līguma saturu, Cenrādi un 
Bankas vispārējos darījumu noteikumus, kā arī  strīdu 
izskatī�anas kārtību un apņemas pildīt ar �o Līgumu 
uzņemtās saistības. 
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