E-rēķinu regulārās apmaksas līgums
AS "PrivatBank", Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Aizpildiet ar drukātiem burtiem
I. daļa
Nr.:
Datums:

Klients
Fiziska persona
Vārds, uzvārds
Personas kods
Personu apliecinošs dokuments:
Sērija:

Pase

Numurs:

Cits dokuments (nosaukums)
Izsniegts:

Izdošanas valsts:

Derīgs līdz

Izdevējiestāde:

Faktiskā
adrese:
Tālrunis

E-pasta adrese

Juridiska persona
Juridiskas personas nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Pilnvarotā persona: Vārds,
Uzvārds
Juridiskā adrese
Tālrunis

E-pasta adrese

E-rēķina apmaksas informācija
Uzņēmuma nosaukums *
Uzņēmuma reģ.Nr.
Konts
Pircējs
Pircēja ID
Maksājuma limits

Mēģinājumu skaits

Daļēja E-rēķina apmaksa
Līguma darbības laiks

Jā
No:

Nē
Līdz:

Pirmais mēnesis maksājuma veikšanai
mēn./gads
ne agrāk kā nākamais mēnesis, ja Līgums noslēgts Uzņēmumā līdz mēneša priekšpēdējai darba dienai vai Bankā līdz mēneša pēdējai
darba dienai

PAPILDU NOSACĪJUMI
Ar šo Klients pilnvaro Banku veikt Maksājumus par Uzņēmuma iesniegtiem E-rēķiniem no Klienta norādītā Konta. Klients apliecina, ka ar Līguma noteikumiem,
Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu Tarifiem ir iepazinies un atzīst tos sev par saistošiem un savas saistības pilnībā apzinās. Ar
Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu Tarifiem var iepazīties Klientu apkalpošanas telpās Bankas darba laikā, un tie ir pieejami arī
Bankas mājas lapā internetā – www.privatbank.lv.
Līgumā norādītie Pircēja ID kalpo Uzņēmumam kā vienīgie klienta identifikatori. Norādot cita Pircēja ID, Klients apzinās un piekrīt, ka viņš dod piekrišanu
apmaksāt E-rēķinus par labu citai personai, t.sk. pretrunu gadījumā starp citu šajā Līgumā norādīto informāciju.
Klienta/ Klienta pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs (ja ir)

Bankas pārstāvja
vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs

Apstiprināts 28.07.2015. AS “PrivatBank” valdes sēdē (Protokols Nr. 26/2015) Stājas spēkā ar 03.08.2015.
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II.daļa
E-RĒĶINU REGULĀRĀS APMAKSAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Klients uzdod Bankai apmaksāt Uzņēmuma uz Banku nosūtītos E-rēķinus saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
2.
DEFINĪCIJAS
2.1. Banka – AS "PrivatBank", vienotais reģistrācijas Nr. 50003086271, juridiskā adrese: Muitas
iela 1, Rīga, Latvija, LV1134.
2.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai ir atvērts Konts Bankā un kas ir noslēdzis
Līgumu ar Banku par E-rēķinu regulāro apmaksu.
2.3. Operators – “OpusCapita” AS, vienotās reģistrācijas Nr.40003380477, juridiskā adrese:
Mūkusalas iela 41B, Rīga, LV-1004, Latvija, kurš darbojas kā starpnieks Uzņēmumu Erēķinu informācijas apmaiņā ar Banku.
2.4. rekini.lv – tīmekļa vietne, kurā Klients un/vai Pircējs var pieteikties un saņemt E-rēķinus no
Uzņēmumiem, kas ir pievienojušies rekini.lv sistēmai.
2.5. Uzņēmums – juridiskā persona pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kurš ir E-rēķina
izrakstītājs.
2.6. E-rēķins – elektroniski sagatavots dokuments, atbilstoši darījumam starp Klientu un
Uzņēmumu, un kuru izsniedz Uzņēmums par pārdotajām precēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem. Rēķins tiek sagatavots, nosūtīts, reģistrēts un uzglabāts elektroniskā vidē.
Šī Līguma īpašām vajadzībām arī elektronisks dokuments ar ierobežotu informāciju, kas
norāda uz maksājumu saistībām, ir E-rēķins.
2.7. Konts – Klienta norēķinu/karšu konts Bankā.
2.8. Līgums – E-rēķinu regulārās apmaksas līgums (tā I daļa un II daļa), kas noslēgts starp
Klientu un Banku, Tarifi un Vispārējie darījumu noteikumi, kas visi kopā veido vienoto
Līgumu.
2.9. Maksājums – E-rēķina apmaksas darījums, kas jāveic saskaņā ar E-rēķinu veicot kredīta
pārvedumu no Klienta Konta uz Uzņēmuma kontu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
2.10. Maksājuma limits – Klienta noteikts maksimālais viena Maksājuma apmērs.
2.11. Maksājuma datums – E-rēķinā norādītā tā apmaksas termiņa diena.
2.12. Norēķinu diena – kalendārā diena, kurā Banka, Uzņēmuma kredītiestāde, starpnieks vai
maksājumu sistēmas organizētājs ir atvērti norēķiniem, kas nepieciešami Maksājuma
veikšanai. Ja norēķinu diena ir brīvdiena, Maksājums tiek veikts iepriekšējā darba dienā.
2.13. Klienta informācijas apstrādes principi – dokuments, kas regulē Klientu informācijas
(t.sk. bankas noslēpumu) apstrādes pamatprincipus un noteikumus Bankā.
2.14. Mēģinājumu skaits – Klienta noteikts darba dienu skaits, kuru laikā Banka pārbauda, vai ir
pieejami līdzekļi Maksājuma veikšanai.
2.15. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kurai ir noslēgts līgums ar Uzņēmumu par
pakalpojuma sniegšanu un/vai preces pirkšanu, uz kura pamata tiek izrakstīts E-rēķins.
Pircējs un Klients var nebūt viena un tā pati persona.
2.16. Pircēja ID – Pircēja unikālais identifikators Uzņēmuma sistēmā (piemēram, atsauces
numurs, klienta numurs, līguma numurs, u.c.), pēc kura Uzņēmums identificē attiecīgo
Pircēju. Identifikatori var būt viens vai divi.
3.
PIETEIKŠANĀS E-RĒĶINA REGULĀRAI APMAKSAI UN TO NOSŪTĪŠANA
3.1. Lai saņemtu E-rēķinus Bankā un notiktu to regulāra apmaksa, Klientam jānoslēdz Līgums ar
Banku, atbilstoši Bankas noteiktajai kārtībai. Līgumu var noslēgt arī pie Uzņēmuma vai
Operatora atbilstoši to noteiktajai kārtībai.
3.2. Pēc E-rēķina saņemšanas no Uzņēmuma, Banka nodrošina E-rēķina pieejamību Klientam
ar Attālinātas kontu pārvaldīšanas pakalpojumiem (Privat24) rekini.lv vidē. Banka
nepārbauda E-rēķina informāciju un tās atbilstību saņemtajiem pakalpojumiem, un
nenodrošina E-rēķinu informācijas sniegšanas regularitātes pārbaudi un/vai pieprasīšanu.
Visas pretenzijas par E-rēķina informāciju tiek izskatītas starp Uzņēmumu, Pircēju un
Klientu bez Bankas iesaistes un starpniecības.
3.3. Gadījumā, ja Klients ir Pircējs, Banka nodrošina E-rēķina pieejamību Klientam tādā izskatā
un formā, kādā Uzņēmums to nosūta Pircējam pa citiem rēķina saņemšanas kanāliem.
Pēdējā gadījumā Banka uzrāda Klientam ierobežotu E-rēķina informāciju.
3.4. Neatkarīgi no Līgumā noteiktā, Uzņēmums var nodrošināt Pircējam E-rēķina kopijas
pieejamību arī pa citiem kanāliem, ja to paredz Pircēja un Uzņēmuma vienošanās.
3.5. Banka nodrošina piekļuvi E-rēķiniem ar Bankas Attālinātas kontu pārvaldīšanas
pakalpojumiem (Privat24) rekini.lv vidē 6 (sešus) mēnešus no E-rēķina pieejamības dienas,
vai kamēr to pats izdzēš Klients.
4.
MAKSĀJUMU VEIKŠANA
4.1. Ar nosacījumu, ka ir noslēgts Līgums un Banka ir savlaicīgi saņēmusi E-rēķinu, Banka uz Erēķina pamata atbilstoši Līgumam sagatavo Maksājumu.
4.2. Ar šo Līgumu Klients pilnvaro Banku veikt Maksājumus atbilstoši E-rēķinā norādītajai
informācijai un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.3. Banka Līguma darbības laikā veic Maksājumu par no Uzņēmuma saņemtajiem E-rēķiniem,
kuru apmaksas termiņš nav beidzies.
4.4. Banka veic Maksājumu, ja:
4.4.1.Klienta Kontā esošie līdzekļi Maksājuma veikšanas brīdī ir pietiekami Maksājuma un visu
piemērojamo Bankas komisijas samaksai, saskaņā ar Bankas Tarifiem;
4.4.2.Ja Klients saskaņā ar Līgumu ir atļāvis daļēju E-rēķina apmaksu, un pēdējā iespējamajā
Konta debitēšanas dienā Maksājuma veikšanai tiek izmantoti visi Kontā esošie līdzekļi
neatkarīgi no E-rēķina summas.
4.4.3.ja Kontam nav uzlikts arests, nav apturētas norēķinu operācijas, vai no tā netiek vērsti
piespiedu izpildes līdzekļi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai
nav citu šķēršļu Konta izmantošanai;
4.5. Klientam jānosaka viena Maksājuma limits. Banka veiks Maksājumu Apmaksas datumā
atbilstoši Mēģinājumu skaitam, ja Kontā būs pietiekami daudz līdzekļu Rēķina apmaksai
saskaņā ar 4.4. punktā norādīto. Ja Rēķina summa ir lielāka nekā limits, tad Maksājums
notiks noteiktā Maksājuma limita apjomā.
4.6. Ja Klients ir noslēdzis vairākus E-rēķina regulārās apmaksas līgumus, kuros noteikts viens
un tas pats Maksājuma datums, Banka vienpersoniski nosaka Maksājumu izpildes secību.
4.7. Banka Maksājuma izpildes vajadzībām pārbaudīs līdzekļu pieejamību Kontā, ne ātrāk kā
divas Norēķinu dienas pēc E-rēķina saņemšanas līdz Maksājuma datumam, nepārsniedzot
Klienta noteikto Mēģinājumu skaitu.
4.8. Klients var noteikt Maksājumiem Maksājuma limitu. Banka uzsāk Maksājuma izpildi
Maksājuma datumā atbilstoši Mēģinājumu skaitam, ja Maksājuma limita pieejamais atlikums
ir pietiekams Maksājuma veikšanai un Kontā ir pietiekami līdzekļi E-rēķina apmaksai
saskaņā ar Līguma 4.4. punktā noteikumiem. Maksājuma limita aprēķinos netiek ņemti vērā
citi Bankas pakalpojumu noteiktie limiti (piemēram internetbankas limiti).
4.9. Klients saskaņā ar Bankas noteikto kārtību un Bankas noteiktā veidā var atcelt atsevišķu
Maksājumu pirms Maksājuma datuma.

Klienta/ Klienta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs (ja
ir)

4.10. Maksājuma summa tiek norakstīta no Konta Maksājuma datumā, un tiek uzsākta Maksājuma
izpilde Bankas vispārējā maksājumu (kredīta pārvedumu) noteiktā izpildes kārtībā. Maksājumi uz
citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju var tikt izpildīti nākamajā darba dienā pēc Maksājuma
dienas vai citā termiņā, atkarībā no izpildes nosacījumiem, kādi noteikti maksājumiem (kredīta
pārvedumiem) uz šo citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju.
4.11. Ja šis Līgums ir noslēgts Uznēmumā līdz mēneša priekšpēdējai darba dienai vai Bankā līdz
mēneša pēdējai darba dienai, un Uzņēmums Līgumu ir apstiprinājis, saņemto E-rēķinu apmaksa
tiek aktivizēta no nākošā mēneša otrās darba dienas. Gadījumā, ja šis Līgums Uzņēmumā ir
noslēgts pēc mēneša mēneša priekšpēdējas darba denas, tad saņemto E-rēķinu apmaksa tiek
aktivizēta no aiznākošā mēneša pirmā datuma.
5.
ATBILDĪBA
5.1.
Banka ir atbildīga tikai par Maksājumu veikšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2.
Klients ir atbildīgs par Līgumā norādīto datu precizitāti, par līdzekļu esamību Kontā pietiekamā
apmērā Maksājumu veikšanai un Bankas komisijas apmaksai, un par Mēneša limita pietiekamību.
5.3.
Banka nav atbildīga:
5.3.1. par E-rēķinos norādītās informācijas precizitāti. Banka neizskata Klientu sūdzības šajā sakarā.
Klients visas šādas sūdzības iesniedz Uzņēmumam;
5.3.2. par E-rēķina neapmaksāšanu vai E-rēķina savlaicīgu neapmaksāšanu, vai ar to saistītajām
kavējuma procentiem, kas radušies tā rezultātā, vai jebkādām citām prasībām, ja Maksājums ir
izpildīts vai veiks saskaņā ar šo Līgumu;
5.3.3. par E-rēķina neapmaksāšanu, ja Uzņēmums nav nosūtījis E-rēķinu uz Banku vai nosūta Erēķinu laikā, kad Maksājums saskaņā ar šo Līgumu nevar tikt veikts.
5.3.4. par E-rēķina neapmaksāšanu, ja Maksājums netika veikts sakarā ar to, ka Kontā nav
pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu Bankas komisiju par Maksājuma veikšanu.
5.3.5. par Maksājumu, kas atbilstoši Līgumam izpildīts par labu trešajai personai atbilstoši Līguma I
daļā norādītajiem Pircēja ID, pat ja Klientam nav nekādu savstarpējo attiecību ar Pircēju un/vai
Uzņēmumu;
5.3.6. par Maksājumu, kas izpildīts par citādā ar Banku nesaskaņotā veidā apmaksātu E-rēķinu.
5.4.
Bankai ir tiesības informēt Uzņēmumu (t.sk. Operatoru, ja tāds nozīmēts) par E-rēķinu
neapmaksāšanas iemesliem, par saņemtiem Maksājumu atsaukumiem, kā arī par faktu, ka ir noslēgts
vai izbeigts šis Līgums, kā arī tā nosacījumiem un izpildi. Šādas informācijas sniegšana Uzņēmumam
un/vai Operatoram netiek uzskatīta par Maksātāja personas, darījumu, noguldījumu noslēpuma
pārkāpumu.
6.
LĪGUMA GROZĪŠANA
6.1.
Klients Bankas noteiktajā kārtībā var grozīt šādus Līguma noteikumus: Maksājuma limits,
Mēģinājumu skaitu, daļēja E-rēķina apmaksa un Līguma beigu termiņš. Izmaiņas tiek attiecinātas uz
visiem E-rēķiniem par tiem pašiem Pircēja ID (tai skaitā E-rēķiniem, par kuriem Maksājumi vēl nav
tikuši izpildīti vai kuri tiks saņemti pēc izmaiņu izdarīšanas).
6.2.
Noformējot jaunu Līgumu par tādiem pašiem Pircēja ID, jaunais Līgums aizstāj iepriekšējo par
tiem pašiem Pircēja ID.
6.3.
Uzņēmuma maiņas gadījumā (piemēram, ja pakalpojuma sniegšanu pārņem cita juridiska
persona) Banka ir tiesīga izmainīt Līgumā norādīto Uzņēmuma datus saskaņā ar Uzņēmuma
norādījumiem.
6.4.
Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt šī Līguma noteikumus, brīdinot Klientu par to vismaz 2
(divus) mēnešus iepriekš. Klienta tiesības un pienākums ir sekot Tarifu izmaiņām. Informācija par
izmaiņām Tarifos ir pieejama Bankas telpās Bankas darba laikā, Bankas mājas lapā
www.privatbank.lv, Bankas internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu).
6.5.
Ja Klients nepiekrīt Līguma noteikumu grozījumiem, Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu 6.3.
punktā norādītā termiņa laikā, par to paziņojot Bankai.
6.6.
Ja Klients neizbeidz Līgumu 6.3. punktā norādītā termiņa laikā, tiks uzskatīts, ka Klients piekrīt
Līguma grozījumiem.
6.7.
Banka paziņo Klientam par Līguma noteikumu grozījumiem pa pastu vai elektroniski
(piemēram, pa e-pastu, Internetbankā vai SMS). Klients var piekļūt Līguma noteikumu grozījumiem
Bankas filiālēs, Bankas mājas lapā vai citā veidā, kas norādīts paziņojumā.
7.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
7.1.
Līgums stājas spēkā, kad tas abpusēji parakstīts vai apstiprināts, ja vien Līgumā nav norādīts
cits Līguma sākuma termiņš.
7.2.
Klients var noslēgt Līgumu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja Līgums tiek noslēgts uz noteiktu
laiku, Līguma termiņš beigsies Līgumā norādītajā termiņa beigu dienā. Pēc Līguma termiņa beigām
Banka vairs neveic Maksājumus, pat ja E-rēķins ir neapmaksāts un tas ir saņemts Bankā Līguma
darbības laikā, bet vēl nav debetēts no Konta.

7.3.

Gadījumā, ja Klienta noteiktā Līguma termiņa beigu diena sakrīt ar Maksājuma datumu,
Līgums tiks izbeigts pēc Maksājuma izpildes.
7.4.
Ja Klients Līguma noslēgšanas dienā nenorāda Līguma izbeigšanas datumu, Banka veic
Maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem līdz brīdim, kad Klients pienācīgā kārtā iesniedz Bankai
atbilstošu pieprasījumu izbeigt šo Līgumu.
7.5.
Klients ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā, iesniedzot Bankai atbilstošu pieprasījumu,
kas atbilst Bankas noteiktajām prasībām.
7.6.
Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu, paziņojot par to Klientam 2 (divus) mēnešus iepriekš. Banka
ir tiesīga nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Uzņēmums 13 (trīspadsmit) mēnešus nav iesniedzis Bankai
nepieciešamo E-rēķina informāciju.
7.7.
Līgums zaudē spēku nekavējoties, ja tiek izbeigts līgums vai sadarbība starp Banku un
Uzņēmumu.
7.8.
Līguma izbeigšana nozīmē, ka tiek izbeigta vai pārtraukta arī E-rēķinu izsniegšana.
7.9.
Līgums zaudē spēku nekavējoties, ja Konts tiek slēgts.
8.
CITI NOTEIKUMI
8.1.
Bankas un Klienta attiecības Maksājumu izpildes nodrošināšanā reglamentē Līgums, Bankas
Vispārējie darījumu noteikumi, Tarifi, līgums, kas noslēgts starp Banku un Operatoru, kas šādā
gadījumā pārstāv Uzņēmumu, un Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Pretrunu gadījumā
starp citiem Bankas noteikumiem – noteicošie ir šī Līguma noteikumi.
8.2.
Par Līguma izpildi Klients maksā Bankai komisijas maksas saskaņā ar Bankas tarifiem, kuras
Banka noraksta no Konta.
8.3.
Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstiskas pretenzijas iesniegšana otrai pusei. Ja strīdu
nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Latvijas Komercbanku asociācijas
šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas nolikumu un reglamentu, ja Maksātājs nav patērētājs.
8.4.
Banka ir tiesīga izpaust informāciju par Līgumu un Klientu trešajām personām, saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanu, Bankas Vispārējiem noteikumiem vai Klientu informācijas apstrādes
principiem.
8.5.
Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka ir saņēmis, saprot un piekrīt detalizētai informācijai
par Līgumu (t.sk. Apmaksas datumiem, tiesībām un pienākumiem). Klients ir izlasījis un piekrīt Līguma
noteikumiem.

Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs
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