FINANŠU INSTRUMENTU DARĪJUMU NOTEIKUMI,
izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu
Bankas mērķis ir nodrošināt saviem Klientiem visaugstākā līmeņa elastību attiecībā uz vērtspapīru darījumu veikšanu,
tādēļ Banka piedāvā dažādu veidu rīkojumu izpildi. Lai Klienti varētu izvēlēties atbilstošāko rīkojuma veidu, šajos
Darījumu noteikumos vērtspapīru tirdzniecībai, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu (turpmāk — „Noteikumi”) ir
aprakstīti dažādi darījumu veidi.
Papildu Noteikumiem, sadarbība starp Klientu un Banku, kas ir saistīta ar šiem Noteikumiem, jāievēro Vispārējie
darījumu noteikumi par ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu. Pretrunu
gadījumā starp Vispārējiem darījumu noteikumiem par ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor
Tirdzniecības platformu, un Noteikumiem, noteicošie ir Noteikumi.
Turklāt tirdzniecība biržā parasti ir pakļauta attiecīgās biržas Tirgus noteikumiem. Pretrunu gadījumā starp Noteikumiem
un attiecīgajiem Tirgus noteikumiem, noteicošie ir Tirgus noteikumi.
1. Definīcijas
Noteikumi parasti atsaucas uz definīcijām, kas ir lietotas Vispārējos darījumu noteikumos par ieguldījumu
pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu un citos produktu vai platformas īpašos
nosacījumos. Turklāt šeit lietotās definīcijas, ja vien konteksts neparedz citādi, ir lietotas turpmāk norādītajā nozīmē, un
attiecīgā jēdziena izteikšanai lietojama vienskaitļa vai attiecīgi daudzskaitļa formā:
1.1. „Automātiskā rīkojumu pārvietošana” ir automātiska Klienta rīkojumu pārvietošana uz biržas tirdzniecības
sistēmu;
1.2. „Finanšu instrumentu notikums” ir korporatīvs notikums, kas var ietekmēt attiecīgā uzņēmuma akciju cenu.
Finanšu instrumentu notikums ietver, bet neaprobežojas ar, akciju emisiju, emisijas apvienošanos, konversiju un
sadalīšanu, akciju pārdošanu (stock sell off) un dividenžu izmaksu;
1.3. „Pašreizējā tirgus vērtība” ir cena, kas, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, atspoguļo pašreizējo attiecīgā
Finanšu instrumenta cenu. Pašreizējās tirgus vērtības novērtējums cita starpā ietver cenu attiecīgajā biržas darba
dienā, jebkuras izmaiņas Finanšu instrumentu cenu noteikšanā iepriekšējās biržas darba dienās, Finanšu
instrumentu cenu svārstīgumu un jebkuras vispārējas izmaiņas Finanšu instrumentu cenu noteikšanā un, ja
nepieciešams, visus citus īpašos noteikumus, kas saistīti ar attiecīgo rīkojumu;
1.4. „Dividenžu reinvestēšanas likme” ir Finanšu instrumentu notikuma emitenta noteiktā likme, ar kādu dividendes
tiks konvertētas akcijās;
1.5. „Ex-datums” (“Ex-Date”) ir Finanšu instrumentu notikuma spēkā stāšanās datums, t.i. datums, kurā vai pēc kura
tiek veikta Finanšu instrumentu tirdzniecība, turpmāk neveicot dividenžu izmaksu vai bez tiesībām uz dividenžu
sadalījumu;
1.6. „Norādījumu termiņš” ir termiņš, ko Banka piešķir Klientam, lai Klients varētu sniegt norādījumus par Finanšu
instrumentu notikumu. Norādījumu termiņš lielākā vai mazākā mērā var atšķirties no tiem termiņiem, kas norādīti
prospektā vai citos materiālos attiecībā uz tirgus termiņiem;
1.7. „Izmaksas datums” ir Finanšu instrumentu notikuma datums jeb datums, kurā tiek veikta vai ir plānota dividenžu
vai obligāciju procentu izmaksa;
1.8. „Dominējošās līdzdalības akcijas” ir akciju forma, kas dominē divu emisiju apvienošanās rezultātā;
1.9. „Finanšu instrumenti” ir akcijas, obligācijas, pārvedamie vērtspapīri kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos un
tamlīdzīgi instrumenti, ar kuriem netiek veikti maržinālie darījumi;
1.10. „Vispārējie noteikumi” ir noteikumi, kas definēti Vispārējos darījumu noteikumos par ieguldījumu pakalpojumiem
tirdzniecības platformā Luminor Trade;
2. Risks
Klients ir atbildīgs par tirgus risku, kas ir raksturīgs Finanšu instrumentu tirdzniecībai. Turklāt Klients ir atbildīgs par
jebkādiem ieguldījumiem, kuri Bankai ir jāveic Klienta vārdā, un par jebkādiem zaudējumiem, kas no tā izriet. Klients
nedrīkst paļauties uz nākotnes ienesīgumu, balstoties uz attiecīgā Finanšu instrumenta vēsturisko rezultātu.
3. Rīkojumu izpilde
3.1.

Izpildot Klienta rīkojumu, Banka veic visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu
saprātīgā veidā, ņemot vērā apstākļus, tostarp cenas, izmaksas, izpildes ātrumu, izpildes un norēķinu
iespējamību, apjomu, raksturu un citus faktorus, kas ir būtiski attiecīgā rīkojuma izpildei.

3.2.

Banka izpilda Klienta rīkojumu pēc iespējas īsākā laikā rīkojuma saņemšanas dienā, ja vien nav panākta cita
vienošanās.

3.3.

Ārkārtējos tirgus apstākļos Banka ir tiesīga neizpildīt Klienta sniegto rīkojumu.

3.4.

Klients tiks informēts, ja rīkojumu nav iespējams izpildīt.
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3.5.

Ja Banka nevar iegūt un piegādāt pieprasītos Finanšu instrumentus, Banka var nespēt izpildīt Klienta pirkšanas
rīkojumu. Šādā gadījumā darījums tiek atcelts, ja vien Bankas turējumā nav šādu Finanšu instrumentu vai arī ja
Banka tos var iegūt saskaņā ar piemērojamiem standarta nosacījumiem ne vēlāk kā divas Darba dienas pēc
attiecīgā valutēšanas datuma.

3.6.

Banka anulēs jebkuru rīkojumu attiecībā uz Finanšu instrumentu, ja darījumi ar konkrēto Finanšu instrumentu ir
apturēti vai pārnesti uz attiecīgās biržas uzraudzības sarakstu.

3.7.

Sīkāku informāciju par rīkojumu izpildi skatīt sadaļā par katru no Bankas piedāvātajiem rīkojumu veidiem.
4.

Tirgus rīkojumi

4.1.

Tirgus rīkojumi paredz, ka darījuma izpilde notiek uz Klienta rēķina, bet uz Bankas vārda.

4.2.

Klients var izvietot tirgus rīkojumus biržās, kas atbalsta tirgus rīkojumu izpildi, un šāds rīkojums tiek izpildīts pēc
labākās pašreizējās tirgus cenas. Ja Klients izvieto tirgus rīkojumu biržā, kas neatbalsta tirgus rīkojumu izpildi,
Banka tirgus rīkojumu konvertē par limita rīkojumu ar noteiktu procentu robežu atkarībā no biržas un Finanšu
instrumenta veida.

4.3.

Klients nedrīkst iesniegt rīkojumus, kuriem nav komerciāla mērķa, kuri atsevišķi vai kopā ietekmē cenu
noteikšanu tirdzniecības sistēmā vai kuru mērķis ir aizkavēt vai novērst citu tirgus dalībnieku piekļuvi tirdzniecības
sistēmai.

4.4.

Klients nedrīkst ievadīt rīkojumu tirdzniecības sistēmā ar nosacījumiem, kas ir pilnīgi vai daļēji identiski citam
neizpildītam rīkojumam, kuru tirdzniecības sistēmā ir ievadījis tas pats klients.

4.5.

Klients neizpaudīs publiski tirgus informāciju, kas ir pieejama tirdzniecības sistēmā.
Tirgus rīkojumu izpilde

4.6.

Klients var ievadīt tirgus rīkojumu, izmantojot Tirdzniecības platformu attiecīgās biržas tirdzniecības darbības
laikā. Rīkojumi, kas Bankai paziņoti citādā veidā, tiks apstrādāti darba dienas laikā, ja Klients iesniedz rīkojumu
Darba dienā Bankas standarta darba laikā.

4.7.

Banka izvēlas tādus tirdzniecības nosacījumus, kas spēj nodrošināt Klientam labākos nosacījumus. Attiecībā uz
rīkojumiem, kurus Klients iesniedzis, izmantojot Tirdzniecības platformas starpniecību, informācija par
pieejamajiem nosacījumiem tiks nodrošināta, izmantojot Tirdzniecības platformu.

4.8.

Banka nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam radušies saistībā ar Automātiskās rīkojumu
pārvietošanas sistēmas kļūdu, strāvas padeves pārtraukuma vai citu no Bankas darbības neatkarīgu notikumu
dēļ. Veicot darījumus tieši biržā, neizpildīto darījumu un rīkojumu kopējā tirgus vērtība ir pakļauta noteiktiem
ierobežojumiem. Norēķini par darījumiem vai rīkojumiem netiek veikti līdz valutēšanas datumam. Klients var
ievadīt rīkojumus tādā apjomā, kas atbilst Klienta kontā pieejamo līdzekļu vērtībai.
5.

Limita rīkojumi

5.1.

Klients var izvietot limita rīkojumus. Klients var ierobežot rīkojumu uz noteiktu laiku, ja Klients vēlas pirkt vai
pārdot Finanšu instrumentu par kādu noteiktu cenu. Rīkojums tiek izpildīts, ja noteiktajā termiņā cena ir vienāda
vai pārsniedz norādīto cenu.

5.2.

Banka izpildīs limita rīkojumu tikai tad, ja tā ar savu Finanšu instrumentu brokeru starpniecību var veikt darījumu
par ierobežoto cenu. Ja limita rīkojums ir izpildāms daļēji, tiks atcelta tikai neizpildītā daļa.
6.

Bankas tiesības atcelt rīkojumus un darījumus, un biržas atceltie darījumi

6.1.

Rīkojumiem, kas tiek ievadīti rīkojumu reģistrā, un darījumiem, kas ir automātiski apvienoti vai ievadīti
Tirdzniecības platformā, ir jāatspoguļo attiecīgā instrumenta pašreizējā tirgus vērtība un ir jābūt faktiskajiem
rīkojumiem un darījumiem.

6.2.

Rīkojums neatspoguļo Pašreizējo tirgus vērtību, ja tas ir ievadīts Tirdzniecības platformā par cenu, kas rīkojuma
automātiskas izpildes gadījumā nepārprotami radīs darījumu, kas neatspoguļo Pašreizējo tirgus vērtību.
Novērtējot tirgus vērtību, ir jāņem vērā rīkojuma derīgums.

6.3.

Banka var atcelt rīkojumus un darījumus, kas neatspoguļo attiecīgā instrumenta Pašreizējo tirgus vērtību. Banka
nav atbildīga par rīkojuma vai darījuma atcelšanu.

6.4.

Birža var noteikt, ka rīkojums, kas neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem vai ko var uzskatīt par cenu
manipulācijas mēģinājumu, ir uzskatāms par nederīgu un anulējamu no rīkojumu reģistra, vai arī ir uzskatāms par
darījumu, kas nevar aktualizēt nesen samaksāto cenu.
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6.5.

Nepieciešamības gadījumā vai ārkārtas apstākļos birža var atcelt jebkādu darījumu, lai nodrošinātu tirgus
integritāti.

6.6.

Par ārkārtas apstākļiem ir uzskatāma jebkura nepārprotama kļūda vai incidents, kas radies tehniskas vai
manuālas kļūdas dēļ attiecīgajā biržā, Bankā vai Klienta iestādē, būtisks un neapstrīdams tiesību aktu vai biržas
norādījumu vai noteikumu pārkāpums vai jebkuri no Bankas darbības neatkarīgi tehniski traucējumi tirdzniecības
un/vai klīringa sistēmās.
7. Vērtspapīru darījumu norēķini

7.1.

Norēķins ir maksājums un Finanšu instrumentu piegāde, kas saistīta ar Finanšu instrumentu darījumu. Ja vien
nav cita vienošanās, norēķinu datums parasti ir atkarīgs no attiecīgās biržas darījumu noteikumiem. Norēķinu
diena ir arī valutēšanas/procentu likmes datums. Klients var saņemt informāciju par konkrētajiem Finanšu
instrumentiem piemērojamajiem norēķinu noteikumiem un termiņiem, sazinoties ar Banku.

7.2.

Klientam, iegādājoties Finanšu instrumentus, tiek piešķirtas beznosacījumu īpašuma tiesības uz Finanšu
instrumentiem tikai tad, ja galīgais maksājums Bankai tiek veikts norēķinu dienā. Līdz galīgā maksājuma
veikšanai Banka patur īpašuma tiesības uz Klienta iegādātajiem Finanšu instrumentiem. Kad Klients pārdod
Bankai Finanšu instrumentus, Bankas norēķinu summas samaksa ir atkarīga no tā, vai Banka iegūst
beznosacījumu īpašuma tiesības uz vērtspapīriem norēķinu datumā.

7.3.

Veicot ārvalstu Finanšu instrumentu darījumus, Banka aprēķina valūtas maiņas kursu atbilstoši aktuālajai „Valūtas
konvertācijas” likmei, kas noteikta Bankas tīmekļa vietnē publicētajā Komisijas maksu un izmaksu cenrādī .

7.4.

Informācija par ārvalstu Finanšu instrumentu reģistrācijas un glabāšanas izmaksām ir pieejama Bankas tīmekļa
vietnē publicētajā Komisijas maksu un izmaksu cenrādī.
8. Darījumu izmaksas un aprēķināšanas metodes

8.1.

Banka var pieprasīt komisijas maksu par jebkuru Finanšu instrumentu.

8.2.

Darījumi ar ārpusbiržas (OTC) Finanšu instrumentiem ir pakļauti darījumu izmaksām, kas izteiktas kā procentu
likmes uzcenojums/samazinājums, pamatojoties uz pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu cenu.

8.3.

Rīkojumi, kas iesniegti, neizmantojot Tirdzniecības platformu, var palielināt darījumu izmaksas.

8.4.

Spēkā esošās darījumu izmaksas ir pieejamas Bankas tīmekļa vietnē publicētajā Komisijas maksu un izmaksu
cenrādī.

8.5.

Minētās izmaksas var mainīties saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem par ieguldījumu pakalpojumiem,
kas sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu.
9. Darījuma apstiprināšana

Banka Klientam dara pieejamu Darījuma apstiprinājumu ne vēlāk kā biržas darba dienā pēc darījuma izpildes vai
nākamajā dienā pēc tam, kad Banka ir saņēmusi trešās puses apstiprinājumu par darījumu. Darījuma apstiprinājumi ir
pieejami Tirdzniecības platformā.
10. Ārkārtējie tirgus apstākļi
Ārkārtējo tirgus apstākļu iestāšanas gadījumā Banka patur tiesības neizpildīt rīkojumu. Ārkārtējie tirgus apstākļi var
iestāties, piemēram, bet ne tikai, gadījumā, kad rodas ievērojama starpība starp pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu
cenām, ja attiecīgajam Finanšu instrumentam nav pieejama tirgus cena, vai arī pasaules tirgū iestājas pēkšņa
nenoteiktība.
11. Finanšu instrumentu notikumi
Emisijas tiesības
11.1. Emisijas tiesības ir tiesību piešķiršana esošajiem akcionāriem parakstīties uz noteiktu skaitu jaunās emisijas
akcijām par noteiktu cenu, līdz noteiktam datumam un proporcionāli to turējumam. Jaunās emisijas akcijas var būt
nododamas (renounceable) (pārvedamas) vai nenododamas (non-renounceable).
11.2. Ja Klienta turējumā ir akcijas, kurām ir emisijas tiesības, Klients varēs saņemt tiesības un parakstīties uz jaunās
emisijas akcijām un, ja iespējams, ignorēt vai pārdot tiesības.
11.3. Lai nododamās tiesības nezaudētu vērtību termiņa beigās, Banka ir tiesīga (bet nav pienākuma) pārdot emisijas
tiesības (ja iespējams) Klienta vārdā pirms tiesību termiņa beigām, ja vien Klients līdz Norādījumu termiņam
Bankai nav sniedzis citus norādījumus. Ieņēmumiem par šādu tiesību pārdošanu tiek piemērotas standarta
komisijas maksas. Ja nenododamās emisijas tiesības netiek izmantotas, termiņa beigās tās zaudē savu vērtību.
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Dividendes
11.4. Dividenžu izmaksa ir naudas līdzekļu maksājums par katru akcionāra turējumā esošo akciju. Dividenžu
maksājums tiek iegrāmatotas Ex-datumā, atspoguļojot tirgus cenu kustību. Tomēr maksājuma faktiskā vērtība tiek
izmaksāta Izmaksas datumā.
11.5. Dividenžu maksājums tiek ieskaitīts Klienta kontā, ieturot visus piemērojamos standarta ieturējuma nodokļus.
Dividenžu opcijas
11.6. Dividenžu opcija, pēc noklusējuma, ir dividenžu maksājums, ko saņem akcionārs par katru turējumā esošo akciju,
taču akcionārs var izvēlēties citu opciju — saņemt vērtspapīrus proporcionāli turēto akciju skaitam.
11.7. Klients, kas ir tiesīgs saņemt naudas līdzekļus, saņem maksājumu Ex-datumā. Ja Klients ir izvēlējies saņemt
akcijas, tad Klients iegūs akcijas, pamatojoties uz Izmaksas datumā esošo Dividenžu reinvestēšanas likmi.
11.8. Banka neatbalsta citu valūtu dividenžu opcijas — izmaksājamas dividendes, par kurām turētājs var saņemt
samaksu citā valūtā.
Akciju dividendes un papildemisijas
11.9. Akciju dividendes gadījumā akcionārs saņem jaunas akcijas papildus jau turējumā esošiem Finanšu
instrumentiem. Papildu akcijas tiek piešķirtas Ex-datumā tādā vērtībā, kāda tām ir Izmaksas datumā.
11.10. Papildemisijas gadījumā akcionārs saņem papildu akcijas proporcionāli esošo akciju skaitam. Papildu akcijas tiek
piešķirtas Ex-datumā tādā vērtībā, kāda tām ir Izmaksas datumā.
Akciju sadalījums / reversais akciju sadalījums / pārstrukturēšana
11.11. Akciju sadalījums ir emitenta emitēto akciju skaita pieaugums, kas ir proporcionāls esošo akciju nominālvērtības
samazinājumam. Akcionāri saņem papildu akcijas, kas piešķirtas Ex-datumā, bet par zemāku cenu.
11.12. Reversais akciju sadalījums ir emitenta emitēto akciju skaita samazinājums, kas ir proporcionāls esošo akciju
nominālvērtības pieaugumam. Akcionāru akciju pozīcija būs samazināta Ex-datumā, bet par paaugstinātu cenu.
11.13. Pārstrukturēšanas gadījumā akcionārs saņem jaunās emisijas akcijas proporcionāli turējumā esošo akciju
skaitam. Papildu akcijas tiek piešķirtas Ex-datumā.
Piedāvājumi atpirkt akcijas (tender offers)
11.14. Piedāvājums atpirkt akcijas ir piedāvājums akcionāriem pārdot savas akcijas par cenu, ko nosaka piedāvājuma
emitents.
Apvienošanās un apvienošanās ar izvēles opcijām
11.15. Par apvienošanos uzskatāmas situācijas, kad divas emisijas apvienojas vienā. Apvienošanās standarta situācijas
gadījumā abu emisiju akcionāriem ir tiesības:
i) saņemt naudas līdzekļu kompensāciju Izmaksas datumā vai dominējošās līdzdalības akcijas Ex-datumā; vai
ii) saņemt proporcionālo naudas līdzekļu kompensāciju un dominējošās līdzdalības akciju kombināciju.
11.16. Ja Klienta turējumā ir akcija, kas piedalās apvienošanās, Klients var izvēlēties kādu no opcijām, kas pieejamas
konkrētās apvienošanās gadījumā, bet ar nosacījumu, ka Bankai Norādījumu termiņā ir iesniegts attiecīgais
norādījums. Ja Klients nav devis norādījumus, tiks piemērota apvienošanās standarta opcija.
Īpašie Finanšu instrumentu notikumi
11.17. Var iespējami īpaši un neregulāri Finanšu instrumentu notikumi, kas nav aprakstīti Noteikumu 11.1.-11.16.
punktā. Banka administrēs šādus Finanšu instrumentu notikumus Klienta interesēs tādā mērā, kādā to atļauj
nepieciešamais laiks un veicamās procedūras.
11.18. Atsevišķiem Finanšu instrumentu notikumiem var tikt piemēroti īpaši attiecīgās jurisdikcijas noteikumi.
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Opciju izvēle Bankas neatbalstīto Finanšu instrumentu gadījumā
11.19. Klients apzinās un atzīst, ka brīvprātīgā Finanšu instrumentu notikuma gadījumā, kad naudas līdzekļu izmaksas
alternatīva ir norēķins ar Finanšu instrumentiem, ko Banka neatbalsta, Klientam nebūs iespējas izvēlēties citu
opciju, kā tikai naudas līdzekļu izmaksu.
Maksas par depozitārajiem sertifikātiem
11.20. Depozitāro sertifikātu ikgadējās administrēšanas maksas uz vienu akciju piemērošana, atkarībā no emitenta
turētājbankas, ir standarta prakse. Šādas maksas piemērošanas mērķis ir segt to banku izmaksas, kas veic
operatīvos depozitāro sertifikātu emitēšanas un tirdzniecības procesus. Parasti maksa tiek ieturēta brīdī, kad tiek
veikts dividenžu maksājums, tomēr gadījumā, ja par depozitārajiem sertifikātiem netiek izmaksātas dividendes vai
sertifikāti neietver finanšu instrumentu turēšanas izmaksas, maksa tiek piemērota tikai kopā ar maksu apliktu
darījumu.
11.21. Maksa tiek noteikta līgumā starp turētājbanku un attiecīgo iestādi, pamatojoties uz nozares standartiem.
11.22. Maksa par depozitāro sertifikātu nav atkarīga no izmaksāto dividenžu kopējās summas. Tā ir atkarīga no
turējumā esošo attiecīgo Finanšu instrumentu apjoma.
Izmaksas
11.23. Banka var ieturēt komisijas maksas un izmaksas saistībā ar Finanšu instrumentu notikumiem. Spēkā esošais
cenrādis ir pieejamas Bankas tīmekļa vietnē publicētajā Komisijas maksu un izmaksu cenrādī.
Nodokļi un nodevas par Finanšu instrumentu notikumiem
11.24. Nodokļi un nodevas var tikt piemērotas arī par Finanšu instrumentu notikumiem, kas nav saistīti ar dividenžu
izmaksu, piemēram, nodeva par akciju dividendēm vai nodoklis par apvienošanos. Gadījumos, kad tiek piemēroti
šādi nodokļi un nodevas, Banka attiecīgi debetēs Klienta kontu.
12. Atruna
12.1. Banka nenes atbildību pret Klientu par saistību neizpildi, kavēšanos vai šķēršļiem, pildot savus pienākumus
saskaņā ar Noteikumiem, ja šāda saistību neizpilde, kavēšanās un šķēršļi tiešā vai netiešā veidā izriet no
apstākļiem, kas ir ārpus tās pamatotās kontroles. Šādi nepārvaramas varas apstākļi bez ierobežojumiem ietver
jebkādas tehniska rakstura problēmas, piemēram, telekomunikāciju kļūmes vai traucējumus, Bankas tīmekļa
vietnes nepieejamību, piemēram, sakarā ar pārtraukumu apkopes darbu veikšanai; pasludinātu vai nenovēršamu
karu, sacelšanos, civilos nemierus, dabas katastrofas, likuma noteikumus, varas iestāžu veiktos pasākumus,
streikus, lokautus, boikotus vai blokādes, neatkarīgi no tā, vai Banka ir vai nav konfliktējošā puse, un ieskaitot
gadījumus, kur šādi notikumi ietekmē tikai daļu no Bankas funkcijām.
12.2. Banka nav atbildīga par Klientam nodarīto kaitējumu, ko radījis tās pārstāvis, pildot savus pienākumus Bankā.
12.3. Turklāt Banka nav atbildīga par Klientam nodarīto kaitējumu, ko radījusi jebkura iestāde, piemēram, birža, klīringa
iestāde vai vērtspapīru depozitārijs.
13. Grozījumi
13.1. Banka var grozīt Noteikumus Vispārējos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
13.2. Banka paziņo Klientam par veiktajiem grozījumiem Vispārējos noteikumos noteiktajā termiņā un izmantojot tajos
norādītos līdzekļus.
14. Dažādi

14.1. Šie Noteikumi stājas spēkā ar 15.07.2019. un ir spēkā līdz jaunas redakcijas spēkā stāšanās brīdim.
14.2. Noteikumu spēkā esošā versija jebkurā laikā ir pieejama Bankas tīmekļa vietnē.
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