Spēkā no 15.07.2019.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Līgumam par Finanšu instrumentu konta administrēšanu
Luminor Tirdzniecības platformā

1.

Definīcijas

1.1.
Ja vien nav noteikts citādāk, šī Līguma kontekstā tālāk norādītajiem terminiem, kas tekstā tiek rakstīti ar lielo
sākumburtu, ir šāda nozīme:
1.1.1.

“Dokumenti” ir:
1.1.1.1.

Vispārīgie darījumu noteikumi ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor
Tirdzniecības platformu;

1.1.1.2.

Finanšu instrumentu darījumu noteikumi, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu;

1.1.1.3.

Komisijas maksu un pakalpojuma maksu grafiks;

1.1.1.4.

Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā;

1.1.1.5.

Rīkojumu izpildes politika;

1.1.1.6.

Klientu statusa noteikšanas politika;

1.1.1.7.

Luminor Vispārīgie darījumu noteikumi;

1.1.1.8.

Ieguldījumu produktu Ex-ante informācija par maksām un izmaksām

1.1.1.9.

Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politika;

1.1.1.10. Maksājumu noteikumi.
1.1.2.

Terminam “Komisijas maksu un izmaksu cenrādis ir tāda pati nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos
ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu.

1.1.3.

“Bankas iekšējais konts” ir Bankas konts, kas iepriekš norādīts šajā Līgumā, kurā Klientam paredzēts pārvest
naudas līdzekļus un/vai Finanšu instrumentus, kuri tiks izmantoti, lai tirgotos Tirdzniecības platformā un kuri tiks
ieķīlāti par labu Bankai saskaņā ar Dokumentu noteikumiem.

1.1.4.

“Rīkojums” ir Klienta norādījumi Bankai par Tirdzniecības platformā iegādājamiem un/vai pārdodamiem, un/vai
pārvedamiem Finanšu instrumentiem.

1.1.5.

Terminam “Tirdzniecības platforma” ir tāda pati nozīme kā Vispārējos darījumu noteikumos ieguldījumu
pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Luminor tirdzniecības platformu.

1.2.

Šajā Līgumā atsaucēm, kas norādītas vienskaitlī, ir tāda pati nozīme, kā daudzskaitlī.

1.3.
Terminiem, kas norādīti ar lielo sākumburtu, taču nav definēti šeit, ir tāda pati nozīme, kāda tiem dota Ieguldījumu
pakalpojumu noteikumos vai citos Dokumentos atbilstoši kontekstam.

2.

Konts

2.1.

Finanšu instrumenti un naudas līdzekļi Kontā tiks turēti saskaņā ar:

2.1.1.

Ja Līgumu starp Klientu un Banku regulē Igaunijas likums: Igaunijas Vērtspapīru tirgus likumu;

2.1.2.

Ja Līgumu starp Klientu un Banku regulē Latvijas likums: Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums;

2.1.3.

Ja Līgumu starp Klientu un Banku regulē Lietuvas likums: Lietuvas Republikas Likums par finanšu instrumentu
tirgiem.

2.2.
Banka un Klients vienojas, ka Banka piešķir Klientam piekļuvi Kontam un Tirdzniecības platformai 3 (trīs) Darba
dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas datuma, nosūtot Klientam Klienta identifikācijas numuru un lietotāja paroli piekļuvei
Tirdzniecības platformai uz Klienta e-pasta adresi, kas norādīta iepriekš. Klientam ir pienākums, pirmoreiz pierakstoties
Tirdzniecības platformā, nomainīt Bankas nosūtīto lietotāja paroli. Klients apņemas neizpaust Klienta identifikācijas
numuru un lietotāja paroli autorizācijai Tirdzniecības platformā, un gadījumā, kad šī informācija tiek nozaudēta vai izpausta
trešajām personām, Klients nekavējoties par to informē Banku un bloķē piekļuvi Tirdzniecības platformai saskaņā ar
Vispārējos darījumu noteikumos ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformā,
noteikto procedūru.
2.3.
Lai Kontā iemaksāt jebkādus naudas līdzekļus, Klients pārved naudas līdzekļus no Klienta norēķinu konta, kas
Klientam atvērts (un norādīts šajā Līgumā vai citā vienošanās, kas noslēgta starp Klientu un Banku) uz šajā Līgumā
norādīto Bankas iekšējo kontu (vai citu kontu, kas norādīts jebkurā citā vienošanās starp Klientu un Banku). Klients
apzinās un piekrīt, ka naudas līdzekļus Kontā var noguldīt tikai ar pārvedumu no Klienta norēķinu konta Bankā, kas
norādīts šajā Līgumā (vai cita konta, ja tāds norādīts jebkurā citā vienošanās starp Klientu un Banku).
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2.4.
Lai Kontā pārvest Finanšu instrumentus, Klients veic Finanšu instrumentu pārvedumu bez apmaksas (FOP) no
jebkura cita Finanšu instrumentu konta Bankā vai jebkura cita šādu Finanšu instrumentu kontu pakalpojumu sniedzēja uz
Bankas Iekšējo kontu. Pirms pārveduma uzsākšanas Klients informē Banku un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju
par Finanšu instrumentiem, kādu Banka varētu pieprasīt. Klients atzīst un saprot, ka Banka pēc saviem ieskatiem var
vienpusēji nolemt nepieņemt Kontā Finanšu instrumentus, nesniedzot Klientam nekādus iemeslus.
2.5.
Banka apņemas kreditēt saņemtos naudas līdzekļus un/vai pārvest no Klienta saņemtos Finanšu instrumentus,
kā norādīts iepriekš 2.3. un 2.4. punktā, uz attiecīgo Kontu vai apakškontu saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem
ieguldījumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu. Visi saņemtie līdzekļi tiek
kredītēti Kontā tajā valūtā, kurā Klients ir pārvedis naudas līdzekļus. Ja Klients pārved jebkādus naudas līdzekļus uz Kontu
jebkurā valūtā, kas nav iepriekš norādītā Konta valūta (vai Klienta vajadzībām atvērtais(-ie) apakškonts (-i)), Bankai ir
tiesības atteikt līdzekļu kreditēšanu Kontā un atmaksāt līdzekļus Klientam.
2.6.
Visi Kontā esošie naudas līdzekļi vai Finanšu instrumenti tiks izmantoti tikai mērķiem, kas noteikti citās īpašās
vienošanās starp Klientu un Banku.
2.7.
Par Kontā esošo līdzekļu atlikumu procentus neizmaksā, ja vien Vispārējie darījumu noteikumi ieguldījumu
pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu, nenosaka citādi.
2.8.

Lai izmaksātu naudas līdzekļus no Konta, Klientam ir tiesības iesniegt Bankai:

2.8.1.

pieprasījumu brīvā formā, izmantojot Bankas internetbanku;

2.8.2.

elektronisko datu failu Bankai pieņemamā formā, kas apliecināts ar derīgu Klienta elektronisko parakstu, par
norādījumiem naudas līdzekļu atgriešanai no Konta tādā formā un ar tādu saturu, kādu Banka ir nosūtījusi, un
šāds elektronisko datu fails jānosūta uz Bankas norādīto e-pasta adresi;

2.8.3.

pieprasījums brīvā formā sarunā pa tālruni, kas tiek ierakstīta;

2.8.4.

rakstveida pieprasījumu brīvā formā, ko parakstījis Klients, un kura oriģinālu Klients personīgi iesniedz Bankai,
pēc tam, kad Klientu ir identificējis bankas pārstāvis, vai iesniedzot pieprasījumu ar Klienta ieceltā pārstāvja
starpniecību tikai tādā gadījumā, ja Klienta pārstāvi ir klātienē identificējis bankas pārstāvis.

2.9.
Banka pārskaitīs Klienta norādīto līdzekļu summu no Konta uz iepriekš norādīto Klienta norēķinu kontu saskaņā
ar noteikumiem un nosacījumiem, kas ietveri Vispārējos darījumu noteikumos investīciju pakalpojumiem, kas tiek sniegti,
izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu (vai citā termiņā, ja tas ir noteikts jebkurā citā līgumā, kas noslēgts starp
Klientu un Banku), ja Klients var brīvi izmantot Kontā esošos līdzekļus pēc tam, kad ir atskaitītas šādas summas:
2.9.1.

līdzekļi Klienta veikto Rīkojumu izpildei;

2.9.2.

līdzekļi, kas ir ieķīlāti, atsavināti vai citādāk apgrūtināti;

2.9.3.

apmaksājamās finanšu saistības pret Banku.

2.10.
Neatkarīgi no 2.9. punktā noteiktā Bankai ir tiesības, neradot negatīvas sekas Bankai atteikt pilnīgu vai daļēju
naudas līdzekļu pārvešanu no Konta, ja Klients nevar brīvi izmantot līdzekļus Kontā vai jebkurā tā daļā un (vai) gadījumā,
ja Klients ir pārkāpis šo Līgumu vai Dokumentus.
2.11.
Ar šo Puses vienojas, ka attiecības starp Banku un Klientu attiecībā uz maksājumu darījumiem, ko Klients veic
Kontā vai citos kontos, kas atvērti Bankā, regulē Bankas Maksājumu pakalpojumu noteikumi, izņemot gadījumus, kad
šādas attiecības regulē citi Dokumenti.

3.

Rīkojumu izvietošana un izpilde

3.1.
Bankai ir tiesības Tirdzniecības platformā veikt darījumus ar Klienta Finanšu instrumentiem, pamatojoties uz
Rīkojumu, ko Klients izvietojis saskaņā ar šajā Līgumā un Dokumentos noteiktajām procedūrām.
3.2.
Klients var iesniegt Bankai Rīkojumus Tirdzniecības platformā vai pa tālruni (ja Banka Klientam ir piešķīrusi šādas
tiesības saskaņā ar atsevišķu vienošanos). Rīkojumi pa tālruni jāizvieto, sazinoties pa tālruni (saskaņā ar Vispārējo
noteikumu 3.9. punktu) Darba dienās Bankas standarta darba laikā. Pēc Klienta Rīkojuma saņemšanas Banka nosūta
Klientam Rīkojuma saņemšanas apstiprinājumu Tirdzniecības platformā vai paziņo par to mutiski pa tālruni. Ja Rīkojuma
norādījumi tiek pieņemti mutiski, Banka izvieto Klienta Rīkojumu Tirdzniecības platformā vai pārsūta Rīkojuma
norādījumus attiecīgajam Bankas darbiniekam.
3.3.
Bankai ir tiesības izpaust ierakstu saturu uzraudzības iestādēm, tiesām un citām trešajām personām, kad Banka
to uzskata par nepieciešamu tās un (vai) Klienta interešu aizsardzībai. Pārskatus, kas apliecina darījumu vai ir jebkādā
veidā saistīti ar to, Banka izsniedz Klientam (pēc pieprasījuma) piecus gadus pēc attiecīgā darījuma veikšanas, savukārt
tiesīgajai Finanšu uzraudzības iestādei izrakstus var izsniegt septiņus gadus pēc darījuma veikšanas.
3.4.
Saņemot Klienta Rīkojumu veikt darījumus ar Finanšu instrumentiem, Banka nosūta Klientam apstiprinājuma
paziņojumu par Rīkojuma saņemšanu Luminor Tirdzniecības platformā. Klienta Rīkojums ir uzskatāms par izpildītu tikai
pēc tam, kad Banka ir nosūtījusi Klientam Noteikumu 3.7. punktā minēto Rīkojuma izpildes apstiprinājuma paziņojumu.
3.5.
Klients jebkurā laikā pirms Rīkojuma izpildes var atcelt vai mainīt Rīkojumu saskaņā ar Dokumentos vai (un)
Tirdzniecības platformā noteikto kārtību.
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3.6.
Bankai ir tiesības atteikt izpildīt Klienta Rīkojumu, ja Klients nav nodrošinājis pietiekamu naudas līdzekļu vai
Finanšu instrumentu daudzumu, vai (un) gadījumā, ja Klients pārkāpis šī Līguma vai Dokumentu noteikumus, vai (un) citos
Dokumentos minētajos gadījumos.
3.7.
Izpildot Klienta Rīkojumu attiecībā uz Finanšu instrumentiem, Banka Klientam Tirdzniecības platformā nosūta
Klienta Rīkojuma izpildes apstiprinājuma paziņojumu.
3.8.
Klients atbild par visiem Rīkojumiem un tiešsaistē, Klienta vārdā nosūtītās informācijas pareizību, parolēm vai
jebkādiem citiem identifikācijas līdzekļiem, ko Klients izmanto autorizācijai.
3.9.
Tikai tad, ja pamatotu iemeslu dēļ Klients nespēj iesniegt Rīkojumus Tirdzniecības platformā, Rīkojumus var
iesniegt, sazinoties ar Banku pa tālruni. Bankai ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt pieņemt pa tālruni iesniegtu
Rīkojumu vai (un) pieprasīt apstiprinājumu jebkuram pa tālruni saņemtam Rīkojumam Bankai pieņemamā veidā. Bankai ir
tiesības ierakstīt pa tālruni iesniegtos Rīkojumus un izmantot šādus ierakstus, lai apliecinātu Rīkojuma veikšanas faktu un
saturu. Puses piekrīt, ka izraksts no Tirdzniecības platformas vai tālruņa sarunas ieraksts ir uzskatāms par nepārprotamu
un pietiekamu pierādījumu Klienta iesniegtajam Rīkojumam.

4.

Informācija, paziņojumi un ziņojumi par sniegtajiem Pakalpojumiem

4.1.
Banka sniedz paziņojumus (ziņojumus) par Tirdzniecības platformā izpildītajiem Rīkojumiem. Banka un Klients
piekrīt, ka Banka paziņojumus (ziņojumus) par Tirdzniecības platformā izpildītajiem Rīkojumiem Klientam var sniegt
rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Banka saņēmusi attiecīgo Klienta pieprasījumu. Klients piekrīt segt
Bankai visas pakalpojumu maksas par rakstveida paziņojumu (ziņojumu) sniegšanu saskaņā ar Komisijas maksu un
izmaksu cenrādi.
4.2.
Banka apstiprina Rīkojumu saņemšanu un izpildi, ievērojot Noteikumu 3.4. un 3.7. punktā un Dokumentos
noteikto kārtību un termiņus.
4.3.
Informāciju par Kontā turētajiem Klienta Finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem Banka dara pieejamu
Klientam Tirdzniecības platformā.
4.4.
Jebkādus citus paziņojumus un informāciju saskaņā ar šo Līgumu vai Dokumentiem Banka Klientam sniedz
Tirdzniecības platformā vai (un) nosūta uz elektroniskā pasta adresi, vai (un) dara zināmu jebkādā citā Dokumentos
noteiktajā veidā.
4.5.
Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc katra kalendārā ceturkšņa beigām, Banka, izmantojot Tirdzniecības platformu,
sniedz Klientam ziņojumu par Klienta Finanšu instrumentiem, darījumiem un naudas līdzekļiem (kalendārā ceturkšņa
pēdējā dienā aktuālie dati). Klientam ir tiesības pieprasīt, lai šādi ziņojumi tiktu sniegti biežāk.

5.

Maksājumu veikšana

5.1.
Puses piekrīt, ka Klients maksā Bankai Komisijas maksu un izmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma maksas un
komisijas maksas par saņemtajiem Pakalpojumiem tādā veidā un termiņā, kāds norādīts Dokumentos un Komisijas maksu
un izmaksu cenrādī, kā arī jebkurā citā starp Klientu un Banku noslēgtā vienošanās.
5.2.
Ja Klients neizpilda šajā Līgumā noteiktās saistības, neatkarīgi no tā vai Līgums ir izbeigts, Banka ir tiesīga ieturēt
(debetēt) no Klienta kontiem un noguldījumiem, ko Klients jebkādā valūtā tur savos kontos Bankā, visu summu, ko Klients
ir parādā Bankai saskaņā ar šo Līgumu. Klients sniedz neatsaucamu piekrišanu tam, ka Banka veic šajā sadaļā noteiktās
debeta operācijas. Ja Banka ietur naudas līdzekļus (debetē Klienta kontu) citā valūtā, nevis valūtā, kādā ir Klienta parāds
Bankai, ir piemērojami tādi paši valūtas konvertācijas noteikumi, kas norādīti Vispārīgajos darījumu noteikumos
ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu, atmaksājamo summu ieturēšanai
(debetēšanai).

6.

Klienta apliecinājumi un piekrišanas

6.1.
Klients apliecina, ka apzinās, ka izmantojot Tirdzniecības platformu, Klients var slēgt līgumus un (vai) vienošanās
ar trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu, un uzņemas visus riskus un saistības attiecībā uz šādu līgumu un (vai)
vienošanos noslēgšanu un izpildi.
6.2.

Klients arī apliecina, ka:

6.2.1.

informācija, ko Klients sniedzis Bankai pirms Līguma noslēgšanas un tā darbības laikā ir pareiza, patiesa un
pilnīga;

6.2.2.

jebkāda informācija, ko Klients sniedzis trešajām personām, izmantojot Tirdzniecības platformu, noslēdzot
līgumus un (vai) vienošanās ar trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu vai izpildot šādus līgumus un (vai)
vienošanās, ir pareiza, patiesa un pilnīga;

6.2.3.

Klientam ir pastāvīga piekļuve internetam, un Klients piekrīt, ka identifikācijas līdzekļus, ko Banka izsniedz
Klientam piekļūšanai Luminor Tirdzniecības platformai, Banka nosūta uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta
adresi; Klients arī apņemas nodrošināt savas personīgās elektroniskā pasta adreses konfidencialitātes
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aizsardzību un informācijas drošību (tostarp, pienākumu aizsargāt Klienta izmantoto aparatūru ar atbilstošām
pretvīrusu, pretspiegprogrammatūru un citām programmām, kas nodrošina pārraidītās informācijas drošību);
6.2.4.

Banka sniedz Klientam informāciju, izmantojot Tirdzniecības platformu vai jebkādā citā Dokumentos norādītajā
veidā, un Klients piekrīt, ka Banka sniedz jebkādu informāciju, kas nav adresēta personīgi Klientam, publicējot to
Bankas tīmekļa vietnē;

6.2.5.

pēc Klienta pieprasījuma (ja šāds pieprasījums ir iesniegts pirms šī Līguma parakstīšanas) Klientam ir sniegta
papildu detalizēta informācija par saskaņā ar Līgumu sniegtajiem Pakalpojumiem, Finanšu instrumentiem,
Tirdzniecības platformu un saistītajām iespējām un riskiem.

6.2.6.

Klients uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Finanšu instrumentu tirdzniecību, izmantojot Tirdzniecības platformu.
Klients apliecina, ka spēj un vēlas, tostarp, bet ne tikai, finansiāli, uzņemties jebkādus ar Finanšu instrumentu
tirdzniecību, izmantojot Tirdzniecības platformu, saistītus riskus.

6.2.7.

Bankai ir tiesības, neradot negatīvas sekas Bankai, rīkoties šādi:
6.2.7.1.

ierobežot izpildāmo Rīkojumu, ko Klients devis, izmantojot Tirdzniecības platformu, summu; un (vai)

6.2.7.2.

atteikties pieņemt iemaksu Kontā, ja pēc naudas līdzekļu pārveduma uz Banku, Klienta Kontā esošie
naudas līdzekļi sasniedz vai pārsniedz 1 (vienu) miljonu euro (vai attiecīgu summu jebkurā citā valūtā),
un pēc tam informēt par to Klientu šo noteikumu 4.4. punktā minētajā kārtībā.

6.2.7.3.

Klients uzņemas visus riskus saistībā ar iepriekš norādītajiem ierobežojumiem.

6.2.8.

Zaudējumus, kas Bankai var rasties saistībā ar tādu personu dotajiem Rīkojumiem, kurām ir tiešas vai netiešas
pilnvaras dot Rīkojumus Bankai Klienta vārdā, sedz Klients.

6.2.9.

Banka nesniedz Klientam konsultācijas par nodokļu piemērošanu attiecībā uz Pakalpojumiem, ko Banka sniedz
saskaņā ar šo Līgumu, vai Dokumentiem. Klientam pašam jāanalizē attiecīgajai jurisdikcijai un juridiskajai formai
atbilstošo nodokļu piemērošana/režīmi.

6.2.10. Jebkāda informācija, kas Tirdzniecības platformā publicēta vai nosūtīta saistībā ar Finanšu instrumentiem,
tostarp, bet ne tikai, finanšu analītiķu veiktie pētījumi un to rezultāti, kā arī jebkāda cita informācija:
6.2.10.1. nav uzskatāma par piedāvājumu pirkt vai pārdot vai piedāvājumu izteikt pirkšanas vai pārdošanas
piedāvājumu;
6.2.10.2. neskatoties uz to, ka informācija tiek iegūta no avotiem, kurus Banka uzskata par uzticamiem, šāda
informācija var atspoguļot tikai un vienīgi brokera viedokli;
6.2.10.3. var būt nepilnīga un nepārbaudīta vai nepārbaudāma.
Banka nekādā veidā negarantē un neapliecina Klientam sniegtās informācijas pareizību un pilnību, kā arī
neuzņemas atbildību par to.
6.2.11. Klients apliecina, ka apzinās un piekrīt Vispārējos darījumu noteikumos ieguldījumu pakalpojumiem, kas sniegti,
izmantojot Luminor Tirdzniecības platformu, noteiktajiem Bankas atbildības ierobežojumiem, tostarp, bet ne tikai,
civiltiesiskās atbildības, kas rodas tehnisku problēmu vai pārtraukumu, traucējumu, šķēršļu vai kļūdu gadījumā un
apgrūtina vai neļauj Klientam pienācīgi izmantot Luminor Tirdzniecības platformu, ierobežojumiem.
6.2.12. Klients apliecina, ka visa nepieciešamā informācija par ieguldījumu Pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar šo
Līgumu, būtību un par Finanšu instrumentu veidu un ar tiem saistītajiem riskiem, Klientam ir sniegta savlaicīgi,
atvēlot tam pietiekami daudz laika, lai Klientam būtu iespēja pieņemt pārdomātus un atbilstošus ieguldījumu
lēmumus.
6.2.13. Klients apliecina, ka nepastāv nekādi ierobežojumi un attiecībā uz Klientu nav piemērojami tiesību akti, kas
nepieļauj Līguma vai darījumu, kas noslēgti uz Līguma pamata, jebkādu Rīkojumu vai citu Klienta norādījumu,
izpildi.
6.2.14. Klients ir saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas, un ir tiesīgs darboties saskaņā ar Līgumu (un, ja Klients nav
privātpersona, ka tās pārstāvis ir pienācīgi pilnvarots un ir tiesīgs pārstāvēt Klientu saskaņā ar tā dibināšanas un
organizatoriskajiem dokumentiem);
6.2.15. Visiem aktīviem un/vai naudas līdzekļiem, ko Klients jebkādiem nolūkiem izmanto saskaņā ar šo Līgumu, ir
piemērojami Līguma noteikumi, tiem vienmēr jābūt brīviem no jebkādām trešo personu prasībām,
apgrūtinājumiem, ķīlām vai ierobežojumiem, kā arī tiem jāpieder vienīgi Klientam;
6.2.16. Klientam jāievēro visi piemērojamie normatīvie akti tostarp, bet ne tikai, visi piemērojamie nodokļu likumi un
noteikumi, valūtas maiņas kontroles prasības un reģistrācijas prasības.
6.3.
Ņemot vērā Rīkojumu izpildes politikā norādīto, ka Klienta Rīkojumus var izpildīt ārpus regulētā tirgus vai
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, Banka ar šo informē Klientu par šādu iespēju, un Klients piekrīt, ka Klienta Rīkojums
var tikt izpildīts ārpus regulētā tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas Dokumentos un (vai) Rīkojumu izpildes
politikā noteiktajos gadījumos, kā arī atbilstoši šajos dokumentos noteiktajai kārtībai. Banka Rīkojumus var izpildīt ārpus
regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, atsevišķi par to neinformējot Klientu.
6.4.

Ar šo Klients apliecina, ka Bankai sniegtā informācija par Klienta rezidences valsti un rezidences valsti nodokļu
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aprēķina vajadzībām, ja tās atšķiras (turpmāk kopā “Rezidences valsts”), ir patiesa un ka Klienta norādītā Rezidences
valsts ir noteikta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Ar šo Klients apņemas nekavējoties paziņot Bankai par
jebkādām izmaiņām Klienta Rezidences valstī vai jebkādā citā saskaņā ar Līgumu sniegtajā informācijā.
Klients piekrīt, ka Bankai ir šādas tiesības:
6.4.1.

pieprasīt Klientam pierādīt, ka šajā Līgumā vai Klienta paziņojumā norādītā informācija par Rezidences valsti ir
patiesa;

6.4.2.

tiesības pieprasīt Klientam segt visus tiešos un (vai) netiešos zaudējumus, kas radušies Bankai, ja Klienta sniegtā
informācija par Klienta rezidences valsti nav patiesa vai Klients nav paziņojis Bankai par jebkādām izmaiņām
rezidences valstī vai sniedzis citu šeit noteikto informāciju.

Ja gadījumos, kas norādīti tiesību aktos un (vai) vienošanās, kas noslēgtas ar trešajām personām, konkrētais tiesiskais
regulējums, kas attiecas uz Klienta Rezidences valsti, rada Bankai papildu saistības, tostarp bez ierobežojumiem,
pienākumu sniegt informāciju par Klientu attiecīgās valsts nodokļu iestādēm vai citām iestādēm, un Bankai sakarā ar šādu
pienākumu izpildi rodas jebkādi izdevumi, Klients apņemas segt visas Bankai piemērotās pakalpojumu maksas saskaņā ar
Komisijas maksu un izmaksu cenrādi un (vai) pēc Bankas pieprasījuma atmaksāt Bankai radušos izdevumus.
6.5.
Klients pieņem lēmumus par jebkādiem būtiskiem notikumiem, ja šādi lēmumi ir nepieciešami Klienta tiesību
izmantošanai attiecībā uz būtiskiem notikumiem, darot tos zināmus Bankai savlaicīgi un atbilstošā veidā. Ja Klients
Bankas noteiktajā termiņā nesniedz Bankai pienācīgus norādījumus par jebkādu būtisku notikumu, Banka nav atbildīga
par sekām saistībā ar Klienta bezdarbību attiecībā uz Finanšu instrumentiem vai sekām, kas saistītas ar to, ka Klients
nespēj izmantot ar Finanšu instrumentiem saistītās tiesības
6.6.
Iepriekš sniegtās garantijas un apliecinājumi uzskatāmi par atkārtotiem katru reizi, kad Klients sniedz norādījumus
Bankai laikā, kamēr starp Klientu un Banku pastāv darījumu attiecības.

7.

Vispārīgo noteikumu grozīšana

7.1.
Banka var vienpusēji grozīt Līguma Vispārējos noteikumus, par to rakstveidā vai jebkurā citā veidā, kas norādīts
iepriekš 4.4. punktā, paziņojot par to Klientam vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš (paziņojums jāsniedz
pastāvīgā datu nesējā). Ja līdz attiecīgo Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai Klients Bankai nepaziņo par Līguma
pārtraukšanu saskaņā ar attiecīgajā Līguma Īpašo noteikumu 6.4. punktā norādīto kārtību, uzskatāms, ka Klients ir piekritis
attiecīgajiem grozījumiem. Rīkojumi, kas veikti pirms Vispārējo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas, tiks izpildīti
saskaņā ar tiem Vispārējo noteikumu noteikumiem un nosacījumiem, kas bija spēkā pirms grozījumu stāšanās spēkā.

8.

Noslēguma noteikumi

8.1.
Ja Klients ar Banku ir noslēdzis Līgumu par Finanšu instrumentu konta administrēšanu, Rīkojumu izpildi un
Tirdzniecību Luminor Tirdzniecības platformā pirms šī Līguma noslēgšanas, iepriekš noslēgtais līgums par Finanšu
instrumentu konta administrēšanu, Rīkojumu izpildi un Tirdzniecību Luminor Tirdzniecības platformā zaudē savu spēku no
tā parakstīšanas brīža, un Klienta Finanšu instrumentu konta administrēšanu, Rīkojumu pieņemšanu un izpildi, kā arī citu
Līgumā un (vai) Dokumentos noteikto Pakalpojumu sniegšanu regulē šis Līgums un (vai) Dokumenti.
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