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Jebkurā gadījumā šie noteikumi ir piemērojami visiem tiem pakalpojumu līgumiem, kuros ir iekļauta atsauce uz šiem
noteikumiem.

(N)

5.1.3. Bankas prasībām pēc formas un satura atbilstošs fiziskas vai juridiskas personas galvojums par Klienta
saistībām, kas izriet no Līguma;
5.1.4. krājkonts, kas atvērts Bankā saskaņā ar krājkonta līguma noteikumiem un kurā noguldījuma summa ir ne
mazāka kā norādīts Līgumā. Klientam jānodrošina minētais noguldījums krājkontā visa Līguma darbības laikā.
5.1.5. cits saistību pastiprinošs līdzeklis, kas norādīts Līgumā
6. Saistību neizpilde, Overdrafta Limita samazināšana, Līguma izbeigšana
6.1. Bankai ir tiesības atkāpties no Līguma un pieprasīt Izmantotā Overdrafta, kā arī pārējo
nesamaksāto maksājumu nekavējošu samaksu, ja:
6.1.1. Klients kavē Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par 30 kalendārajām dienām un/vai;
6.1.2. Klients nenodrošina nodrošinājuma esamību, kas paredzēts Līgumā un pret kuru Banka
piešķīrusi Overdrafta Limitu un/vai
6.1.3. Klients nav savlaicīgi samaksājis kādu daļu no jebkura cita Klientam piešķirtā aizdevuma Bankā un
Bankai saskaņā ar tā aizdevuma līguma noteikumiem ir tiesības pieprasīt visa neatmaksātā aizdevuma
atmaksu. 6.2. Gadījumā, ja ir iestājies kāds no 6.1. punktā minētajiem gadījumiem, Bankai ir tiesības noņemt
piešķirto Overdrafta Limitu (arī gadījumā, ja Overdrafta Limits ir pilnībā vai daļēji izmantots) līdz 0 (nulles)
apmēram. Bankai ir šādas tiesības neatkarīgi no tā, vai pēc Ovedrafta Limita noņemšanas Overdrafta Kontā
veidojas pozitīvs vai negatīvs konta atlikums.
6.3. Bankai ir tiesības samazināt piešķirto Overdrafta Limitu līdz Izmantotajam Overdrafta Limitam.
6.4. Ja Banka izmanto Vispārīgo Noteikumu 6.3. punktā minētās tiesības, tā informē Klientu par to, ka
ir samazinājusi Overdrafta Limitu.
6.5. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, atmaksājot Izmantoto Overdraftu, aprēķinātos Procentus un
citus maksājumus, ja tādi radušies. Banka ir tiesīga izbeigt Līgumu par to paziņojot 2 (divus) mēnešus
iepriekš, Klientam šādā gadījumā Līguma izbeigšanas dienā jāatmaksā viss Izmantotais Overdrafts,
aprēķinātie Procenti un citi maksājumi, ja tādi radušies. 6.6. Gadījumā, ja Klients savlaicīgi nav veicis
maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā rezultātā Aizņēmēja parādsaistības pret Banku ir EUR
150,00 (simts piecdesmit euro) apmērā vai vairāk, kā arī kavējums ir ilgāks par 60 (sešdesmit) dienām, Banka
sniedz ziņas par kavētajiem maksājumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistram.
7. Citi noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Banka saskaņā ar Vispārīgo Noteikumu 2.2. Overdrafta Kontam piešķir
Overdrafta Limitu un ir spēkā līdz laikam, kad Līdzēji ir izpildījuši visas saistības, kuras tie uzņēmušies
saskaņā ar Līgumu.
7.2. Laika posmā no Līguma noslēgšanas līdz Līguma spēkā stāšanās brīdim Līgums uzskatāms par
Klienta pieteikumu Overdrafta Limita piešķiršanai. Līguma noslēgšanas diena ir:
7.2.1. Līgumā Speciālajos Noteikumos norādītais datums, ja Līgums slēgts rakstveidā;
7.2.2. diena, kad Klients, izmantojot Bankas internetbanku, izteicis savu gribu noslēgt Līgumu. Klienta
gribas izteikums veikts formā, kas atbilst Bankas prasībām.
7.3. Visiem grozījumiem Līgumā jābūt izdarītiem rakstiski un tie kļūst par Overdrafta Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
7.4. Bankai ir tiesības grozīt Vispārīgos Noteikumus, grozījumi stājas spēka 30 dienas pēc to pieņemšanas un
publicēšanas Bankas mājas lapā www.luminor.lv. Banka par Vispārīgo Noteikumu grozīšanu nosūta
paziņojumu Klientam internetbankā. Banka ir tiesīga grozīt Pakalpojuma Cenrādi, grozījumi stājas spēkā 2
(divus) mēnešus pēc to pieņemšanas un publicēšanas Bankas mājas lapā www.luminor.lv. Banka par
Pakalpojuma Cenrāža grozīšanu nosūta paziņojumu Klientam internetbankā.
7.5. Ja Banka līdz Vispārīgo Noteikumu vai Pakalpojuma Cenrāža grozījumu vai papildinājumu spēkā
stāšanās dienai nav saņēmusi no Klienta rakstisku paziņojumu par to, ka viņš nepiekrīt attiecīgajiem
grozījumiem vai papildinājumiem, uzskatāms, ka Klients ir tiem pilnīgi piekritis. Klients rakstisku
paziņojumu var iesniegt Bankas internetbankā vai klātienē Bankā.
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7.6. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt attiecīgajiem Vispārīgo Noteikumu vai Pakalpojuma Cenrāža grozījumiem,
uzskatāms, ka Klients ir izteicis vēlmi izbeigt Līgumu un viņam līdz attiecīgo grozījumu vai papildinājumu
spēkā stāšanās brīdim jāatmaksā viss Izmantotais Overdrafts, Procenti, kā arī Nokavējuma Procenti, ja tādi
aprēķināti dēļ pārsniegta Overdrafta Limita.
7.7. Ja ir pretrunas starp Vispārīgiem Noteikumiem un Speciālajiem Noteikumiem, noteicošais ir Speciālajos
Noteikumos rakstītais.
7.8. Bankai ir tiesības nodot ziņas par Aizņēmēju un Aizņēmēja pārstāvi, tajā skaitā, ziņas par veiktajiem
darījumiem:
7.8.1. personai, kuru Banka tieši vai netieši kontrolē;
7.8.2. personai, kura tieši vai netieši kontrolē Banku, un šādas personas tieši vai netieši kontrolējošai personai;
7.8.3. personai, kura ieguvusi tiešu vai netiešu līdzdalību Bankā, un šādas personas tieši vai netieši kontrolējošai
personai, ja šādu datu un/vai ziņu sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu to noteikumu ievērošanu, kurus
pieņēmušas kompetentās iestādes, kas reglamentē iepriekšminēto personu darbību;
7.8.4. trešajām personām, kas sniedz Bankai pakalpojumus, un, ar kurām Banka sadarbojas tās darbības
nodrošināšanā un funkciju izpildē, lai nodrošinātu Bankas likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi;
7.8.5. trešajām personām, ja Aizņēmējs nav pildījis saistības pret Banku.
7.9. Klients piekrīt, ka Banka nodod ziņas par Klientu, tai skaitā ziņas par Klienta veiktajiem darījumiem
trešajām personām, kas sniedz Bankai pakalpojumus un ar kurām Banka sadarbojas tās darbības nodrošināšanā
un funkciju izpildē.
7.10. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka viņš ir informēts un piekrīt, ka ziņas par Klientu, Klienta
saistībām un to izpildes gaitu tiks iekļautas Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, ka Bankai ir tiesības saņemt
Kredītu reģistrā esošās ziņas par Klientu Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos, un
ka Klienta ir tiesības saņemt par sevi informāciju, kas iekļauta Latvijas Bankas Kredītu reģistrā. Ar Latvijas
Bankas Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas interneta mājas lapā:
www.bank.lv.
7.11. Banka ir tiesīga nodot un saņemt informāciju par Klientu un tā saistībām (gan tādām, kuru izpildes termiņš
ir nokavēts, gan par tādām, kuru izpildes termiņš nav nokavēts) no kredītinformācijas birojiem (tai skaitā AS
“Kredītinformācijas Birojs”, reģ.nr. 40103673493), kā arī ar kredītinformācijas biroju (tai skaitā AS
“Kredītinformācijas Birojs”, reģ.nr. 40103673493) starpniecību nodot ziņas citiem Klienta kreditoriem un
saņemt ziņas no citiem Klienta kreditoriem, lai izvērtētu Kredītņēmēja kredītspēju, kredītriska pārvaldīšanas
mērķiem un godprātīgas aizņemšanās veicināšanai.
7.12. Klientam 10 darba dienu laikā ir jāpaziņo Bankai par jebkurām izmaiņām informācijā, kas norādīta
Speciālajos Noteikumos.
7.13. Gadījumā, ja Klients gūst ienākumus citā valūtā nekā Overdrafta valūta, Klients, noslēdzot Līgumu
apliecina, ka uzņemas valūtas risku, tas ir, risku, ka pieaugot Overdrafta valūtas konvertēšanas izmaksām,
maksājumu, kas Klientam ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, īpatsvars Klienta izdevumos varētu
palielināties.
7.14. Pēc pamatota Bankas pieprasījuma Klientam jāiesniedz Bankai informācija par savu finansiālo stāvokli.
7.15. Par galveno rakstiskās saziņas kanālu Līdzēji izmanto Bankas internetbanku. Korespondence, kuras
nosūtīšanas pienākumu paredz šis Līgums vai tiesību akts un kura nav nosūtīta, izmantojot Bankas
internetbanku, uzskatāma par saņemtu, ja pagājušas piecas dienas kopš tā nodota pasta iestādē un nosūtīta
ar ierakstītu sūtījumu uz Līdzēju adresēm, vai arī iesniegta otrai pusei personīgi, saņemot apliecinājumu par
dokumenta saņemšanu.
7.16. Līgums ir sastādīts un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.17. Visi strīdi, kas rodas no Līguma un kas nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, izšķirami Latvijas
Republikas tiesā pēc piekritības.
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
(Apstiprināti - 12.05.2010. ar Bankas Vadības komitejas lēmumu, protokols Nr. 19 – 2010, ar grozījumiem, kas
izdarīti līdz 2013.gada 25.novembrim)
Šie vispārīgie noteikumi (turpmāk – Vispārīgie Noteikumi), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, regulē
attiecības starp Klientu un Banku par Ovedrafta Limita piešķiršanu, izmantošanu, atmaksu. Vispārīgajos
Noteikumos lietotajiem jēdzieniem un terminiem ir tāda nozīme, kāda ir minēta Vispārīgo Noteikumu 1.
punktā, ja vien citur Līgumā nav noteikts citādāk.
1. Definīcijas
Darba Diena – jebkura kalendārā diena, kura Latvijas Republikā ir oficiāli noteikta darba diena un
kurā attiecīgās darbības veikšanai bankas Latvijas Republikā ir atvērtas un veic banku operācijas.
Gada Procentu Likme – gada procentu likme, ko Banka aprēķina, ievērojot 2010. gada 28. decembra
Ministru Kabineta noteikumos Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” noteikto, pieņemot, ka:
6.Banka piešķir Klientam Pieteikto Overdrafta Limitu;
o tiek samaksāta Līgumā norādītā Maksa par Overdrafta Limita un dokumentu
noformēšanu; o Overdrafts tiek izlietots nekavējoties un pilnībā;
o Izmantotais Overdrafta Limits tiek atmaksāts vienā maksājumā pēc trīs kalendārajiem mēnešiem;
o tiek piemērota Procentu Likme, kas atbilst Klienta Statusam aprēķina veikšanas brīdī.
Izmantotais Overdrafts –Overdrafta Konta debeta atlikums attiecīgās dienas beigās
Klienta Statuss – standarta klienta statuss vai Klienta statuss saskaņā ar Bankas klientu programmas un
jauniešu programmas vispārīgajiem noteikumiem, ja Klients ir pieteicies šai programmai
Līdzēji – Banka un Klients;
Līgums – beztermiņa līgums par overdraftu privātpersonai, kas rakstveidā vai izmantojot Bankas
internetbanku noslēgts starp Banku un Klientu, kas sastāv no Speciālajiem Noteikumiem un Vispārīgajiem
Noteikumiem. Nokavējuma Procenti - nokavējuma procenti par Overdrafta Limita pārsniegšanu 0,2%
dienā no pārsniegtā Overdrafta Limita.
Maksājuma Periods – laika periods no kalendārā mēneša pēdējās dienas līdz nākamā kalendārā mēneša
pēdējai dienai.
Norēķinu Konta Noteikumi – vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem ar visiem to pielikumiem,
papildinājumiem un grozījumiem, kas pieejami Bankas telpās vai Bankas mājas lapā www.luminor.lv
Overdrafta Limits – Bankas apstiprinātais un piešķirtais overdrafta limits saskaņā ar Līguma
noteikumiem Overdrafts – vairākkārtīgi izmantojams aizdevums, kur vienlaicīgi izlietotā summa
nepārsniedz Overdrafta Limitu.
Pakalpojumu Cenrādis – Bankas Vadības komitejas apstiprināts cenrādis ar visiem tā
grozījumiem un papildinājumiem
Procenti – atlīdzība par Overdrafta lietošanu
Procentu Likme- procentu likme, kas noteikta Pakalpojumu Cenrādī atbilstoši Klienta Statusam
2. Overdrafta Limita piešķiršana
2.1. Banka 2 (divu) Darba Dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izskata iespēju piešķirt Klientam
overdrafta limitu tādā apmērā, kas nepārsniedz Pieteikto Overdrafta Limitu un kas nav mazāks par
Minimālo Overdrafta Limitu, un pieņem lēmumu par Overdrafta Limita piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
2.2. Banka 3 (trīs) Darba Dienu laikā pēc lēmuma par Overdrafta Limita piešķiršanu Klientam un pēc
Speciālajos Noteikumos norādītā Overdrafta Limita nodrošinājuma noformēšanas, ja tāds paredzēts,
piešķir Overdrafta Kontam Overdrafta Limitu.
2.3. Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka Banka piešķir Overdrafta Limitu jebkādā apmērā, kas nav mazāks
par Minimālo Overdrafta limitu un nav lielāks par Pieteikto Overdrafta Limitu.
2.4. Overdrafta Limits tiek piešķirts Klienta patēriņa vajadzībām.
3. Overdrafta Limita izlietošana un atmaksa
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3.1. Overdrafta Limits tiek piešķirs Klienta norēķinu kontam, kas norādīts Speciālajos Noteikumos kā
Overdrafta Konts.
3.2. Gadījumā, ja Overdrafta Kontā esošie naudas līdzekļi nav pietiekami Klienta maksājuma rīkojuma
izpildei, tiek izmantots Overdrafta Limits.
3.3. Jebkuras Overdrafta Kontā ieskaitītās naudas summas pirmkārt tiek izmantotas Izmantotā
Overdrafta atmaksai.
3.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Klientam Līguma izbeigšanas dienā jāatmaksā Bankai Izmantotais Overdrafts.
4. Procenti, maksas un to aprēķināšanas kārtība
4.1. Klients Overdrafta Limita piešķiršanas dienā samaksā Maksu par Overdrafta Limita un dokumentu
noformēšanu. Gadījumā, ja Banka, pieņemot lēmumu par Overdrafta Limita apstiprināšanu, piešķīrusi
Overdrafta Limitu mazākā apmērā kā Pieteiktais Overdrafta Limits, Banka samazina Maksu par Overdrafta
Limita un dokumentu noformēšanu saskaņā ar lēmuma brīdī spēkā esošo Pakalpojuma Cenrādi. Banka ir
tiesīga ieturēt Maksu par Overdrafta Limita un dokumentu noformēšanu no piešķirtā Overdrafta Limita.
4.2. Klients maksā Bankai Procentus par Izmantoto Overdraftu saskaņā ar noteikto Procentu Likmi.
4.3. Procenti tiek aprēķināti no Izmantotā Overdrafta par katru dienu.
4.4. Procenti tiek aprēķināti no Maksājuma Perioda pirmās dienas (ieskaitot) līdz attiecīgā Maksājuma Perioda
pēdējai dienai (neieskaitot). Maksājuma Perioda laikā uzkrātie Procenti jāsamaksā attiecīgā Maksājuma
Perioda pēdējā dienā.
4.5. Ja Līgums tiek izbeigts, uzkrātie Procenti Klientam jāsamaksā Līguma izbeigšanas dienā.
4.6. Procentu aprēķināšanai faktiski pagājušo dienu skaits tiek attiecināts uz dienu skaitu kalendārajā
gadā, pieņemot, ka kalendārajā gadā ir 360 dienas.
4.7. Banka maksājuma veikšanas dienā debetē Overdrafta Kontu par naudas summu, kas atbilst attiecīgajam
maksājumam, neatkarīgi no tā, tiek vai netiek pārsniegts Overdrafta Limits. Klientam jānodrošina, lai
Līgumā noteiktajā maksājumu veikšanas dienā Overdrafta Konts varētu tikt debetēts tādā apmērā, lai
samaksātu aprēķinātos Procentu maksājumus un Overdrafta Kontā nerastos Overdrafta Limita pārsniegums.
4.8. Ja no Overdrafta Konta nav iespējams debetēt naudas līdzekļus, lai atmaksātu pilnu maksājumu, kam
pienācis samaksas termiņš, Banka katru debetēto summu pirmkārt attiecina uz Nokavējuma Procentu
maksājumiem, pēc tam uz Procentu maksājumiem un visbeidzot uz Izmantotā Overdrafta atmaksu.
4.9. Ja Klients savlaicīgi neveic maksājumus, kā rezultātā ir izveidojies Overdrafta Limita pārsniegums
(negatīvs konta atlikums), Klientam jāmaksā Bankai Nokavējuma Procenti par summu, kas pārsniedz
Overdrafta Limitu. Nokavējuma Procenti aprēķināmi no dienas, kurā Overdrafta Limits tiek pārsniegts (to
ieskaitot) līdz dienai, kad Overdrafta Limita pārsniegšana tiek novērsta (to neieskaitot).
4.10. Gadījumā, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem Banka izmanto savas tiesības pieprasīt visa Izmantotā
Overdrafta atmaksu, kā arī visu citu nesamaksāto maksājumu samaksu, Banka katru debetēto summu
pirmkārt attiecina uz Izmantotā Overdrafta atmaksu, pēc tam uz Procentu maksājumiem un visbeidzot uz
Nokavējuma Procentu maksājumiem.
4.11. Klientam jāatlīdzina Bankai visi izdevumi, kas Bankai radušies sakarā ar savlaicīgi nesamaksāta parāda
iekasēšanu, Līguma grozīšanu sedz Klients. Ja kādas no iepriekš minētajām izmaksām ir segusi Banka,
Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai šos izdevumus Bankas noteiktajā termiņā.
5. Nodrošinājums
5.1. Par Bankas prasījumu pret Klientu nodrošinājumu kalpo Līgumā norādītais nodrošinājums (ja
tāds paredzēts), kas var būt:
5.1.1. ikmēneša apgrozījums Klienta norēķinu kontā/os Bankā;
5.1.2. termiņnoguldījums par Līgumā norādīto summu Bankā, kas noguldīts saskaņā ar termiņnoguldījuma
līguma noteikumiem uz termiņu ne mazāku par gadu un ar norādi, ka beidzoties termiņnoguldījuma
periodam, tiek veikta atkārtota termiņnoguldījuma noguldīšana. Klientam jānodrošina minētais
termiņnoguldījums visā Līguma darbības laikā.

