VISPĀRĒJIE TERMIŅNOGULDĪJUMA LĪGUMA NOTEIKUMI
(spēkā no 11.11.2019)
1.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1.

Šis Termiņnoguldījuma līgums regulē tiesiskās attiecības starp
Bigbank AS Latvijas filiāli un Klientu, Klientam noguldot fiksētu
naudas summu Bigbank AS Latvijas filiālē uz noteiktu periodu,
savukārt Bigbank AS Latvijas filiāle apņemas izmaksāt Klientam
procentus.
Līgums sastāv no divām daļām: Vispārējiem noteikumiem un
Pamata noteikumiem, kur abi ir ar vienādu juridisko spēku, un
kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Jebkādu jautājumu, kas nav atrunāts šajā Līgumā, regulē
Bigbank AS Latvijas filiāles Vispārējie noteikumi, Bigbank AS
Klientu datu apstrādes principi, Bigbank AS Latvijas filiāles
cenrāži (viss ir pieejams vietnē: www.bigbank.lv) un attiecīgi
Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī citi saistošie normatīvie
akti, piemēram, Igaunijas Republikas saistošie normatīvie akti,
ja tie piemērojami.

1.2.

1.3.

2.

TERMIŅNOGULDĪJUMA ATVĒRŠANA

4.1.

Lai noguldītu Termiņnoguldījumu Bankā, Klients noslēdz ar
Banku Līgumu un ieskaita Noguldījuma summu Bankas kontā
Līguma Pamata noteikumos norādītajā termiņā.
Klients ieskaita Noguldījuma summu Bankas kontā no
viņa/viņas personīgā bankas konta, kas ir norādīts Līguma
Pamata noteikumos. Visus iespējamos izdevumus par
Noguldījuma iemaksas veikšanu,
piemēram, bankas
pārskaitījumu un valūtas konversiju, sedz Klients.
Termiņnoguldījuma valūta ir EUR (euro), un Banka pieņem no
Klienta Noguldījuma summu tikai euro.
Termiņnoguldījums tiek uzskatīts par noguldītu, un Noguldījuma
termiņš sākas dienā, kad Noguldījuma summa ir saņemta
Bankas kontā pilnā apmērā (t.i., minētā diena ir Noguldījuma
termiņa pirmā diena), bet ne pirms Līgums ir stājies spēkā.
Klients norāda maksājuma uzdevumā Klienta vārdu, uzvārdu;
Maksājuma kodu un Līguma Pamata noteikumos norādīto
Līguma numuru.
Ja Klients neieskaita Noguldījuma summu Līguma Pamata
noteikumos un/vai Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā
(piemēram, nepareiza summa, kavēts maksājums, nepareiza
valūta), Līgums tiks uzskatīts par izbeigtu. Banka ir tiesīga
atteikties pieņemt Klienta ieskaitīto naudu un saprātīgā termiņā
atmaksā visas no Klienta saņemtās naudas summas. Bankai ir
tiesības, bet ne pienākums nosūtīt Klientam paziņojumu,
pieprasot novērst pārkāpumu. Klients nesaņem procentus par
periodu, kad nepareizi ieskaitītā nauda atradās Bankas kontā.
Banka atgriež Klientam pārmaksāto summu, kas pārsniedz
Noguldījuma summu vai kas tika citādi iemaksāta nepamatoti,
saprātīgā termiņā no šādas summas saņemšanas, ja vien
Puses nevienojas citādi.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

DEFINĪCIJAS

2.1.
Šajos noteikumos minētajiem terminiem ir šāda nozīme:
2.1.1. Banka - Bigbank AS, Igaunijas Komercreģistra reģistrācijas
numurs: 10183757, adrese: Riia 2, 51004 Tartu, Igaunija, kuru
Latvijas Republikā pārstāv Bigbank AS Latvijas filiāle,
vienotais reģistrācijas numurs: 40103200513, juridiskā adrese:
Gustava Zemgala gatve 78-1, Riga, LV-1039, tālrunis 8338, epasts: info@bigbank.lv (turpmāk tekstā tiek lietota arī kā- Puse);
2.1.2. Klients – fiziska persona, kas ir noslēgusi Līgumu ar Banku (
turpmāk tekstā tiek lietota arī kā - Puse);
2.1.3. Termiņnoguldījums – Klientam piederošu naudas līdzekļu
noguldīšana Bankā uz noteiktu laika periodu, ar noteiktu
procentu likmi;
2.1.4. Līgums – Termiņnoguldījuma līgums, t.sk., tā Pamata
noteikumi, Vispārējie noteikumi, grozījumi un pielikumi;
2.1.5. Noguldījuma summa – Līguma Pamata noteikumos norādītā
naudas summa, kuru Klients nogulda Bankā;
2.1.6. Noguldījuma termiņš – Līguma Pamata noteikumos norādītais
periods, uz kuru Noguldījuma summa ir noguldīta Bankā un
pamatojoties uz kuru, tiek aprēķināti Procenti. Pagarinot
Līgumu, Noguldījuma termiņš ietver vairākus periodus, kur
pēdējais Noguldījuma termiņš, kas vēl nav beidzies, Līgumā tiek
apzīmēts kā pašreizējais Noguldījuma termiņš;
2.1.7. Procenti – atlīdzība, ko Banka maksā Klientam par
Noguldījuma summas noguldīšanu. Procenti tiek aprēķināta
tikai pēc vienkāršas, konstatntas procentu likmes. Procenti tiek
aprēķināti par attiecīgo periodu (piemēram, mēnesi, gadu vai
visu Līguma darbības termiņu) un izmaksāti saskaņā ar
Līgumu;
2.1.8. Pagarinājuma procentu likme – procentu likme, kas ir spēkā
Noguldījumiem, ievērojot Noguldījuma summas, Noguldījuma
termiņa, Procentu maksājumu periodiskuma un izmaksas
Noguldījuma termiņa beigu datumā definētos kritērijus
(informācija pieejama vietnē: www.bigbank.lv);
2.1.9. Bankas konts – Līguma Pamata noteikumos norādītais Bankas
konts, kurā Klients ieskaita Noguldījuma summu;
2.1.10. Noguldījuma izmaksas konts – Klienta bankas konts, kurā
Banka ieskaita Noguldījuma summu, procentu maksājumus un
citus maksājumus saskaņā ar Līgumu;
2.1.11. Maksājuma kods – unikāla ciparu kombinācija, ko Banka
piešķir Klientam un kuru, Klientam uzrādot, Banka var identificēt
Klientu;
2.2.
Līguma Vispārējo noteikumu 2.1. punktā nedefinētiem
terminiem ir tāda pati nozīme, kā definēts Bankas Vispārējos
noteikumos.
3.

LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1.

Līgums tiek noslēgts saskaņā ar Bankas noteikto kārtību un
stājas spēkā Līguma Pamata noteikumos norādītajā Līguma
datumā.
Līgums ir spēkā Līguma Pamata noteikumos norādītā termiņa
laikā, ar iespēju pagarināt Līgumu saskaņā ar Vispārējo
noteikumu 6. punktu un/vai izbeigt Līgumu saskaņā ar Vispārējo
noteikumu 7. un 8.3. punktu.

3.2.

4.

4.7.

5.

PROCENTU APRĒĶINĀŠANA

5.1.

Banka maksā Klientam Procentus saskaņā ar Līguma Pamata
noteikumos norādīto Procentu likmi un Procentu maksājumu
periodiskumu.
Procenti tiek aprēķināti tikai no Noguldījuma summas par
Līguma Vispārējo noteikumu 5.4. punktā norādīto periodu un
procentu izmaksa Klientam tiek veikta Līguma Pamata
noteikumos noteiktā Procentu aprēķina perioda beigās.
Ja Banka pēc Klienta iepriekšēja lūguma ir piekritusi ieturēt
Procentu maksājumu vai jebkādu citu summu izmaksu, vai ja
tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto,
Procenti no ieturētām izmaksām netiks aprēķināti.
Procentu aprēķins sākas Noguldījuma termiņa pirmajā dienā
(t.i., dienā, kad Noguldījuma summa ir saņemta Bankas kontā
pilnā apmērā), un beidzas Noguldījuma termiņa beigu datumā
(ieskaitot).
Banka, aprēķinot procentus, pieņem, ka gadā ir trīs simti
sešdesmit piecas (365) dienas vai faktiskais dienu skaits
attiecīgajā mēnesī.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

LĪGUMA AUTOMĀTISKA PAGARINĀŠANA

6.1.

No Noguldījuma termiņa pirmās dienas un tā darbības laikā, bet
ne vēlāk kā septiņas (7) dienas pirms Noguldījuma termiņa
beigu datumam Klients ir tiesīgs dot Bankai rīkojumu
automātiski pagarināt Līgumu. AttiecīgiBanka automātiski
pagarina Līgumu ar Pagarinājuma procentu likmi un ar tādiem
pašiem nosacījumiem, kas ir norādīti Līguma Pamata
noteikumos. Jaunais Noguldījuma termiņš tiek, aprēķināts
atbilstoši Līguma noteikumiem, tas ir,pilnos gados, vai pilnos
mēnešos. Jauns Noguldījuma termiņš sākas nākamajā dienā
pēc Noguldījuma termiņa beigu datuma.
Noguldījuma termiņa laikā Klients ir tiesīgs atsaukt rīkojumu
automātiski pagarināt Līgumu, informējot Banku vismaz
septiņas (7) dienas pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma.
Klients ir tiesīgs iesniegt Bankā pieprasījumu atsaukt minēto
rīkojumu Noguldījuma termiņa laikā, bet ne vēlāk kā septiņas (7)
dienas pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma.
Ja Banka maina Noguldījumu Procentu likmi vēlāk, nekā
septiņās (7) dienās pirms Noguldījumatermiņa beigu datuma,
Klients ir tiesīgs atteikties no automātiskas Līguma
pagarināšanas septiņu (7) dienu laikā no dienas, kad stājās
spēkā jauna Procentu likme. Banka pārskaita Klientam
pienākošo summu trīs (3) darba dienu laikā pēc atteikuma

6.2.

6.3.

6.4.

saņemšanas no Klienta, bet ne ātrāk,kā pirms Noguldījuma
termiņa beigu datumam. Neatkarīgi no tā, vai atteikums tika
iesniegts Bankai pirms vai pēc Noguldījuma termiņas beigu
datuma, Līgums uzskatāms par izbeigtu ar Līguma termiņa
beigu datumu, un Klients nav tiesīgs saņemt Procentu
maksājumus par dienām, kas pārsniedz Noguldījuma termiņu.
Banka ir tiesīga atteikt automātisku Līguma pagarināšanu. Ja
Līguma Pamata noteikumos norādītie un/vai Bankā iesniegtie
Klienta dati ir mainījušies pirms jauna Noguldījuma termiņa
sākuma, Banka ir tiesīga pieprasīt Klientam sniegt papildu
informāciju par šādiem datiem vai atteikt automātisku Līguma
pagarināšanu, neatkarīgi no iepriekšējas piekrišanas, pat ja
tāda tika dota. Pēc Bankas atteikuma Līgums tiek izbeigts
saskaņā ar Līguma Vispārējo noteikumu 7.1., 7.2. un 9. punktu.
Bankai nav pienākums iepriekš paziņot Klientam par atteikumu.

7.

LĪGUMA IZBEIGŠANA

7.1.

Līgums tiek izbeigts Noguldījuma termiņa beigu datumā, ja
Līgums netiek automātiski pagarināts atbilstoši Līguma
Vispārējo noteikumu 6. punktam.
Izbeidzoties Līgumam, Banka Noguldījuma termiņa beigu
datumā atmaksā Noguldījuma summu Klientam un izmaksā
Procentus, kas ir aprēķināmi un izmaksājami uz attiecīgo brīdi.
Klientam ir tiesības dot Bankai rīkojumu neizmaksāt
Noguldījuma summu un/vai uz attiecīgo brīdi aprēķinātos
Procentu maksājumus, ja Klients vēlas noslēgt ar Banku jaunu
Termiņnoguldījuma līgumu un izmantot naudu jaunai
Noguldījuma summai. Attiecīgais rīkojums ir iesniedzams
Bankā trīs (3) darba dienas pirms Termiņa beigu datuma. Ja
septiņu (7) dienu laikā pēc Noguldījuma termiņa beigu datuma
iestāšanās Puses nenoslēdz jaunu Līgumu, Banka izmaksā
naudu, saskaņā ar Līgumu astoņu (8) dienu laikā no Termiņa
beigu datuma.
Klientam ir tiesības pieteikt Līguma izbeigšanu pirms termiņa,
iesniedzot pamatotu pieteikumu tādā formātā, kas var tikt
sagatavots rakstveidā, ja tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa
ir noteiktas tiesību aktos. Šādā gadījumā Līgums tiek izbeigts
desmit (10) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Bankā, un
Banka pārskaita Noguldījuma summu atbilstoši Līguma
Vispārējo noteikumu 7.5. punktam uz Noguldījuma izmaksas
kontu ne vēlāk kā iepriekš minētā desmit (10) dienu perioda
pēdējā dienā.
Naudas izņemšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma
uzskatāma par avansa maksājumu.Par šiem avansa
maksājumiem tiek aprēķināta kompensācija par Noguldījuma
termiņa neievērošanu divu procentu (2%) apmērā no
Noguldījuma summas, bet ne mazāk, kā trīsdesmit pieci (35
EUR) euro. Banka ietur naudas summu, kas atbilst
kompensācijas apmēram, no Noguldījuma izmaksas kontā
ieskaitāmās Noguldījuma summas.
Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Klients nav tiesīgs saņemt
Procentus par periodu, kurā Noguldījuma summa atradās
Bankas kontā.
Banka ir tiesīga izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar
piemērojamiem likumiem un/vai Bankas Vispārējo noteikumu
8. punktu.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.

LĪGUMA GROZĪŠANA

8.1.

Līguma pamata noteikumi tiek grozīti tikai ar Pušu noslēgtu
attiecīgu rakstisku vienošanos.
Klients ir tiesīgs ar vienpusēju iesniegumu veikt sekojošus
grozījumus: mainīt Līguma automātiskas pagarināšanas izvēli
un mainīt norādīto Noguldījuma izmaksas kontu.
Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Līguma Vispārējos
noteikumus, nosūtot Klientam paziņojumu, izmantojot ziņojumu
izvēlni Bankas mājaslapā, citus līdzekļus (piemēram, publikācija
valsts laikrakstā) vismaz 15 dienas pirms izmaiņu stāšanās
spēkā. Šādā gadījumā Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms
grozījumu stāšanās spēkā, informējot Banku rakstveidā, un
Vispārējo noteikumu 7.5. punkts netiek piemērots.
Ja Klients neizbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma Vispārējo
noteikumu 8.3. punktu, uzskatāms, ka Klients ir piekritis
grozījumiem un viņam nav prasījumu pret Banku, kuri izriet no
grozījumiem.
Banka ir tiesīga piemērot Bankas Vispārējo noteikumu 1.2.7.
punktu. Piemērojot šo punktu, Klients nav tiesīgs izbeigt Līgumu
saskaņā ar Līguma Vispārējo noteikumu 8.3. punktu.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

IZMAKSAS SASKAŅĀ AR LĪGUMU

9.1.

Banka veic līgumiskus maksājumus saskaņā ar Līguma Pamata
noteikumos un/vai Vispārējos noteikumos noteiktajam , turklāt
Bankas saistības uzskatāmas par izpildītām no brīža, kad
attiecīgā naudas summa ir ierakstīta debetā Bankas kontā.
Banka nav atbildīga par iespējamiem kavējumiem līdz
maksājumu saņemšanai Noguldījuma izmaksas kontā, kurus
nav izraisījusi Bankas tīša vai nolaidīga darbība.
Ja līgumiska maksājuma veikšanas diena nav darba diena,
maksājums tiek veikts pirmajā darba dienā pēc maksājuma
datuma.
Banka veic visus līgumiskos maksājumus tikai uz Noguldījuma
izmaksas kontu. Ja Noguldījuma izmaksas konts Līguma
Pamata noteikumos nav norādīts, Banka ir tiesīga veikt
maksājumu uz Klienta kontu, no kura Noguldījuma summa tika
ieskaitīta Bankas kontā.
Banka ir tiesīga veikt līgumiskos maksājumus Klienta
personīgajā kontā gadījumā, pat ja no Līguma izrietošās
tiesības un/vai pienākumi ir nodoti trešajai personai,
pamatojoties uz līgumu, kas ir noslēgts starp Klientu un trešo
personu un Klients par to ir informējis Banku.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1.

Klients saskaņā ar Līguma Pamata noteikumiem piešķir Bankai
tiesības apstrādāt Klienta personas datus atbilstoši Bankas
Klientu datu apstrādes principiem.
Banka apstrādā Klienta personas datus saskaņā ar Bankas
Vispārējiem noteikumiem, Bankas Klientu datu apstrādes
principiem, attiecīgajiem Latvijas un starptautiskajiem tiesību
aktiem tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams Bankas tiesisku
saistību ievērošanai un tās pienākumu izpildei saskaņā ar
Līgumu, vai tādā apjomā, kādā Klients ir piešķīris Bankai
tiesības veikt Klienta personas datu apstrādi.
Banka ir tiesīga ierobežot Klientam sniegto datu apjomu,
izmantojot dažus komunikācijas kanālus, un pēc klienta
pieprasījuma saņemšanas nodot šos datus ar citu
komunikācijas kanālu starpniecību.

10.2.

10.3.

11.

MANTOŠANA

11.1.

Saņemot informāciju par Klienta nāvi, Banka saskaņā ar Bankas
Vispārējiem noteikumiem piemēro bloķēšanas procedūru un
veic citus pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem,
līdz turpmāko rīkojumu saņemšanai no Klienta, ja tādi ir bijuši,
vai Klienta likumīgajiem mantiniekiem.
Persona, kura piesakās kā Klienta likumīgais mantinieks,
iesniedz Bankā pierādījumus par tās tiesībām saskaņā ar
piemērojamiem likumiem. Banka ir tiesīga pieprasīt mantojuma
apliecību un/vai citus mantojuma tiesību noskaidrošanai un
mirušā Klienta likumīgā/-u mantinieka/-u identificēšanai
nepieciešamos dokumentus (notariāli apliecinātu testamentu,
mantojuma līgumu, izpildiestāžu izziņas, utt.) Bankas Vispārīējo
noteikumu 2.3. punktā norādītajā formātā.
Pēc Līguma Vispārējo noteikumu 11.2. punktā minēto
dokumentu uzrādīšanas Bankā, Banka uzskata jebkuru
personu, kas ir norādīta šajos dokumentos, par mirušā Klienta
likumīgu mantinieku vai izpildītāju, un tādējādi, kā personai,
kurai tika piešķirtas tiesības, ļaut šai personai rīkoties ar
jebkādiem aktīviem, un proti, veikt maksājumu vai izsniegšanu
šai personai, pildot savas saistības. Šis punkts netiek piemērots,
ja Bankai kļuva zināms, ka dokumentos norādītā persona nav
tiesīga rīkoties ar jebkādiem aktīviem vai gadījumā, ja Banka
nebija to zinājusi savas rupjas nolaidības dēļ.
Banka ir tiesīga pieprasīt, lai visi mirušā Klienta likumīgie
mantinieki tiek identificēti saskaņā ar Bankas Vispārējo
noteikumu 2.1. punktu.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANA

12.1.

Līgumam un jebkādām no tā izrietošajām attiecībām piemēro
Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī piemēro citus
saistošus likumus un/vai noteikumus, piemēram, saistotošos
Igaunijas Republikas normatīvos aktus.
Banka un Klients centīsies atrisināt jebkādus strīdus, kas izriet
no Līguma, pārrunu ceļā.Ja Puses neatrisina strīdu savstarpēju
pārrunu ceļā, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību attiecīgajā
finanšu uzraudzības iestādē (piemēram, Igaunijas Republikā:

12.2.

Finantsinspektsioon (adrese: Sakala 4, 15030 Tallina, tālrunis:
+372 668 0500, e-pasts info@fi.ee, skatīt vairāk informācijas
šeit: www.fi.ee) un Latvijas Republikā - Finanšu un kapitāla
tirgus komisija (adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis
+371 67774800, e-pasts: fktk@fktk.lv, skatīt vairāk informācijas
šeit: www.fktk.lv)) vai iesniegt prasību Latvijas Republikas tiesā
pēc Bankas juridiskās adreses.
13.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

13.1.

Noslēdzot šo Līgumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar
Līgumu, Bankas Vispārējiem noteikumiem un Bankas Klientu
datu apstrādes principiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
Saskaņā ar garantijas sistēmām, kas ir paredzētas Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/19/EK (1994. gada 30.
maijs) par noguldījumu garantiju sistēmām (grozīta ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/14/EK (2009. gada
11. marts), ar ko Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju
sistēmām groza attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas
aizkavējumu) Klienta noguldījumus garantē vietējais Garantiju
fonds, t.i., Igaunijas Republikā - Tagatisfond, EUR 100 000.00
apmērā vienai personai. Garantiju noteikumi ir norādīti Igaunijas
Garantiju fonda likumā (informācija ir pieejama šeit:
www.riigiteataja.ee, www.tf.ee un www.bigbank.lv). Pēc Klienta
pieprasījuma Banka sniedz papildu informāciju.
Klients ir atbildīgs par visu Latvijas Republikā un jebkādās citās
valstīs piemērojamo nodokļu samaksu, ja Banka tos neatskaita
automātiski.
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