IZRAKSTS
2010.gada 14.spetembris
Rīgā
IZ-/4312/2010
Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Krišjāņa Valdemāra ielā 157
Rīgā, LV-1013
Par overdrafta līguma vispārīgo noteikumu izmaiņām
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40003486767, (turpmāk
tekstā – Banka) atbildot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk tekstā – PTAC)
22.07.2010. vēstuli Nr.21-04/5851, norādīja, ka līdz 2010.gada 15.septembrim nosūtīs
pārsūtītus vispārīgo noteikumu punktus overdrafta līgumam.
Ar šo informējam, ka overdrafta līguma vispārīgie noteikumi ir grozīti. Tālāk redzamajā
tabulā ir norādītas iepriekšējās redakcijas, uz kurām PTAC ir norādījis savā 21.06.2010.
vēstulē Nr.21-04/4990-I-251, un jaunās punktu redakcijas.
Punktu redakcijas pirms grozījumu veikšanas
Limita
pārsniegšanas
Līgumsods
–
nokavējuma līgumsods par savlaicīgu
maksājumu neveikšanu, kā rezultātā radusies
Overdrafta Limita pārsniegšana, un kura
apmērs norādīts Pakalpojuma cenrādī.
2.4. bankai ir tiesības vienpusēji samazināt
Overdrafta Limitu un/vai pieprasīt atmaksāt
Izmantoto Overdraftu un izbeigt Līgumu.
7.3. Bankai ir tiesības jebkurā laikā izbeigt
Līgumu par to rakstveidā informējot Klientu.
Bankai nav jānosauc jebkādi Līguma
izbeigšanas iemesli.

3.10. Klientam ir jāatlīdzina Bankai visus
saprātīgos izdevumus, kas Bankai radušies
sakarā ar savlaicīgi nesamaksāta parāda
iekasēšanu

Punktu redakcijas pēc grozījumu veikšanas
Līgumsods – līgumos par savlaicīgu
maksājumu neveikšanu, kā rezultātā radusies
Overdrafta Limita pārsniegšana, un kas
vienāds ar 0,2% (nulle, komats, diviem
procentiem) dienā no pārsniegtā Overdrafta
Limita
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,
(..)
6.2.Ja ir iestājies kāds no 6.1.punktā
minētajiem gadījumiem, Bankai ir tiesības
noņemt piešķirto Overdrafta Limitu (arī
gadījumā, ja Overdrafta lmits ir pilnībā vai
daļēji izmantots) līdz 0 (nulles) apmēram.
Bankai ir šādas tiesības neatkarīgi no tā, vai
pēc
Overdrafta
Limita
noņemšanas
Overdrafta Kontā veidojas pozitīvs vai
negatīvs konta atlikums.
(..)
4.10. Klientam jāatlīdzina Bankai visi
izdevumi, kas Bankai radušies sakarā ar
savlaicīgi nesamaksāta parāda iekasēšanu
un/vai Līguma grozīšanu. Ja kādas no
iepriekš minētajām izmaksām ir segusi

5.2. Klientam nekavējoties jāpaziņo Bankai
par jebkurām izmaiņām personīgajos datos

6.1. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt
grozījumus un papildinājumus Vispārīgos
noteikumos un/vai Pakalpojumu Cenrādī.
6.4. Informācija par grozījumiem un
papildinājumiem Vispārīgajos Noteikumos
un Pakalpojuma Cenrādī ne vēlāk kā 7
(septiņas) dienas pirms to spēkā stāšanās tiek
izvietota redzamā vietā Bankas telpās. Ja
Klients līdz attiecīgo grozījumu un
papildinājumu spēkā stāšanās dienai nav
iesniedzis Bankai pieprasījumu par Līguma
izbeigšanu
un
atmaksājis
Izmantoto
Overdraftu, tas nozīmē, ka klients ir piekritis
attiecīgajiem
grozījumiem
un
papildinājumiem

Banka, Klientam ir pienākums atlīdzināt
Bankai šos izdevumus Bankas noteiktajā
termiņā.
7.10. Klientam 10 (desmit) Darba Dienu laikā
ir jāpaziņo Bankai par jebkurām izmaiņām
informācijā, kas norādīta Speciālajos
Noteikumos.
7.3. Bankai ir tiesības grozīt Vispārīgos
Noteikumus; grozījumi stājas spēkā 30 dienas
pēc to pieņemšanas un publicēšanas Bankas
mājas lapā www.nordea.lv Banka par
Vispārīgo Noteikumu grozīšanu nosūta
paziņojumu Klientam internetbankā.
7.4. Ja Banka līdz Vispārīgo Noteikumu
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.
7.5. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt
attiecīgajiem grozījumiem, uzskatāms, ka
Klients ir izteicis vēlmi izbeigt Līgumu un
viņam līdz attiecīgo grozījumu vai
papildinājumu spēkā stāšanās brīdim
jāatmaksā viss iztērētais Overdrafta Limits,
Procenti, kā arī Līgumsods, ja tāds radies
savlaicīgi neveiktu maksājumu rezultātā.

(..)
Ar cieņu,
(personiskais paraksts)
(..)
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles
Administratīvā departamenta direktors
Head og Administration
Of Nordea Bank Finland Plc Latvia Branch

(..)
IZRAKSTS PAREIZS

(personiskais paraksts)
(..)
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles
Klientu apkalpošanas tīkla vadītāja
Head of Retail
Of Nordea Bank Finland Plc Latvia Branch

