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Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
direktorei
B. Vītoliņai
Kr. Valdemāra ielā 157
Rīgā, LV-1013
Rīgā,
2011. gada 30. decembrī Nr. 20.-5.2./14449
Uz 2011. gada 21. novembra vēstuli Nr. 21-04/6990-L-224 un
Uz 2011. gada 9. augusta vēstuli Nr.21-04/4714-L-224
APŅEMŠANĀS
papildus 2011. gada 30. novembra paskaidrojumiem Nr. 20.-5.2./13564
AS „PrivatBank”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003086271 (Banka), saskaņā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 25. panta 82 daļu papildina 2011. gada 30. novembra
paskaidrojumus Nr. 20.-5.2./13564 (Paskaidrojumi) ar apņemšanos par zemāk minēto.
Banka apņemas grozīt Noguldījuma pieteikuma projektu atbilstoši pielikumā
pievienotajam paraugam, t.i.:
• papildus Bankas Vispārējo darījumu noteikumos norādītajam, papildinot to ar norādi,
ka procentu likme ir mainīga;
• papildus Bankas Vispārējo darījumu noteikumos norādītajam, norādot procentu
aprēķināšanas kārtību;
• novērst trūkumus attiecībā uz apzīmējumu “Noguldījuma pamatsumma”, “Pagarināt”
un “Nepagarināt”;
• papildināt ar ailēm, kurās tiks norādīts līguma noslēgšanas dienā noguldītās
summas apmērs un piemērotā procentu likme, u.c. grozījumi.
Bankas Vispārējo darījumu noteikumu 3.1.11.8. apakšpunktu apņemamies izteikt
šādā redakcijā:
“Krājnoguldījuma līguma darbības laikā Bankai ir tiesības mainīt (samazināt,
palielināt) Noguldījuma procentu likmi, par to individuāli, minot pamatotu iemeslu,
paziņojot Klientam vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas pirms to stāšanās spēkā,
izmantojot Attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmu vai pastu. Ja Klients līdz šādu
grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Bankā Paziņojumu par
Krājnoguldījuma līguma izbeigšanu, tad Banka un Klients uzskata, ka Klients ir
akceptējis šādus grozījumus un piekrīt tiem.”
Turklāt norādām, ka līdz ar minētajām izmaiņām, no Bankas Vispārējo darījumu
noteikumiem apņemamies dzēst 3.1.11.10. apakšpunktu: “Krājnoguldījuma līguma darbības
laikā Bankai ir tiesības palielināt Noguldījuma procentu likmi, par to iepriekš rakstveidā
vienojoties ar Klientu.”
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Bankas Vispārējo darījumu noteikumu 1.5.3. apakšpunktu (pirms grozījumu
veikšanas 1.1.22.7. apakšpunkts) apņemas izteikt šādā redakcijā:
“1.5.3. Noteikumu grozījumus un papildinājumus Banka ir tiesīga izdarīt:
• attiecībā uz Klientiem, kuri nav Patērētāji, vienpusējā kārtībā pēc saviem ieskatiem bez
Klienta piekrišanas un Klientam par to iepriekš nepaziņojot. Grozījumi un papildinājumi
Noteikumos stājas spēkā pēc apstiprināšanas Bankas noteiktajā datumā. Banka izvieto
grozījumus un papildinājumus Noteikumos pirms to spēkā stāšanas datuma Klientiem
pieejamā vietā Bankas telpās un/vai publicē Bankas mājas lapā internetā –
www.privatbank.lv.
• attiecībā uz Patērētājiem Noteikumu, kas skar maksājumu pakalpojumus Maksājumu
pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, grozījumi stājas spēkā divus
mēnešus pēc Patērētāja individuālas informēšanas, minot pamatotu iemeslu, savukārt
pārējie Noteikumu grozījumi - 10 dienas pēc Patērētāja individuālas informēšanas, minot
pamatotu iemeslu, ja šo noteikumu speciālajos noteikumos nav noteikts cits
paziņošanas termiņš. Šie grozījumi tiek izvietoti arī Patērētājam pieejamā vietā Bankas
telpās un/vai publicēti Bankas mājas lapā internetā – www.privatbank.lv”

Banka apņemas turpmāk patērētājiem piemērot grozītos Bankas Vispārējo darījumu
noteikumus un Noguldījuma – Krājnoguldījums (Krājkonts), pieteikumu.
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Ar cieņu,

AS „PrivatBank””
Valdes loceklis

(personiskais paraksts)

Olexandr Mekekechko
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