IZRAKSTS
Nordea Bank AB, reģistrācijas Nr. 5164060120, juridiskā adrese: Zviedrijas Karaliste, Stokholma, 105 71, kuras vārdā Latvijas
Republikā darbojas Nordea Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103749473, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga,
LV-1013, Latvijas Republika; e-pasta adrese: info@nordea.lv, telefons: (+371) 67096096.
Lappuse 1 (2)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55,
Rīga, LV-1010

2.06.2014, Rīga

Nr. IZ/4680/2014

Uz 2014.gada 21.maija vēstuli Nr. 21-14/4013-NK-278

Par līgumu noteikumiem
Nordea Bank AB, kuru Latvijas Republikā pārstāv Nordea Bank AB Latvijas filiāle (turpmāk – Banka), šī gada
2014.gada 1.aprīlī, ņemot vērā noslēgto līgumu par uzņēmuma pāreju, pārņēma saistības no Nordea Bank
Finland Plc attiecībā uz tās komercdarbību Latvijā. Līdz ar to tiesības, saistības un pienākumus attiecībā uz
Nordea Bank Finland Plc noslēgtajiem līgumiem pārņēma Nordea Bank AB.
Banka ir saņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk- PTAC) vēstuli Nr. 21-14/4013-NK-278.
Iepazīstoties ar PTAC vēstuli, Banka secina, ka PTAC vairs nekonstatē netaisnīgus līguma punktus
overdrafta līguma un patēriņa kredīta līguma projektos.
Ņemot vērā PTAC vēstulē, kā arī iepriekšējā komunikācijā norādīto, Banka vēlas informēt par jau veiktajām
izmaiņām un par izmaiņām, kas šobrīd tiek veiktas.
I Veiktās izmaiņas
Banka jau ir ieviesusi daļu izmaiņu, par kurām ir notikusi sarakste starp Nordea Bank Finland Plc Latvijas
filiāli un PTAC (saskaņā ar iepriekš nosūtītajiem līgumu projektiem):
[..]
 Precizēti overdrafta līguma noteikumi, skaidri norādot, ka līgums ir beztermiņa;
 Precizēti overdrafta līguma noteikumi, nosakot, ka klientam paziņojums par to, ka nepiekrīt
izsludinātajām izmaiņām vispārīgajos noteikumos, jāiesniedz internetbankā vai klātienē Bankā.
II Veicamās izmaiņas
Banka ņemot vērā pēdējā PTAC vēstulē minēto šobrīd gatavo apstiprināšanai pārējās izmaiņas.
Patēriņa līguma 6.1.punkts tiks izteikts šādā redakcijā:
„6.1. Līguma ietvaros Saistību Neizpildes Gadījumi ir sekojoši:
6.1.1. Aizņēmējs nav savlaicīgi nomaksājis kādu summu saskaņā ar kādu no Līguma noteikumiem;
6.1.2. Aizņēmējs nav savlaicīgi samaksājis kādu daļu no jebkura cita Aizņēmējam piešķirtā aizdevuma
Bankā, kas nav nodrošināts ar nekustamā īpašumā hipotēku, un Bankai saskaņā ar tā aizdevuma
līguma noteikumiem ir tiesības pieprasīt visa neatmaksātā aizdevuma atmaksu;
6.1.3. kāds no nodrošinājumiem vai kāda no tiesībām, kuru Bankai piešķir kāds no Aizdevuma
nodrošinājumiem kļūst nepietiekams vai nevarētu tikt realizēts, iestājoties Saistību Neizpildes
Tiesībām;
6.1.4. ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process;
6.1.5. vairāk kā 2 (divus) kalendāros mēnešus pēc kārtas Mēneša neto ienākumi nav ieskaitīti Aizņēmēja
Bankas kontā (gadījumā, ja Aizņēmējs, parakstot šo Līgumu, ir apņēmies nodrošināt savu Mēneša
neto ienākumu pārskaitīšanu uz Aizņēmēja kontu Bankā).”
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Overdrafta līguma 6.1. punkts tiks izteikts šādā redakcijā:
„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, kas
nav nodrošināts ar nekustamā īpašumā hipotēku, un Bankai saskaņā ar tā aizdevuma līguma
noteikumiem ir tiesības pieprasīt visa neatmaksātā aizdevuma atmaksu.”
[..]
IV Izmaiņu piemērošana esošajiem klientiem
Vēlamies norādīt, ka ieviešamās izmaiņas atbilst Bankas esošai praksei un ikdienas procesiem – esošajiem
klientiem sniegtie pakalpojumi jau tagad atbilst veicamajām izmaiņām.

Ar cieņu,

(personīgs paraksts)

Sagatavoja: [..]
Tel. [..]
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