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Faktiskās dzīvesvietas adrese:  
(iela, māja, dzīvoklis)

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika 

(turpmāk – Banka), ko pārstāv 

no vienas puses, un 
(vārds, uzvārds)

(valsts kods)

no otras puses, Banka un Lietotājs (turpmāk – Puses) noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets ir Pušu privāttiesisku attiecību nodibināšana par Bankas elektroniskā paraksta pakalpojuma sniegšanu Lietotājam un tā 

izmantošanu par maksu, kā arī elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

2. Puses ir vienojušās, ka elektroniskais paraksts (turpmāk – Elektroniskais paraksts) tiek izveidots saskaņā ar Bankas noteikto algoritmu, 

Lietotājam izmantojot Bankas izsniegtus identikācijas un autorizācijas līdzekļus. Banka Līguma darbības laikā vienpusēji Elektroniskā 

paraksta līguma noteikumos (turpmāk – Noteikumi) nosaka un/vai groza Elektroniskā paraksta izveidošanas un izmantošanas kārtību un 

funkcionālu, katram Elektroniskā paraksta veidam atbilstošos dokumentu tipus, kā arī lietošanas ierobežojumus un limitus. Līguma darbības 

laikā Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem tiek nodrošināta piekļuve Bankas uzturētām attālinātās vadības sistēmām Elektroniskā paraksta 

izmantošanai. Ja tas ir paredzēts Noteikumos vai atsevišķi vienojoties ar Lietotāju, Elektroniskais paraksts var tikt izmantots Lietotāja 

dokumentu parakstīšanai ar trešajām personām.

3. Lietotājs, parakstot Līgumu un katru reizi izmantojot Elektronisko parakstu, visā Līguma darbības laikā apstiprina Bankai un piekrīt tam, ka:

3.1. Līguma ietvaros izmantotais Elektroniskais paraksts atbilst elektroniskā paraksta denīcijai un tam izvirzītajām prasībām, kas ir noteiktas 

Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 un šo normatīvo aktu 

grozījumos, papildinājumos un normatīvajos aktos, kas aizstāj tos; 

3.2. Elektroniskajam parakstam ir neapšaubāms juridiskais spēks, tas ir pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, un juridiskā spēka un seku ziņā 

tas ir līdzvērtīgs Lietotāja pašrocīgam parakstam;

3.3. dokuments, kas ir parakstīts ar Elektronisko parakstu, ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu; 

3.4. Lietotājs atzīst sev par saistošiem visus darījumus un/vai operācijas, kas tiks noslēgtas un/vai veiktas, Lietotājam izmantojot Elektronisko 

parakstu, kā arī citas ar Elektronisko parakstu veiktās darbības un apstiprina, ka tām būs pilns juridiskais spēks. Nekādi apstākļi nevar būt par 

pamatu Lietotājam atsaukt vai atteikties no šādām darbībām, kas ir veiktas izmantojot Elektronisko parakstu; 

3.5. Lietotājs apzinās un atzīst sev par saistošām visu darbību, kas tiek veiktas, izmantojot Elektronisko parakstu, juridiskās sekas un apņemas 

izpildīt un atbildēt par visām saistībām, kas radās šādu darbību rezultātā; 

3.6. Lietotājs ir un būs tiesīgs izmantot Elektronisko parakstu jebkādu dokumentu, tajā skaitā līgumu un vienošanās, parakstīšanai un/vai 

darījumu noslēgšanai bez jebkādiem summu, termiņu vai citu nosacījumu ierobežojumiem;

3.7. Lietotājs nav tiesīgs apstrīdēt vai atsaukt savu Elektronisko parakstu un/vai ar Elektronisko parakstu parakstītu dokumentu;

3.8. Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumu tekstu, tajā skaitā ar nosacījumiem, kas nosaka Elektroniskā paraksta un Bankas uzturēto attālinātās 

vadības sistēmu izmantošanu, un atzīst tos sev par saistošiem. Noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un Noteikumu aktuālā 

redakcija ir pieejama Bankas mājaslapā www.rietumu.com;
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3.9. Lietotāja pilnvaras parakstīt dokumentus ar Elektronisko parakstu savā vai trešo personu vārdā nav ierobežotas ar likumu, līgumu, 

statūtiem, tiesas nolēmumu vai citu normatīvo aktu; 

3.10. parakstot dokumentus trešo personu vārdā, Lietotājs ir pienācīgā kārtā pilnvarots, pilnvarojums ir spēkā, un trešā persona ir pienācīgā 

kārtā informēta, ka Lietotājs, pārstāvot trešās personas intereses, izmanto Elektronisko parakstu;

3.11. parakstot dokumentus trešo personu vārdā, Lietotāja darbības trešajām personām ir saistošas tādā mērā, it kā viņas būtu tās veikušas 

pašas. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ko Lietotājs radīja trešajām personām, izmantojot Elektronisko parakstu. Trešās personas 

uzņemas pilnu atbildību par Lietotāja darbībām, izmantojot Elektronisko parakstu, Bankas priekšā;

3.12. ja Lietotājs, izmantojot Elektronisko parakstu, nebija pilnvarots to izmantot trešo personu vārdā vai ir pārkāpis piešķirto pilnvarojumu, 

Lietotājs ir atbildīgs Bankas priekšā par visu iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu Bankai, kas Bankai radās, Lietotājam pārsniedzot sava 

pilnvarojuma robežas; 

3.13. Lietotājs ir iepazinies ar Bankas mājaslapā www.rietumu.com un/vai Noteikumos iekļauto informāciju par visām tehniskajām 

prasībām, lai Lietotājs varētu izmantot Elektroniskā paraksta pakalpojumu un Bankas uzturētās attālinātās vadības sistēmas, Lietotāja 

izmantotās ierīces atbilst šīm prasībām, viņam ir piekļuve interneta tīklam, un Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā mainīt šīs tehniskās prasības;

3.14. Banka ir tiesīga sniegt Lietotājam informāciju, kura nav kondenciāla un/vai nav adresēta Lietotājam personiski, publicējot to Bankas 

mājaslapā www.rietumu.com.

4. Maksa par Elektroniskā paraksta izmantošanu, kā arī identikācijas pakalpojumu, tiek publicēta Bankas mājaslapā www.rietumu.com. 

Banka ir tiesīga vienpusēji noteikt un/vai grozīt maksu, ievērojot Noteikumos noteikto kārtību. Parakstot Līgumu no savas puses, Lietotājs 

apņemas samaksāt Bankai par sniegto identikācijas pakalpojumu.

5. Lietotāja sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. Informācija var tikt 

izmantota mārketinga un komerciāliem mērķiem, kā arī nodota personām Bankas uzņēmumu grupas ietvaros vai citām personām atbilstoši 

Noteikumiem.

6. No Līguma izrietošās Bankas un Lietotāja tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas materiālās tiesības.

7. Puses risina visus ar Līgumu saistītos strīdus un pretenzijas  saskaņā ar Noteikumiem.

8. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses, un tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līguma un/vai Noteikumu grozīšanas kārtība ir 

atrunāta Noteikumos. Puses paraksta Līgumu pašrocīgi un/vai elektroniski. Līguma parakstīšanas veids neietekmē Līguma juridisko spēku un 

Pušu uzņemtās, no Līguma izrietošās saistības. Lietotājs nav tiesīgs atteikties no Līguma, pamatojoties uz to, ka Līgums ir parakstīts 

elektroniski.

9. Bankai ir tiesības atteikt Lietotājam Elektroniskā paraksta pakalpojuma sniegšanu un neslēgt ar Lietotāju Līgumu, nepaskaidrojot 

Lietotājam šāda lēmuma iemeslus. Līguma parakstīšana no Bankas puses nenozīmē, ka Banka un/vai trešās personas apņemas sniegt 

Lietotājam nanšu un/vai citus pakalpojumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā.

10. Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu saskaņā ar Noteikumiem. Kamēr Lietotājs ir uzskatāms par klientu vai klienta pārstāvi AS „Rietumu Banka” 

un Klienta līguma un tā noteikumu izpratnē, Lietotājam nav tiesību izbeigt Līgumu ar Banku.

11. Parakstot Līgumu no savas puses, Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotājs veic maksājumu Bankai par pabeigtu Lietotāja identikācijas 

pakalpojumu, šis pakalpojums ir sniegts pilnībā tā sniegšanas brīdī. Lietotājs nav tiesīgs izmantot atteikuma tiesības no šī pakalpojuma un nav 

tiesīgs lūgt Banku atmaksāt veikto maksājumu. Šis maksājums netiek atmaksāts Lietotājam arī, ja Banka atsaka Lietotājam Elektroniskā 

paraksta pakalpojuma sniegšanā. 

Lietotājs personā Banka personā
(vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds)

(paraksts) (paraksts)
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