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Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 11.11.2022. sēdē, protokols Nr. 78
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

Klients

(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Konts Nr.
Klients lūdz atvērt:

(norādiet noguldījuma veidu)

Noguldījumu

Noguldījumu ar procentu kapitalizāciju

Uzkrājuma noguldījumu

Noguldījumu ar periodisku procentu izmaksu
Noguldījumu ar overdrafta iespēju

NOGULDĪJUMA SUMMA, VALŪTA UN PROCENTU LIKME
Noguldījuma summa

(cipariem)

(valūta)

Noguldījuma summa un valūta
Procentu likme gadā

(vārdiem)

(cipariem)

(vārdiem)

PROCENTU IZMAKSU PERIODISKUMS UN NOGULDĪJUMA BEIGU DATUMS
Procentu izmaksu periodiskums:

3 mēneši

1 mēnesis

Noguldījuma termiņa beigu datums

/

6 mēneši

1 gads

noguldījuma termiņa beigās

/ 20

NOGULDĪJUMS AR OVERDRAFTA PIEŠĶIRŠANAS IESPĒJU
Klients lūdz noguldījumam piešķirt overdraftu
Overdrafta limits

(cipariem)

(valūta)

Overdrafta limits
Overdrafta procentu likme gadā

(vārdiem)

(vārdiem)

(cipariem)

Nodrošinājums: ja Banka akceptē šo rīkojumu, ir uzskatāms, ka Klients ir ieķīlājis Bankai kā finanšu nodrošinājumu prasījumiem, kas radīsies
Bankai sakarā ar šī rīkojuma izpildi, visus Klientam piederošos, kā arī nākamos finanšu līdzekļus, tajā skaitā visa veida noguldījumus, kas ir un / vai tiks
noguldīti jebkurā kontā Bankā, kā arī ar noguldījumiem saistītos procentus un pieaugumus.
NOGULDĪJUMA SUMMAS UN PROCENTU IESKAITĪŠANA
Klients lūdz:
Ieskaitīt noguldījuma summu no konta Nr.
Pēc noguldījuma termiņa beigām pamatsummu ieskaitīt kontā Nr.
Noguldījuma procentus ieskaitīt kontā Nr.

Noguldījums – Klienta naudas noguldījums Bankā uz noteiktu termiņu ar tiesībām saņemt noguldījuma procentus termiņa beigās.
Uzkrājuma noguldījums – Klienta naudas noguldījums Bankā uz noteiktu termiņu ar tiesībām papildināt noguldīto summu un saņemt noguldījuma procentus termiņa beigās. Papildinot
noguldījumu, procentu likme tiek pārrēķināta saskaņā ar spēkā esošajām uzkrājuma noguldījuma likmēm.
Noguldījums ar procentu kapitalizāciju – Klienta naudas noguldījums Bankā uz noteiktu termiņu, procenti tiek aprēķināti katru mēnesi un pieskaitīti noguldījuma pamatsummai.
Noguldījums ar periodisku procentu izmaksu – Klienta naudas noguldījums Bankā uz noteiktu termiņu ar tiesībām saņemt noguldījuma procentus reizi 1, 3, 6 vai 12 mēnešos.
Multivalūtu noguldījums – noguldījums, kas ļauj vienlaicīgi noguldīt eiro un/vai dolārus, kā arī konvertēt vienu valūtu otrā visa noguldījuma termiņa laikā. Likme abām valūtām tiek fiksēta
noguldījuma noformēšanas brīdī un netiek pārskatīta, konvertējot vienu valūtu uz otru. Iekrātie procenti tiek izmaksāti noguldījuma termiņa beigās. Otrās valūtas minimālais apjoms (veicot
noguldījumu divās valūtās) – EUR/USD 5 000. Minimālā konvertācijas summa – EUR/USD 5 000.
Noguldījums ar overdrafta iespēju – noguldījuma veids, kas ļauj overdrafta veidā saņemt no 1% līdz 90% no noguldījuma pamatsummas. Overdrafta summa tiek ieskaitīta norēķinu
kontā. Procentu izmaksa – noguldījuma termiņa beigās. Overdrafta gada procentu likme ir vienāda ar noguldījuma likmi + 3 (trīs) %. Overdrafta procentu atmaksa notiek katru dienu. Ja
overdrafta un procentu summa sasniedz noguldījuma apjomu, noguldījums tiek automātiski slēgts bez uzkrāto procentu izmaksas un overdrafta saistības tiek dzēstas.

(Klienta paraksts)
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NOGULDĪJUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI
Noguldījumiem līdz 12 mēnešiem:
1. Noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Klientam netiek izmaksāti procenti un tiek ieturēta komisijas maksa 0,10 (nulle, komats,
desmit) % apmērā no noguldījuma summas.
2. Steidzamā kārtībā – par noguldījuma izmaksu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc rakstiska rīkojuma iesniegšanas Bankā tiek ieturēta
papildus komisijas maksa 0,10 (nulle, komats, desmit) % apmērā no noguldījuma summas.
3. Standarta kārtībā noguldījuma summa kopā ar procentiem (ja tādi ir) Klientam tiek izmaksāta pēc 7 (septiņām) dienām, termiņu skaitot no
dienas, kad saņemts Klienta rakstisks rīkojums par noguldījuma izbeigšanu.
4. Ja noguldījuma izbeigšanas brīdī tika pārmaksāti noguldījuma procenti, Banka ietur pārmaksātos procentus no noguldījuma pamatsummas.
Noguldījumiem uz 1 gadu vai ilgāk:
1. Noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā pirmā gada laikā, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma, Klientam netiek izmaksāti
procenti un tiek ieturēta komisijas maksa 0,25 (nulle, komats, divdesmit pieci) % apmērā no noguldījuma summas.
2. Noguldījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā pēc 1 (viena) gada, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma:
2.1. ja noguldījuma termiņš no izvietošanas datuma līdz izbeigšanas brīdim ir mazāks kā ½ no rīkojumā norādītā, klientam tiek izmaksāti 25
(divdesmit pieci) % no uzkrātajiem noguldījuma procentiem;
2.2. ja noguldījuma termiņš no izvietošanas datuma līdz izbeigšanas brīdim ir vienāds vai lielāks kā ½ no rīkojumā norādītā, klientam tiek
izmaksāti 50 (piecdesmit) % no uzkrātajiem noguldījuma procentiem.
3. Standarta kārtībā noguldījuma summa kopā ar procentiem Klientam tiek izmaksāta pēc 7 (septiņām) dienām, termiņu skaitot no dienas, kad
saņemts Klienta rakstisks rīkojums par noguldījuma izbeigšanu.
4. Steidzamā kārtībā – par noguldījuma izmaksu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc rakstiska rīkojuma iesniegšanas Bankā tiek ieturēta
papildus komisijas maksa 0,25 (nulle, komats, divdesmit pieci) % apmērā no noguldījuma summas (min. EUR 100 (viens simts)).
5. Ja noguldījuma izbeigšanas brīdī tika pārmaksāti noguldījuma procenti, Banka ietur pārmaksātos procentus no noguldījuma pamatsummas.
ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Klienta naudas līdzekļi, kas izvietoti Bankā noguldījuma veidā, ir Bankas īpašums visu noguldījuma termiņa laiku. Attiecībā uz
noguldījumu Klientam pieder tikai prasījuma tiesības pret Banku par noguldījuma pamatsummas atmaksu un procentu izmaksu atbilstoši
noguldījuma termiņam un noteikumiem.
Ar šo apstiprinu, ka esmu iepazinies ar Bankas mājaslapā www.rietumu.lv publicēto pamatinformāciju par valsts garantēto noguldījumu
aizsardzību (proti, garantētās atlīdzības apmēru, garantētās atlīdzības izmaksas kārtību un termiņu, prasījumu saistību savstarpējo
ieskaitu iespējamību un Noguldījumu garantiju fonda kontaktinformāciju).
Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem, Bankas tarifiem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju
(pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tiem.
Klients

personā
(vārds, uzvārds)

Klienta zīmogs

(paraksts)

Rietumu ID

Testa atslēga

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS
Apstiprinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu
Pases / ID dokumenta Nr.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums

/

/ 20

Banka noformēja noguldījumu Nr.
Bankas piezīmes
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