LĪGUMS NR. 122

ELEKTRONISKU RĒĶINU REGULĀRA APMAKSA
INFORMĀCIJA PAR KLIENTU
Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums*
Personas kods
Reģistrācijas numurs*
E-pasts

Kontakttālrunis

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU – PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU
Uzņēmuma nosaukums*
Reģistrācijas numurs*

Žiro numurs*

Abonenta identifikators*

Abonenta papildus identifikators

INFORMĀCIJA PAR ERRA LĪGUMU
Konta numurs (IBAN), no kura tiks veikts maksājums
Apmaksas nosacījumi:
Maksimāli pieļaujamais
viena maksājuma limits*

Daļēja apmaksa*

Nē

Jā

Mēģinājumu skaits

*- obligāti aizpildāms lauks
Papildus piezīmes:
1. Banka, izmantojot sistēmu rekini.lv, apņemas pieņemt Klienta elektronisku rēķinu regulāras apmaksas līguma pieteikumu un informēt par to Uzņēmumu - pakalpojuma sniedzēju.
Šī līguma informācijas nodošana Uzņēmumam neuzliek tam par pienākumu sagatavot rēķinu. Uzņēmums var izvēlēties vai sūtīt rēķinu uz Banku, vai nē.
2. Klientam Bankā saņemtie rēķini ir pieejami izmantojot internetbankas vidi „Fitek“ AS portālā rekini.lv.
3. Bankai nav pienākums pārbaudīt rēķina saturu vai tā pareizību, vai risināt jebkurus jautājumus vai pretenzijas šajā sakarā.
4. Banka nodrošina pieeju rēķiniem par pēdējo 6 (sešu) mēnešu periodu, skaitot no rēķina izrakstīšanas dienas.
Ar šo apliecinu, ka:
Manis sniegtā informācija ir patiesa un piekrītu elektronisku rēķinu regulāras apmaksas līguma noteikumiem.
Piekrītu, ka Banka pārsūta manus šajā līgumā norādītos personas datus rēķinu operatoram („Fitek“ AS ), kas veic to apstrādi un pārsūtīšanu.
Piekrītu saņemt ziņas un informāciju no rēķinu operatora („Fitek“ AS ) uz norādīto e-pasta adresi.

Maksātāja paraksts, atšifrējums

Darbinieka paraksts un vārds, uzvārds

ELEKTRONISKU RĒĶINU REGULĀRĀS APMAKSAS PAKALPOJUMA NOTEIKUMI
1.1. Noteikumos lietotie termini
Abonenta identifikators – Uzņēmuma piešķirts Pakalpojuma saņēmēja unikāls identifikators Uzņēmuma sistēmā
(līguma, klienta numurs vai cita pazīme), kas ļauj viennozīmīgi identificēt Abonentu Uzņēmumā.
Abonents – Uzņēmuma abonents – Bankas Klients vai trešā persona, kurai ir noslēgts līgums ar Uzņēmumu par
pakalpojumu sniegšanu, uz kura pamata tiek gatavots Rēķins, kuru apņemas apmaksāt Klients. Abonents un Klients
var būt viena un tā pati persona. Abonents, kas nav Klients, var būt tikai fiziska persona.
Apmaksas datums – Rēķinā norādītais apmaksas datums, līdz kuram (to ieskaitot) ir jāveic Rēķina apmaksa.
Banka – AS "Meridian Trade Bank”, reģ. Nr. 40003194988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1772, Bankas
darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Bankas mājas lapa: www.mtbank.eu, elektroniskā pasta
adrese: info@mtbank.eu.
Bankas pakalpojumu tarifi – Bankas spēkā esošais cenrādis, kurā noteikta maksa par Bankas sniegtajiem
pakalpojumiem (komisijas maksa), kas pieejams Bankas Klientu apkalpošanas centros un Bankas mājas lapā
internetā www.mtbank.eu.
Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa - pakalpojums, kura rezultātā Banka saņem Uzņēmuma izrakstītos Rēķinus
un veic Maksājumus šo Rēķinu apmaksai saskaņā ar Līdzēju noslēgto Līgumu.
Interneta vietne: www.rekini.lv, e-pasts: info@rekini.lv.
Internetbanka – Bankas Klientu kontu attālinātas vadības sistēma Multinet.
Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai Bankā ir atvērts Konts un kurai Līguma slēgšanas brīdī ir tiesības rīkoties ar
kontu, un kura uzdod Bankai veikt Elektronisku rēķinu regulāru apmaksu saskaņā ar Līguma un šo Noteikumu
prasībām.
Konts – Līgumā norādītais Klienta pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts Bankā, no kura saskaņā ar Līgumu
Banka veic Rēķinu apmaksu.
Limits – Klienta noteiktā, maksimāli pieļaujamā viena maksājuma summa, kuras ietvaros Banka var veikt maksājumu
Uzņēmumam par konkrētu pakalpojumu, kas sniegts konkrētam Abonentam.
Līdzēji – Klients un Banka (abi kopā).
Līgums – līgums par Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas veikšanu, kas noslēgts starp Līdzējiem un kura
neatņemama sastāvdaļa ir Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojuma noteikumi.
Maksājums – Rēķina apmaksas darījums, kas jāveic saskaņā ar Rēķinu, veicot kredīta pārvedumu no Klienta konta uz
Uzņēmuma kontu, saskaņā ar Līgumu un šiem Noteikumiem.
Mēģinājumu skaits – Klienta noteikts darba dienu skaits (ieskaitot Apmaksas datumu), kuru laikā Banka pārbauda
naudas līdzekļu pieejamību/pietiekamību Rēķina apmaksai.
Noteikumi - Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojuma noteikumi.
Operators – AS „Fitek“, vienotais reģistrācijas Nr.40003380477, juridiskā adrese Dēļu iela 4 , Rīga, LV-1004,
tālruņa Nr. +37167066515, kas noslēdzis līgumu ar Banku un nodrošina Uzņēmumu sagatavoto Rēķinu informācijas
infrastruktūras uzturēšanu, Rēķinu saņemšanu un nosūtīšanu Bankai.
Rēķins – Uzņēmuma sagatavots dokuments par Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem un tiem atbilstošajām
maksājumu saistībām, Rēķins tiek sagatavots, nosūtīts, reģistrēts un uzglabāts elektroniskā vidē. Līguma ietvaros arī
elektronisks dokuments ar ierobežotu informāciju, kas norāda uz Abonenta maksājumu saistībām, ir Rēķins.
Uzņēmums – Līgumā norādītā juridiskā persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kurai ir
tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību, kuras izrakstīto Rēķinu apmaksa tiek veikta saskaņā ar Līgumu.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Noteikumi regulē tās tiesiskās attiecības starp Līdzējiem, kas saistītas ar Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas
pakalpojuma sniegšanu.
2.2. Klienta un Bankas tiesiskās attiecības, kas nav noregulētas Līgumā, nosaka spēkā esošie Bankas Vispārējie
darījumu noteikumi un citi Bankas normatīvie akti, kā arī Bankas darbību reglamentējošie Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti.
2.3. Klients maksā Bankai komisijas maksu par Elektronisku rēķinu regulāro apmaksu saskaņā ar Bankas pakalpojumu
tarifiem, kas ir spēkā attiecīgajā pakalpojuma sniegšanas brīdī.
2.4. Informācija par Uzņēmumiem, kas noslēguši līgumus ar Operatoru par Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas
nodrošināšanu, un Uzņēmumu noteiktajiem Abonenta identifikatoru veidiem ir pieejama Operatora interneta vietnē
vai Bankā pēc pieprasījuma.
2.5. Banka pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai ir tiesīga Operatoram nodot informāciju par noslēgto, izbeigto
vai grozīto Līgumu ar Klientu, norādot Klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, un Identifikatoru.
2.6. Līgumu var noslēgt Klients, kuram Bankā ir atvērts Konts.
3. Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojuma Līguma noslēgšana
3.1. Lai saņemtu Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojumu, Klients iesniedz Bankas darbiniekam
aizpildītu un parakstītu Līgumu, pilnvarojot Banku veikt Uzņēmuma izrakstīto Rēķinu apmaksu no Klienta Konta, kā
arī norakstīt no Konta attiecīgas Bankas komisijas maksas saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2. Klienta parakstīts Līgums apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumiem un Bankas Vispārējiem darījumu
noteikumiem, saprot tos, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
3.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad ir izpildīti 7.1. punkta nosacījumi. Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa tiek
uzsākta atkarībā no Līgumā norādītā termiņa. Informācija Klientam par Līguma spēkā stāšanos ir pieejama Operatora
uzturētajā interneta vietnē. Klients var piekļūt Operatora interneta vietnei, izmantojot Bankas internetbankas
lietotāja vārdu un paroli vai izmantojot Internetbankā ievietoto saiti uz Operatora interneta vietni, vai pēc
pieprasījuma Bankā. Ja pastāv Līguma spēkā stāšanās vai izpildes šķēršļi sakarā ar Klienta kļūdaini norādīto vai šo
Noteikumu prasībām neatbilstošo informāciju, Banka informē Klientu elektroniski, nosūtot paziņojumu uz Līgumā
norādīto Klienta elektroniskā pasta adresi.
4. Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojuma sniegšanas kārtība
4.1. Rēķinu saņemšanas kārtību no Uzņēmuma, to apstrādi pie Operatora un Bankā, Rēķinu uzglabāšanu, kā arī
Rēķinu atspoguļošanu Klientiem Operatora uzturētajā interneta vietnē nosaka starp Banku un Operatoru noslēgtais
līgums.
4.2. Rēķini, par kuru apmaksu Klients ir noslēdzis Līgumu, ir pieejami Operatora uzturētajā Interneta vietnē. Klientam
tiek nodrošināta Rēķinu pieejamība apskatei pilnā apmērā tādā izskatā un formā, kādā Uzņēmums tos nosūtījis. Ja
Klients nav Abonents, Klientam Operatora interneta vietnē tiek nodrošināta pieeja ierobežotai Rēķina informācijai,
kas nesatur Abonenta personas datus.
4.3. Klients pilnvaro Banku veikt Rēķina apmaksu, nesaskaņojot to iepriekš ar Klientu, arī gadījumos, ja Klientam nav
spēkā esošs Internetbankas līgums vai tiešas pieejas Operatora interneta vietnei, kur var iepazīties ar Rēķina
informāciju pirms tā Apmaksas dienas.
4.4. Rēķini Klientam apskatei tiek uzglabāti Operatora interneta vietnē 6 (sešus) mēnešus no dienas, kad, Rēķins
ievietots Operatora interneta vietnē.
4.5. Banka nodrošina Klientam iespēju iepazīties ar Rēķinu Operatora uzturētajā interneta vietnē 24 (divdesmit četru)
stundu laikā pēc tam, kad Banka ir saņēmusi no Operatora Uzņēmuma nosūtīto Rēķinu.
4.6. Klientam ir tiesības atsaukt atsevišķa Rēķina apmaksu gadījumos, ja tas vēl nav apmaksāts, iesniedzot Bankā vai
Internetbankā rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Uzņēmuma Rēķinā norādītās Rēķina
apmaksas dienas, vai pie Operatora tā uzturētajā Interneta vietnē ne vēlāk kā 1(vienu) darba dienu pirms minētā
Rēķina Apmaksas datuma.
4.7. Banka un Operators nepārbauda saņemtā Rēķina atbilstību Abonenta un Uzņēmuma savstarpēji noslēgtajiem
līgumiem un Uzņēmuma faktiski sniegtajiem pakalpojumiem.
4.8. Banka veic Maksājumu ne vēlāk kā Uzņēmuma Rēķinā norādītajā Apmaksas datumā un Klienta Līgumā noteiktā
Limita ietvaros, izmantojot naudas līdzekļus no Līgumā norādītā Konta ar nosacījumu:
4.8.1. Kontā ir pietiekams naudas līdzekļu atlikums pilnas Rēķina summas apmaksai Limita ietvaros un komisijas
maksas apmaksai;
4.8.2. Ja Kontā ir pietiekams naudas līdzekļu atlikums, bet Rēķina summa ir lielāka par Līgumā norādītā viena
maksājuma Limitu, tad Maksājums tiks veikts Limita apmērā;
4.9. Gadījumos, kad Klients ir atļāvis (Līgumā norādījis) daļēju Rēķina apmaksu un Uzņēmuma noteikumi to pieļauj,
tad:
4.9.1. Ja Klienta Kontā pieejamais naudas līdzekļu atlikums pēdējā Mēģinājuma dienā nav pietiekams, Maksājumam
tiek izmantoti visi Kontā esošie naudas līdzekļi, no kuriem vispirms tiek ieturēta Bankas komisijas maksa;
4.9.2. Ja Rēķina summa ir lielāka, kā Klienta Līgumā norādītais Limits, tad Maksājums tiks veikts Limita apmērā.
4.10. Maksājums var tikt veikts pirms Uzņēmuma Rēķinā norādītā Rēķina Apmaksas datuma, ja, veicot Mēģinājumu,
Kontā ir pietiekami naudas līdzekļi Maksājuma veikšanai un Komisijas maksas samaksai.
4.11. Banka ir tiesīga pirms Maksājuma veikšanas ieturēt komisijas maksu par Maksājuma izpildi.
4.12. Rēķina apmaksa tiek veikta no Klienta Konta tieši uz Uzņēmuma kontu. Par veikto Maksājumu tiek informēts arī
Operators.
4.13. Rēķina apmaksa tiek veikta Rēķinā norādītajā valūtā. Ja Rēķinā norādītā valūta atšķiras no Konta valūtas, Banka
veic Kontā brīvi pieejamo naudas līdzekļu valūtas maiņu Rēķina apmaksai nepieciešamajā apmērā, saskaņā ar Bankas
noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā Rēķina apmaksas brīdī.

4.14. Banka, Maksājuma izpildes vajadzībām, pārbauda naudas līdzekļu pieejamību Kontā ne agrāk kā 2 (divas)
darba dienas pēc Rēķina saņemšanas un atspoguļošanas Operatora uzturētajā Interneta vietnē līdz Apmaksas
datumam, nepārsniedzot Klienta Līgumā noteikto Mēģinājumu skaitu.
4.15. Ja Klients Līgumā ir norādījis pirmo mēnesi Maksājumu veikšanai, Maksājumu veikšana tiek uzsākta no
Klienta Līgumā norādītā kalendārā mēneša 1. datuma. Ja Klients Līgumā ir norādījis pirmo mēnesi Maksājumu
veikšanai, kas ir nākamais kalendārais mēnesis, vai sākuma datums nav norādīts, Maksājumu veikšana tiek
uzsākta no nākamā kalendārā mēneša 1. datuma, pie nosacījuma, ka Līgums ir noslēgts vai saņemts un
apstiprināts (ja Līgums ir noslēgts Uzņēmumā vai Operatora interneta vietnē) Bankā līdz esošā mēneša 25.
datumam (ieskaitot). Ja Līgums ir noslēgts vai saņemts un apstiprināts Bankā pēc 25. datuma, tad Maksājumu
veikšana tiek uzsākta ar aiznākošo kalendāro mēnesi.
4.16. Bankai ir tiesības neveikt Maksājumu, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4.16.1. Banka nav saņēmusi Rēķinu;
4.16.2. Līgumā ir norādīts nepareizs Abonenta identifikators;
4.16.3. Klients Līgumā nav piekritis daļējai Rēķina apmaksai, un Līgumā noteiktais Limits ir mazāks par Rēķina
summu un komisijas maksu;
4.16.4. Bankā ir saņemts kompetentas institūcijas vai personas nolēmums par Klienta naudas līdzekļu
apgrūtināšanu vai par Klienta naudas līdzekļu norakstīšanu bezstrīdus kārtībā;
4.16.5. uz naudas līdzekļiem Kontā ir vērsti trešo personu prasījumi;
4.16.6. Klients atteicies no Rēķina apmaksas 4.6. punktā paredzētajā kārtībā;
4.16.7. Operators ir pārtraucis līgumattiecības ar Banku;
4.16.8. Uzņēmums ir pārtraucis līgumattiecības ar Operatoru.
4.16.9. citos gadījumos saskaņā ar normatīvo regulējumu vai Bankas noteikumiem.
5. Klienta tiesības, pienākumi un atbildība
5.1. Klients apņemas ievērot Līguma noteikumus, kā arī spēkā esošos Bankas Vispārējos darījumu noteikumus.
5.2. Klients apņemas maksāt Bankai komisijas maksu par Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojumu
saskaņā ar spēkā esošiem Bankas pakalpojumu tarifiem.
5.3. Klients apņemas rakstveidā informēt Banku par Līgumā sniegtās informācijas izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecas)
darba dienas pirms kārtējā norēķinu mēneša beigām, aizpildot un iesniedzot Bankā jaunu Līgumu (šajā gadījumā
iepriekšējais līgums automātiski tiek anulēts). Par izmaiņām Banka informē Operatoru.
5.4. Klients apņemas nodrošināt pietiekamu naudas līdzekļu esamību Kontā, lai pilnā apmērā nodrošinātu Rēķinu
un Bankas komisijas maksas apmaksu.
5.5. Klients atbild par:
5.5.1. Līgumā norādīto datu pareizību un precizitāti;
5.5.2. par Abonenta piekrišanas saņemšanu par Rēķina informācijas un Abonenta personas datu nodošanu
Bankai, ja Klients un Abonents nav viena un tā pati persona;
5.5.3. par Rēķinu apmaksas statusa pārbaudi. Klientam ir pienākums sekot līdzi Rēķinu apmaksai, pārbaudot savu
konta pārskatu;
5.5.4. Klients atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Bankai Klienta vainas dēļ.
6. Bankas tiesības, pienākumi un atbildība.
6.1. Bankas pienākums ir nodrošināt Elektronisku rēķinu regulāro apmaksu atbilstoši Rēķinā norādītai informācijai
un saskaņā ar Līgumu, ievērojot konfidencialitāti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem.
6.2. Bankai ir tiesības informēt Uzņēmumu tādā apmērā, kādā Bankas sniegtā informācija attiecas uz Uzņēmuma
Rēķinu apmaksu un Operatoru par noslēgtajiem un pārtrauktajiem Līgumiem, par Rēķinu apmaksas statusiem,
saņemtajiem Maksājumu atsaukumiem un citu informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi.
6.3. Banka atbild par tiešiem, pierādītiem zaudējumiem, kas nodarīti Klientam Bankas kļūdainas darbības vai tās
darbinieku neuzmanības rezultātā.
6.4. Banka nav atbildīga Klientam par trešo personu, Operatora un Uzņēmuma saistību neizpildi vai saistību
daļēju neizpildi.
6.5. Banka ietur no Klienta Konta komisijas maksu par Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojumu
saskaņā ar spēkā esošiem Bankas pakalpojumu tarifiem.
6.6. Banka nav atbildīga par jebkādām Uzņēmuma un Klienta attiecībām un iespējamiem savstarpējiem
prasījumiem. Banka neatbild par Uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjomu un Rēķinā norādītās summas
pamatotību.
6.7. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas Klientam, Pakalpojuma saņēmējam vai jebkurai trešajai
personai sakarā ar to, ka Rēķina apmaksa nav veikta jebkurā no 4.16. punktā minētajiem gadījumiem.
7. Līguma spēkā stāšanās, darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā, kad tiek izpildīti visi zemāk norādītie nosacījumi:
7.1.1. Klients ir parakstījis Līgumu,
7.1.2. Klienta paraksts un Konta numurs ir apstiprināti Bankā,
7.1.3. Līgums ir reģistrēts Bankā un nosūtīts Operatoram.
7.2. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja Klients Līgumā nav norādījis citādi.
7.3. Klientam ir tiesības Līguma ietvaros mainīt sekojošu informāciju: Viena maksājuma Limitu, Viena rēķina
apmaksas Mēģinājumu skaitu, iespēju veikt daļēju rēķina apmaksu. Izmaiņas var noformēt Operatora interneta
vietnē un Bankā. Izmaiņas stājas spēkā pēc to reģistrēšanas Bankas un Operatora datu bāzē, bet ne vēlāk kā
trešajā darba dienā pēc izmaiņu noformēšanas.
7.4. Banka, var izbeigt Līguma darbību un pārtraukt Elektronisku rēķinu regulāro apmaksas pakalpojuma
sniegšanu šādos gadījumos:
7.4.1. iestājies Līgumā norādītais pēdējais Maksājuma izpildes termiņš;
7.4.2. saņemot Klienta rakstisku iesniegumu Bankā vai Internetbankā, šādā gadījuma Līgums tiek izbeigts ar trešo
darba dienu pēc Klienta iesnieguma saņemšanas.
7.5. Banka ir tiesīga vienpusēji bez Klienta iepriekšējas brīdināšanas izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
7.5.1. Banka konstatē, ka Klients Līgumā nepareizi norādījis datus, kas neatbilst Bankā reģistrētajiem;
7.5.2. Klienta paraksts Līgumā neatbilst Bankas rīcībā esošajam paraksta paraugam;
7.5.3. Līgumā norādītais Klienta Konts ir slēgts;
7.5.4. Banka vai Uzņēmums ir izbeiguši līgumattiecības ar Operatoru;
7.5.5. Banka vai Uzņēmums ir izbeiguši līgumattiecības ar Klientu;
7.5.6. 12 mēnešus pēc kārtas Bankā nav saņemts neviens Rēķins no Operatora;
7.5.7. Klients nepilda Līguma noteikumus.
7.6. Citos gadījumos Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Klientam 2 (divus) mēnešus
iepriekš.
7.7. Līgums ir līdzējiem saistošs līdz visu Līguma saistību izpildei.
7.8. Banka par Līguma izbeigšanu informē Operatoru, kura pienākums ir informēt pārējās līgumslēdzējas puses.
8. Pretenziju (sūdzību) izskatīšana
8.1. Ja Klientam ir sūdzības (pretenzijas) par Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojumu sniegšanu,
Klientam ir tiesības iesniegt Bankā sūdzību (pretenziju), kura tiks izskatīta Bankas Vispārējo darījumu noteikumos
noteiktajā kārtībā.
8.2. Klientam ir tiesības vērsties ar rakstveida sūdzību Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā – Doma laukums
8A-6, Rīga, Latvija, LV-1050, atbilstoši Kārtībai, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata
kredītiestāžu klientu sūdzības, http://www.bankasoc.lv/lv/ombuds/reglaments.html.
8.3. Ja Klientam ir citas sūdzības par Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojumu sniegšanu un tās nav
vērstas tieši pret Bankas darbību, Klientam ir tiesības vērsties pie Operatora ar rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā 1
(viena) kalendārā mēneša laikā pēc veiktā Maksājuma.
9. Citi noteikumi
9.1. Līdzēji slēdz Līgumu latviešu valodā. Turpmākā saziņa Līguma darbības laikā starp līdzējiem notiek latviešu
valodā, ja līdzēji katrā atsevišķā gadījumā nevienojas savādāk.
9.2. Jebkuras neskaidrības un strīdus līdzēji centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā.
9.3. Strīdi, kas rodas starp Klientu un Banku sakarā ar saistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi, tiek risināti
sarunu ceļā. Ja strīdi netiek atrisināti sarunu rezultātā, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī
Līguma, kas skar to vai tā izbeigšanu, tiks izšķirts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.4. Parakstot šo Līgumu, Klients piekrīt Klienta personas datu apstrādei ar mērķi sniegt viņam Elektronisku rēķinu
regulārās apmaksas pakalpojumu, kā arī apliecina, ka Banka ir tiesīga sniegt ziņas par Klientu trešajām personām,
ar kurām Bankai ir noslēgti līgumi, kuru līgumsaistību izpildei nepieciešama šādas informācijas apmaiņa ar
nosacījumu, ka persona, kurai Banka sniegs ziņas, rakstiski apņēmusies neizpaust trešajām personām jebkādu
Bankas sniegto informāciju par Klientu.
9.5. Uzraudzību pār patērētāju tiesību ievērošanu attiecībā uz Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas
pakalpojuma lietotājiem, kuri uzskatami par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, veic
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese Brīvības iela 55, Rīga LV-1010, e-pasts: ptac@ptac.gov.lv.

