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A. Vispārējā daļa   

A1. Piemērošana 

A1.1. Šie ABLV Capital Markets, IBAS vispārējie darījumu noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē attiecības starp 
ieguldījumu brokeru akciju sabiedrību ABLV Capital Markets, IBAS, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra Komercreģistrā ar Nr. 40003814705 (turpmāk – Sabiedrība), un fiziskām, juridiskām personām, 
personālsabiedrībām un to analogiem, kuriem Sabiedrība sniedz pakalpojumus vai kuri ir pieteikuši Sabiedrībā 
pakalpojumu saņemšanu (turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Klients un visi kopā – Klienti). Sabiedrība un Klients 
turpmāk tekstā kopā – Līdzēji. 

Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem attiecībā uz visiem 
Klienta un Sabiedrības darījumiem (turpmāk – Darījums). 

A1.2. Noteikumi tiek piemēroti visiem starp Sabiedrību un Klientu noslēgtiem un pieteiktiem Darījumiem un ir to 
neatņemama sastāvdaļa.  

Noteikumiem ir vienāds juridisks spēks ar citiem starp Sabiedrību un Klientu noslēdzamo līgumu noteikumiem. 
Pretrunas gadījumā starp Noteikumu normu un normu, kas iekļauta Sabiedrības un Klienta līgumā par konkrētu 
finanšu pakalpojumu, ir piemērojama norma, kas iekļauta Sabiedrības un Klienta līgumā par konkrētu finanšu 
pakalpojumu. 

A1.3. Ar aktuālo Noteikumu tekstu Klients var iepazīties Sabiedrības Klientu apkalpošanas telpās Sabiedrības darba 
laikā un tīmekļa vietnē www.ablv.com. 

A1.4. Sabiedrība un Klients ir tiesīgi noslēgt Darījumus elektroniski Sabiedrības noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

A2. Noteikumu grozījumi 

A2.1. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji grozīt Noteikumus. Par grozījumiem Noteikumos Sabiedrība paziņo Klientam 
tīmekļa vietnē www.ablv.com (ar Noteikumu teksta publikāciju).  

Klienta pienākums ir iepazīties ar Noteikumu grozījumiem.  

Sabiedrībai ir tiesības par grozījumiem Noteikumos papildus informēt Klientu individuāli ar ABLV Bank, AS 
(reģistrēta Latvijas Republikā, turpmāk – Banka) starpniecību ar attiecīgu paziņojumu Bankas internetbankā 
(turpmāk – Internetbanka). 

A2.2. Grozījumi Noteikumos stājas spēkā un kļūst saistoši Klientam 31. dienā pēc paziņošanas par tiem tīmekļa vietnē 
www.ablv.com, ja grozījumos vai Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits Noteikumu grozījumu spēkā 
stāšanās termiņš. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem, ja 
Klients nav iepazinies ar Noteikumu grozījumiem. 

A2.3. Noteikumi un to grozījumi nav piemērojami Darījumiem, kuri ir pilnībā izpildīti un izbeigti līdz Noteikumu un to 
grozījumu spēkā stāšanās dienai. 

A2.4. Ja Klients līdz Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Sabiedrībai savus iebildumus, ir 
uzskatāms, ka Klients ir piekritis Līdzēju starpā pastāvošo tiesisko attiecību grozīšanai atbilstoši grozījumos 
noteiktajam. 

Ja Klients nepiekrīt grozījumiem, tam ir tiesības nekavējoties līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai bez soda 
sankciju piemērošanas izbeigt darījuma attiecības ar Banku tajā daļā, attiecībā uz kuru stājas spēkā ierosinātie 
grozījumi. 

Attiecību izbeigšanas gadījumā Klienta pienākums ir iesniegt Sabiedrībai visus nepieciešamos dokumentus un 
veikt visas nepieciešamās darbības no starp Līdzējiem pastāvošajām tiesiskajām attiecībām izrietošo saistību 
nokārtošanai. 

A2.5. Klients apņemas pirms katra Darījuma pieteikšanas iepazīties ar spēkā esošo Noteikumu un to sastāvdaļu 
redakciju. 

A3. Apliecinājumi 

A3.1. Klients apliecina, ka: 

a. Klientam ir pilna tiesību spēja un rīcības spēja Darījumu noslēgšanai un izpildei; 

b. Klientam ir visas Darījuma noslēgšanai un izpildei nepieciešamās tiesības, atļaujas, licences un pilnvarojumi; 

c. Darījums un visas tā sekas ir saistošas Klientam un neizraisa Latvijas Republikas normatīvo aktu un 
Darījuma izpildes vietas normatīvo aktu pārkāpumu; 

d. Klients ir Darījumu ar Sabiedrību patiesais labuma guvējs (turpmāk – Beneficiārs), ja vien Klients nav 
sniedzis Sabiedrībai vai Bankai ziņas par citu Klienta Beneficiāru. Beneficiārs ir ieinteresētā persona, kas 
Darījuma rezultātā ir visu veidu augļu un citu labumu guvējs; 

http://www.ab.lv/
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e. visa informācija, kuru Klients ir sniedzis Sabiedrībai, tai skaitā par tā Beneficiāru, saimniecisko / personisko 
darbību, finansiālo stāvokli, atrašanās vietu, ir patiesa un nav maldinoša. Visi dokumenti un Paziņojumi, 
kurus Klients iesniedz Sabiedrībai, ir patiesi un spēkā esoši; 

f. Klients nav tieši vai netieši piedāvājis, apsolījis vai devis kādu lietu vai priekšrocību Sabiedrības 
darbiniekam, lai tas rīkotos vai atturētos no rīcības, pārkāpjot savus pienākumus; 

g. Klients neveic noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, tas ir, finanšu līdzekļu un citas mantas, kas iegūta 
noziedzīgu nodarījumu rezultātā, noziedzīgās izcelsmes slēpšanu vai maskēšanu, vai terorisma finansēšanu 
un ka Sabiedrībā esošie Klienta līdzekļi nav iegūti noziedzīgā ceļā; 

h. Klientam ir pieejams internets un Klients piekrīt klientiem adresējamās informācijas saņemšanai ar interneta 
starpniecību; 

i. Klients ir informēts, ka, ja vien par to nav noslēgts atsevišķs līgums, Sabiedrība un Banka nesniedz Klientam 
ieguldījumu konsultācijas, finanšu analīzes vai citas vispārēja rakstura rekomendācijas Klientam, un līdz ar 
to nekas no Sabiedrības vai Bankas sniegtās informācijas nevar tikt uzskatīts par ieguldījumu konsultāciju, 
finanšu analīzi vai cita veida vispārējā rakstura rekomendāciju; 

j. Klients nav regulētā tirgus organizētāja (t.sk. biržu) darbinieks, pārvaldes institūciju loceklis vai īpašnieks, ja 
vien Klients par to nav atsevišķi informējis Banku / Sabiedrību. 

A3.2. Klienta pārstāvis, kurš noslēdz Darījumu Klienta vārdā, apliecina, ka viņš ir pienācīgi pilnvarots, tai skaitā viņam ir 
tiesības noslēgt Darījumu, parakstīt Darījuma dokumentus un veikt citas darbības, kas ir nepieciešamas Darījuma 
izpildei vai ir saistītas ar to. Ja šis apliecinājums izrādās nepatiess, Klienta pārstāvis, kurš noslēdz Darījumu 
Klienta vārdā, uzņemas visus Klienta pienākumus pret Sabiedrību. 

A3.3. Klients apliecina, ka neveiks tirgus manipulācijas, t.i.: 

1) darījumu veikšanu vai arī finanšu instrumentu vai atvasinātu preču instrumentu pirkšanas vai pārdošanas 
uzdevumu iesniegšanu ar šādu mērķi: 

a) radīt finanšu instrumenta vai atvasināta preču instrumenta šķietamu apgrozību, 

b) radīt nepatiesu priekšstatu par finanšu instrumenta vai atvasināta preču instrumenta pieprasījumu vai 
piedāvājumu, 

c) mākslīgi ietekmēt (uzturēt, paaugstināt, pazemināt) finanšu instrumenta vai atvasināta preču instrumenta 
cenu, 

d) būtiski traucēt finanšu instrumentu vai atvasinātu preču instrumentu tirgus normālu funkcionēšanu; 

2) tādas informācijas izplatīšanu ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kura rada vai var radīt nepatiesu vai 
maldinošu priekšstatu par finanšu instrumenta vai atvasināta preču instrumenta cenu, pieprasījumu vai 
piedāvājumu, tai skaitā apzināti nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšanu, ja persona, kas izplata 
šo informāciju, zina vai tai būtu bijis jāzina, ka informācija ir nepatiesa vai maldinoša. 

A4. Turētājbanka 

A4.1. Finanšu instrumentu glabāšana un operācijas ar tiem tiek veiktas Klienta finanšu instrumentu kontā (turpmāk – 
Finanšu instrumentu konts) un naudas kontā (turpmāk – Naudas konts) Bankā. Dārgmetālu glabāšana un 
operācijas ar tiem tiek veiktas Klienta Dārgmetālu kontā un Naudas kontā Bankā. Klients un Sabiedrība apliecina, 
ka ir iepazinušies un pievienojas Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem. 

A4.2. Visus rīkojumus, kas saistīti ar Klienta darījumiem Finanšu instrumentu kontā, Dārgmetālu kontā un Naudas 
kontā, Klients nodod Sabiedrībai.  

A4.3. Klients uzdod Sabiedrībai nodot izpildei Bankai Klienta rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem un 
darījumiem ar Dārgmetāliem un pilnvaro Sabiedrību Klienta vārdā un tikai saskaņā ar Klienta rīkojumiem un šiem 
Noteikumiem noslēgt un izpildīt ar Banku visus darījumus, kas saistīti ar finanšu instrumentiem un Dārgmetāliem, 
t.sk., bet ne tikai:  

• atvērt un slēgt Finanšu instrumentu kontu, Dārgmetālu kontu un Naudas kontu; 

• veikt finanšu instrumentu iegādi, pārdošanu un pārvedumus; 

• veikt Dārgmetālu iegādi, pārdošanu un pārvedumus; 

• noslēgt aizdevuma līgumus finanšu instrumentu iegādei un/vai Dārgmetālu iegādei. 

A4.4. Ievērojot nosacījumu, ka ir izpildītas šo Noteikumu A4.3. punktā paredzētās prasības (tas ir, Sabiedrība ir 
saņēmusi attiecīgu Klienta rīkojumu) Klients pilnvaro Sabiedrību rīkoties ar Klienta kontiem Bankā un iesniegt 
Bankai jebkādus rīkojumus, kas attiecas uz Klienta kontos Bankā esošajiem naudas līdzekļiem, finanšu 
instrumentiem un Dārgmetāliem. Ja Finanšu instrumentu kontā esošo ieguldījumu pārvaldi veic ieguldījumu 
pārvaldes akciju sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS (reģistrēta Latvijas Republikā, turpmāk – ABLV 
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Asset Management, IPAS) tad Klientam nav tiesību bez ABLV Asset Management, IPAS piekrišanas veikt 
darījumus šajā kontā. 

A4.5. Klienta finanšu instrumentu un Dārgmetālu turēšanai, apkalpošanai un darījumu veikšanai Banka izmanto citu 
starpnieksabiedrību, t.i. korespondentbanku, biržu, depozitāriju, klīringa iestāžu un citu finanšu tirgus institūciju 
(turpmāk – Starpnieksabiedrības) pakalpojumus.  

A4.6. Klienta rīkojuma izpildē Sabiedrība bez atsevišķas saskaņošanas ar Klientu izvēlas Starpnieksabiedrības. 

A4.7. Klientam piederošie finanšu instrumenti Starpnieksabiedrībā tiek turēti saskaņā ar Starpnieksabiedrības darbībai 
piemērojamiem tiesību aktiem Bankas vārdā atvērtajā kontā ar norādi par finanšu instrumentu piederību Bankas 
Klientiem (turpmāk tekstā – nominālais konts). Nominālajā kontā tiek turēti vairākiem Bankas Klientiem piederošie 
finanšu instrumenti.  

A4.8. Klients piekrīt tam, ka Banka ir tiesīga turēt Klientiem piederošos finanšu instrumentus ārvalstī reģistrētajās 
Starpnieksabiedrībās arī gadījumos, kad šajā valstī netiek regulēta finanšu instrumentu turēšana trešo personu 
labā nominālajā kontā, ja tas ir nepieciešams Klienta pieteiktā Darījuma izpildei. Klients apzinās un uzņemas 
riskus, kas ir saistīti ar iepriekšējā teikumā minētajiem apstākļiem, un, proti, šajā gadījumā Klientam piederošie 
finanšu instrumenti tiek turēti kopā ar Bankas īpašumā esošajiem finanšu instrumentiem, kā rezultātā ārvalsts 
tiesību aktu piemērošanas rezultātā nav iespējama pilnvērtīga Klientu īpašumtiesību uz finanšu instrumentiem 
identificēšana. Tomēr Banka veic tās turējumā esošo Klienta finanšu instrumentu uzskaiti un nodrošina, ka: 

• ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt vienam Klientam piederošos finanšu instrumentus no citam Klientam 
piederošajiem finanšu instrumentiem vai Bankai piederošajiem finanšu instrumentiem; 

• uzskaite tiek regulāri salīdzināta ar Starpnieksabiedrības finanšu instrumentu uzskaiti, kurā Banka tur klientu 
finanšu instrumentus. 

A4.9. Klients apzinās un uzņemas riskus, kas ir saistīti ar apstākli, ka Starpnieksabiedrība veic savu darbību saskaņā ar 
ārvalsts tiesību aktiem, Tirgus praksi un to regulējums var atšķirties no Latvijas Republikas tiesību aktos 
paredzētā. 

A4.10. Klients apzinās un uzņemas Starpnieksabiedrību saistību neizpildes un maksātnespējas risku, Sabiedrība un 
Banka neatbild par zaudējumiem, kas Klientam var rasties sakarā ar Starpnieksabiedrības darbību (bezdarbību). 

A4.11. Ja Starpnieksabiedrības turējumā esošie Klientam piederošie finanšu instrumenti ir neatgriezeniski zaudēti (t.sk. 
Starpnieksabiedrības maksātnespējas, datu iznīcināšanas rezultātā) vai norakstīti no Bankas finanšu instrumentu 
konta pie Starpnieksabiedrības to dzēšanas rezultātā, Banka ir tiesīga norakstīt attiecīgos finanšu instrumentus 
no Finanšu instrumentu konta. Ja neatgriezeniski zaudētie finanšu instrumenti tika turēti nominālajā kontā kopā ar 
citu Bankas Klientu finanšu instrumentiem, Banka izmanto iepriekšējā teikumā minētās finanšu instrumentu 
norakstīšanas tiesības proporcionāli Klientam piederošo finanšu instrumentu, kas tika neatgriezeniski zaudēti 
nominālajā kontā, skaitam.  

A4.12. Klients piekrīt, ka: 

A4.12.1. Bankai un Starpnieksabiedrībai ir tiesības apgrūtināt to turējumā esošos Klienta finanšu 
instrumentus, Dārgmetālus un naudas līdzekļus par labu Starpnieksabiedrībām; 

A4.12.2. Starpnieksabiedrība ir tiesīga izmantot ieskaita tiesības attiecībā uz tās turējumā esošajiem 
Klienta finanšu instrumentiem un Dārgmetāliem. 

A4.13. Klients piekrīt savstarpējai informācijas apmaiņai starp Sabiedrību un Banku par Klienta darījumiem ar finanšu 
instrumentiem, Klienta darījumiem ar Dārgmetāliem, Klienta kontu apgrozījumiem un citu informāciju, kas 
nepieciešama Sabiedrībai un Bankai Klienta rīkojumu, kas saistīti ar finanšu instrumentu darījumiem un 
Dārgmetālu darījumiem, izpildei. 

A4.14. Klients par veiktajiem darījumiem Finanšu instrumentu kontā, Naudas kontā un Dārgmetālu kontā tiek informēts ar 
Bankas Finanšu instrumentu konta, Naudas konta un Dārgmetālu konta izrakstu. Klients ir tiesīgs pieprasīt un 
saņemt minēto informāciju no Sabiedrības.  

A4.15. Klients apņemas veikt samaksu par visiem Klienta noslēgtiem darījumiem ar finanšu instrumentiem un 
Dārgmetāliem, t.sk. darījumiem, kurus Klienta vārdā, saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir noslēgusi Sabiedrība, kā 
arī atlīdzināt Bankai un Sabiedrībai visus zaudējumus, kas ir saistīti ar Klienta darījumiem. Ja Klienta noslēgtā 
darījuma izpildei Banka vai Sabiedrība ir veikusi maksājumu Klienta vietā, Klientam ir pienākums nekavējoties, bet 
ne vēlāk kā Klienta parāda rašanās dienā, atlīdzināt šī maksājuma summu attiecīgi Bankai vai Sabiedrībai.  

A4.16. Klients piekrīt, ka Sabiedrība saņem no Bankas un nodod Klientam informāciju par Korporatīvo notikumu, kā arī 
saņem no Klienta rīkojumu un/vai citu pieprasījumu saistībā ar Korporatīvo notikumu un nodod to izpildei Bankai. 

A4.17. Sabiedrība un Banka nesniedz pakalpojumus, kas ir saistīti ar Klienta īpašumtiesību uz finanšu instrumentiem 
reģistrāciju pie finanšu instrumenta emitenta vai tā pilnvarotā reģistratora. 

A4.18. Klientam ir tiesības uz savu noguldījumu un ieguldījumu aizsardzību, ko paredz Noguldījumu garantijas likums un 
Ieguldītāju aizsardzības likums, ar kuriem var iepazīties tīmekļa vietnē www.ablv.com.  

http://www.ab.lv/
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A5. Finanšu instrumentu riski 

A5.1. Klients apliecina, ka Klientam ir pietiekamas zināšanas, pieredze un spējas, lai novērtētu riskus un iespējas, kas 
saistīti ar darījumiem ar finanšu instrumentiem. Klients sniedz Bankai un Sabiedrībai informāciju par savām 
zināšanām, pieredzi attiecībā uz pieteiktajiem ieguldījumu pakalpojumiem, kā arī ziņas par finansiālo stāvokli. 
Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Banku un Sabiedrību par jebkurām izmaiņām iepriekš sniegtajās 
ziņās. Klients ir informēts, ka Bankai un Sabiedrībai nebūs iespējams izvērtēt pieteiktā ieguldījumu pakalpojuma 
piemērotību Klienta interesēm nepareizu vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā, kā arī aktuālo ziņu 
nesniegšanas gadījumā. Sabiedrība sniedz Klientam konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos tikai 
pēc tam, kad Klients ir sniedzis Sabiedrībai visas šajā Noteikumu punktā minētās ziņas un ir noslēgts šajā 
Noteikumu A3.1.i punktā minētais līgums.  

A5.2. Gadījumos, kad Klients pēc savas iniciatīvas iesniedz Sabiedrībai rīkojumu darījumam ar vienkāršiem finanšu 
instrumentiem, Banka un Sabiedrība var neveikt izvērtējumu, vai Klientam ir nepieciešamās zināšanas, lai 
izprastu ar noslēdzamo darījumu saistītos riskus. Par vienkāršiem finanšu instrumentiem ir uzskatāmi šādi finanšu 
instrumenti:  

• akcijas (kuras ir iekļautas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts 
regulētajā tirgū vai citu valstu tirgū, kura regulējošās prasības ir pielīdzināmas uz Eiropas Savienības un 
Eiropas Ekonomiskās zonas regulētajiem tirgiem attiecināmajām prasībām),  

• naudas tirgus instrumenti,  

• obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri (izņemot tās obligācijas vai parāda vērtspapīrus, kuri ietver 
atvasināto finanšu instrumentu),  

• ieguldījumu fondu apliecības un citi tiesību aktos minēti finanšu instrumenti. 

Pārējie finanšu instrumenti, kuri neatbilst kādai no iepriekš minētajām pazīmēm, nav uzskatāmi par vienkāršiem 
finanšu instrumentiem (t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti). 

A5.3. Klients uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Klienta darījumiem ar finanšu instrumentiem, t.sk., bet ne tikai, 
valūtas risku, cenas risku, procentu likmju svārstību risku, likviditātes risku, juridisko risku un risku pilnībā vai 
daļēji zaudēt kapitālu:  

• nelabvēlīgas tirgus situācijas vai atsevišķu aktīvu un finanšu instrumentu nelabvēlīgu cenu svārstību dēļ; 

• Starpnieksabiedrību, finanšu instrumentu emitentu, trešo personu, kuras iesaistītas Klienta darījumos, 
maksātnespējas vai pienākuma neizpildes dēļ;  

• ja Klienta līdzekļi tiek nacionalizēti vai bloķēti;  

• ja nav pilnīgas informācijas par tirgu, likviditātes noteiktajos tirgos vai uz noteiktajiem aktīviem;  

• nepārvaramas varas apstākļu, kļūdas vai krāpniecības dēļ. 

A5.4. Klients apzinās un piekrīt tam, ka veicot atsevišķus darījumus ar finanšu instrumentiem, Klients uzņemas 
saistības un iespējamie zaudējumi var vairākkārtīgi pārsniegt sākotnējā ieguldījuma summu, kas var novest pie 
Klienta maksātnespējas vai personīgā īpašuma pilnīgas vai daļējas apķīlāšanas vai atsavināšanas.  

A5.5. Klients apliecina, ka ir spējīgs apmaksāt visus izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar Klienta darījumiem ar 
finanšu instrumentiem. 

A5.6. Nekāda Sabiedrības sniegtā informācija un paskaidrojumi par finanšu instrumentu darījumiem un/vai finanšu 
tirgus situāciju nevar tikt uzskatīti par ieguldījumu konsultācijām vai ieteikumiem veikt finanšu instrumentu 
darījumus.  

A5.7. Visi lēmumi, kas ir saistīti ar finanšu darījumu slēgšanu, Klientam ir jāpieņem patstāvīgi, pamatojoties uz Klienta 
viedokli vai Klienta profesionālo padomdevēju sniegtajām konsultācijām. Klientam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt 
noslēdzamā darījuma atbilstību viņa darbības un ieguldījumu mērķiem. 

A5.8. Klients apņemas pirms katra Darījuma pieteikšanas iepazīties ar pārējo informāciju par finanšu instrumentu 
riskiem mājas lapā www.ablv.com (sadaļā „Brokeru pakalpojumi, Riski” – 
http://www.ablv.com/lv/services/investments/brokerage/risk/). 

A6. Klienta un tā pārstāvju identifikācija un autentifikācija  

A6.1. Sabiedrība vai Banka Sabiedrības uzdevumā, veic Klienta un tā pārstāvja identifikāciju saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvo aktu un Sabiedrības prasībām. Klientam ir pienākums iesniegt Sabiedrībā pieprasīto 
informāciju un dokumentus, kas apstiprina sniegtās informācijas patiesumu. 

A6.2. Veicot Darījumus ar Klientu, Sabiedrība vai Banka Sabiedrības uzdevumā salīdzina Klienta vai tā pārstāvja 
parakstu un zīmoga nospieduma paraugu uz Paziņojuma ar iesniegtajiem parakstu paraugiem un zīmoga 
nospieduma paraugu. Veicot salīdzināšanu, Sabiedrībai un Bankai nav pienākums ņemt vērā zīmoga nospieduma 
krāsu. 
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Pārbaudot Klienta vai tā pārstāvja paraksta un zīmoga nospieduma atbilstību Sabiedrības vai Bankas rīcībā 
esošajam paraksta un zīmoga nospieduma paraugam, Sabiedrība atbild tikai par Sabiedrības ļaunu nolūku. 

A6.3. Klienta paroli izmanto Klienta autentifikācijai un Sabiedrības noteiktās informācijas sniegšanai Klientam 
neklātienē. Paroles izmantošanas kārtību nosaka Noteikumu B daļas speciālie noteikumi. 

A6.4. Ja Klienta parole kļūst zināma trešajai personai, Klients atbild par visām sekām līdz brīdim, kad par notikušo 
paziņots Sabiedrībai. 

A7. Konfidencialitāte 

A7.1. Sabiedrība atzīst, ka visa ar Klientu, Darījumiem un Klienta attiecībām ar trešajām personām saistītā informācija, 
kuru Klients ir paziņojis Sabiedrībai, ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām bez Klienta piekrišanas, 
izņemot:  

• informāciju, kura ir publiski pieejama, vai 

• informāciju par Klienta parādsaistību esamību, apmēru, pamatu vai saistību pastiprinājumu, kura tiek 
izpausta parāda piedziņas mērķiem vai Latvijas Bankas Kredītu reģistram, vai 

• informāciju, kura tiek izpausta cesionāram par cedējamu prasījuma tiesību, vai 

• informāciju par Klienta pārkāpumiem Darījumos, ja ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, vai 

• informāciju, kuru Sabiedrība nodod Bankai vai ABLV Asset Management, IPAS, vai 

• informāciju, kuru Sabiedrība nodod Starpnieksabiedrībām, ja tā nepieciešama Klienta pieteiktā darījuma 
veikšanai, ar tālāku šīs informācijas nodošanu attiecīgo finanšu instrumentu emitentiem, to pārstāvjiem un 
valsts uzraudzības institūcijām, t. sk. ārvalstu uzraudzības iestādēm, katrā no šādiem gadījumiem: 

• šāda prasība ir paredzēta piemērojamos tiesību aktos; 

• starpvalstu līgumos paredzēto atvieglojumu ienākumiem no finanšu instrumentiem piemērošanai; 

• pēc Starpnieksabiedrības pieprasījuma Klienta rezidences valsts apstiprināšanai, vai  

• informāciju, kuru Sabiedrība vai Banka nodod ārvalstu uzraudzības institūcijām un/vai regulētā tirgus 
organizētājiem (biržām) saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem un/vai regulētā tirgus 
organizētāju (biržu) noteikumiem, vai  

• informāciju, kuru Sabiedrība vai Banka saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem nodod ārvalstu 
nodokļu administrācijas iestādēm, vai 

• informāciju, kura ir nododama tiesai, šķīrējtiesai vai ārpus tiesas strīdu risinātājiem saskaņā ar piemērojamo 
tiesību aktu noteikumiem. 

Šī A7.1. punkta apakšpunktos minētajos gadījumos Klients piekrīt, ka Sabiedrība un/vai Banka ir tiesīga nodot 
informāciju arī ārpus Latvijas, ievērojot piemērojamos normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

A7.2. Konfidenciāla informācija ir Sabiedrības noslēpums un ir neizpaužama. Konfidenciālu informāciju var izpaust tikai 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Noteikumiem. 

A8. Pārstāvība 

A8.1. Klients ir tiesīgs pilnvarot trešo personu Darījumu veikšanai Klienta vārdā. Šādam pilnvarojumam jābūt 
noformētam rakstveidā, Klientam izdarot pilnvarojumu saskaņā ar Sabiedrības prasībām, piemēram, aizpildot 
parakstu paraugu kartīti. 

Sabiedrība ir tiesīga atteikties no Darījuma noslēgšanas ar Klientu, ja pilnvarojums ir noformēts, neievērojot 
Sabiedrības prasības, vai Sabiedrībai ir aizdomas par pilnvarojuma spēkā neesamību. 

Sabiedrība pārbauda pilnvarojuma noformējumu, bet tā neatbild par citiem pilnvarojuma spēkā esamības 
nosacījumiem. 

A8.2. Sabiedrībai iesniegta pilnvara ir uzskatāma par spēkā esošu Klienta attiecībās ar Sabiedrību līdz brīdim, kad 
Klients ir iesniedzis Sabiedrībai pilnvaras rakstveida atsaukumu vai ir beidzies pilnvaras derīguma termiņš. 
Sabiedrība neatbild par zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem, ja pilnvara ir atsaukta un Sabiedrībai 
par to nav rakstiski paziņots. 

Ja Klienta pārstāvis darbojas uz Klienta pilnvarnieka substitūcijas pamata (pārpilnvarojums), tāda Klienta 
pārstāvja pilnvaras uzskatāmas par pagarinātām, ja ir pagarinātas pirmā pilnvarnieka pilnvaras vai ja pirmajam 
pilnvarniekam ir izsniegta līdzīga satura pilnvara un pārpilnvarojumam nav noteikts derīguma termiņš. 

A8.3. Klientam ir pienākums nodrošināt, lai Sabiedrības rīcībā vienmēr būtu dokumenti, kas saskaņā ar Sabiedrības 
prasībām apstiprina Klienta pārstāvju pilnvaras rīkoties Klienta vārdā un Klienta pārstāvju identifikāciju. Ja Klients 
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nesniedz Sabiedrībai šādus dokumentus, Sabiedrība ir tiesīga nekavējoties pilnīgi vai daļēji atteikties no Darījumu 
izpildes pret Klientu. 

Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt un Klientam ir pienākums iesniegt Sabiedrībā sava un personu, kuras ir tiesīgas 
pārstāvēt Klientu attiecībās ar Sabiedrību, paraksta paraugus un, zīmoga esamības gadījumā, zīmoga 
nospieduma paraugu. 

A8.4. Klients ir tiesīgs noteikt trešajai personai speciālu pilnvarojumu Klienta vārdā iesniegt Sabiedrībai mutiskus 
rīkojumus pa tālruni finanšu instrumentu un/vai Dārgmetālu pirkšanai un pārdošanai. Šādam pilnvarojumam jābūt 
noformētam rakstveidā, Klientam izdarot pilnvarojumu saskaņā ar Sabiedrības prasībām, piemēram, aizpildot 
pilnvaru darījumiem ar finanšu instrumentiem un darījumiem ar Dārgmetāliem. 

Sabiedrība ir tiesīga atteikties no Darījuma noslēgšanas ar Klientu, ja pilnvarojums ir noformēts, neievērojot 
Sabiedrības prasības, vai Sabiedrībai ir aizdomas par pilnvarojuma spēkā neesamību.  

A9. Fiziskās personas dati 

A9.1. Ja Klients, Klienta pārstāvis un Beneficiārs ir fiziskas personas, tad Klients, Klienta pārstāvis un Beneficiārs, 
stājoties Darījuma attiecībās ar Sabiedrību, piekrīt, ka Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt visus Klienta, Klienta 
pārstāvja un Beneficiāra personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, t.sk. 
personas identifikācijas kodus. Personas datu apstrādes pamatojums un mērķis ir to izmantošana Sabiedrības 
pakalpojumu sniegšanas vajadzībām un Sabiedrības darbības nodrošināšanai. Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt, 
saņemt un apstrādāt Klienta un Klienta pārstāvja personas datus no citiem avotiem, t.sk. no valsts un pašvaldību 
institūciju personas datu apstrādes sistēmām. 

A9.2. Šajos Noteikumos noteiktajos Klienta informācijas izpaušanas gadījumos Sabiedrības rīcībā esošie fizisko 
personu dati var tikt izpausti trešajām personām, kas sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas pārstāv Sabiedrības 
intereses, kurām Sabiedrība uztic kādu šajos Noteikumos norādīto saistību izpildi vai ar kurām Sabiedrība citādi 
sadarbojas tās darbības nodrošināšanā un funkciju izpildē. Klients, Klienta pārstāvis un Beneficiārs piekrīt, ka 
personas, kurām šajos Noteikumos paredzētajos Klienta informācijas izpaušanas gadījumos nodoti fizisko 
personu dati, ir tiesīgas apstrādāt visus Klienta, Klienta pārstāvja un Beneficiāra personas datus, t.sk. sensitīvos 
datus un personas identifikācijas kodus. 

A9.3. Fiziskai personai, iesniedzot rakstveida iesniegumu Sabiedrībai, ir tiesības iepazīties ar Sabiedrības rīcībā 
esošiem apstrādājamiem šīs personas datiem un tiesības pieprasīt izdarīt tajos papildinājumus vai labojumus 
saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumdošanu. 

A9.4. Ja Klients un Klienta pārstāvis ir fiziskas personas, tad Sabiedrība ir tiesīga izmantot tās rīcībā esošos Klienta un 
Klienta pārstāvja fizisko personu datus, lai mutiski, pa pastu un elektroniskiem saziņas līdzekļiem Klientam 
sniegtu informāciju par Sabiedrības produktiem un pakalpojumiem. 

A10. Paziņojumi un vispārpieejama informācija par ieguldījumu pakalpojumiem 

A10.1. Pieteikumi, uzdevumi, ziņojumi, sūdzības un prasījumi, kas ir saistīti ar šiem Noteikumiem (šajos Noteikumos – 
Paziņojumi), starp Līdzējiem tiek nosūtīti rakstveidā pa pastu vai ar Bankas starpniecību.  

Paziņojums, kuru Klients nosūta Sabiedrībai ar Bankas starpniecību ir saistošs Sabiedrībai, ja tas atbilst Bankas 
un Sabiedrības prasībām. 

Paziņojumi var tikt nodoti mutiski šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.  

Visiem Sabiedrībā iesniedzamiem Paziņojumiem ir jābūt aizpildītiem bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem 
vai pārrakstīšanās kļūdām, skaidri salasāmā tekstā un noformētiem saskaņā ar šo Noteikumu prasībām. 

A10.2. Sabiedrībai Paziņojumi tiek nosūtīti uz Sabiedrības juridisko adresi. Klientam Paziņojumi tiek nosūtīti pēc 
Sabiedrības ieskata uz Klienta juridisko(juridiskām personām) vai dzīvesvietas (fiziskām personām) adresi vai citu 
Klienta pēdējo paziņoto adresi.  Ja Klients nav informējis Sabiedrību par Paziņojumu nosūtīšanas adreses maiņu, 
Klients ir atbildīgs par visām šādas neinformēšanas sekām.  

A10.3. Ja Paziņojums tiek nosūtīts Klientam uz pasta adresi, tas tiek uzskatīts par saņemtu trešajā dienā pēc nodošanas 
pasta iestādē neatkarīgi no faktiskās saņemšanas. Ja Paziņojums tiek nosūtīts Klientam, izmantojot elektroniskus 
saziņas līdzekļus vai mutiski, tas tiek uzskatīts par saņemtu nosūtīšanas brīdī neatkarīgi no faktiskās 
saņemšanas. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem, kas var rasties 
Klientam informācijas pārraides traucējumu, aizkavējumu vai tās ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. Klients pilnvaro 
saņemt Paziņojumus visus savus pārstāvjus, kā arī citas personas, kas atrodas pēc Paziņojuma nosūtīšanas 
adreses. Ja Paziņojumu saņem kāds no pilnvarotajiem, tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis Paziņojumu.  

Sabiedrība ir tiesīga veikt mutisku Paziņojumu ierakstus. Klients atzīst šādus Sabiedrības ierakstus par 
pielīdzināmiem saņemtiem rakstveida Paziņojumiem. 

A10.4. Sabiedrības spiedogs un Sabiedrības darbinieka paraksts uz Klienta iesniegtā Paziņojuma apliecina Paziņojuma 
pieņemšanu apstrādei un neuzliek Sabiedrībai saistības attiecībā uz Paziņojuma izpildi.  

Bankas sagatavotais Klienta konta(u) izraksts ir vienīgais apliecinājums tam, ka Darījuma rezultātā Klients saņem 
finanšu instrumentus, Dārgmetālus un/vai naudas līdzekļus.  
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A10.5. Juridisks spēks ir tikai latviešu, krievu vai angļu valodā noformētiem Paziņojumiem. Klienta pienākums ir izteikties 
Paziņojumā skaidri un noteikti. Sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pilnīgi vai daļēji atteikties no neskaidru 
Paziņojumu izpildes. Ja Paziņojumā skaitļi ir uzrakstīti gan vārdiem, gan cipariem vienlaikus, tad pretrunu 
gadījumā spēkā ir skaitļi, kas uzrakstīti ar vārdiem.  

A10.6. Ja Sabiedrībai ir aizdomas par Klienta Paziņojuma trūkumiem, tai skaitā īstumu vai juridisko spēku, vai ir šaubas 
par dokumenta saturu, Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt no Klienta atkārtot Paziņojumu noteiktā formā vai pieprasīt 
Paziņojuma tulkojumu latviešu valodā un legalizāciju. Sabiedrība ir tiesīga atteikties izpildīt Paziņojumu līdz 
atkārtota Paziņojuma saņemšanai. 

A10.7. Ja Sabiedrība nav noteikusi citādi, Sabiedrība apstrādā Paziņojumus Latvijas Republikas darba dienās darba 
laikā (tas ir, visās dienās, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Ja Sabiedrība ir pieņēmusi 
Paziņojumu citā laikā, par Paziņojuma pieņemšanas apstrādei dienu tiek uzskatīta pirmā nākamā darba diena.  

A10.8. Informācija par Sabiedrības un Bankas sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem, finanšu instrumentiem (to 
īpašības un saistītie riski), finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu, darījumiem ar Dārgmetāliem, 
interešu konflikta novēršanu, pakalpojumu izmaksām, kas ir adresēta visiem Klientiem, ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.ablv.com. Klients apņemas iepazīties ar minēto informāciju pirms katra Darījuma pieteikšanas un pastāvīgi 
sekot tās izmaiņām.  

A11. Klienta pienākums sadarboties un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas prasības 

A11.1. Sabiedrības un Klienta Darījumu pienācīgai norisei Klientam ir pienākums nekavējoties ziņot Sabiedrībai par 
izmaiņām Klienta personas un reģistrācijas datos, pases datos, adresē, citā kontaktinformācijā, tiesību un rīcības 
spējā, par svarīgām izmaiņām finanšu stāvoklī, iesniegtajos dokumentos, kā arī par Sabiedrībai iesniegto pilnvaru 
grozījumiem vai izbeigšanos. Šis paziņošanas pienākums pastāv arī tad, ja izmaiņas Sabiedrībai sniegtajā Klienta 
informācijā tiek iekļautas publiskajos reģistros. 

A11.2. Klienta pienākums ir nekavējoties pārbaudīt visu no Sabiedrības saņemto Bankas konta izrakstu pareizību un 
pilnību. Ja Klients nekavējoties, bet ne vēlāk kā desmit kalendāra dienu laikā no izraksta saņemšanas dienas nav 
paziņojis Sabiedrībai par trūkumiem vai saviem iebildumiem, Bankas konta izraksta pareizība un pilnība ir 
uzskatāma par Klienta apstiprinātu un Klients piekrīt, ka nekādas pretenzijas attiecībā uz Bankas konta izraksta 
pareizību, pilnību, saturu vai formu vēlāk nevar tikt celtas. Apstiprinot Bankas konta izraksta pareizību un pilnību, 
Klients apstiprina Sabiedrības pienākumu izpildes pareizību un pilnību. 

Ja Klients nav pieteicis Sabiedrībā konta izrakstu vai ir atteicies no tā, Klients var apstrīdēt Klienta Bankas kontā 
veikto Darījumu desmit kalendāra dienu laikā no Darījuma veikšanas brīža. 

A11.3. Ja Klienta Bankas kontā Sabiedrības kļūdas dēļ ir ieskaitīti naudas līdzekļi vai finanšu instrumenti vai Dārgmetāli, 
Sabiedrība ir tiesīga dot rīkojumu Bankai norakstīt šādus naudas līdzekļus vai finanšu instrumentus vai 
Dārgmetālus no Klienta konta bezakcepta kārtībā. 

A11.4. Klientam nav tiesību cedēt savus prasījumus pret Sabiedrību trešajām personām bez Sabiedrības rakstveida 
piekrišanas. 

A11.5. Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt no Klienta rakstisku rīkojumu darījuma veikšanai vai jebkura darījuma 
apstiprināšanu rakstiskā formā un Klientam ir pienākums sniegt šādu rīkojumu vai apstiprinājumu saskaņā ar 
Sabiedrības prasībām. 

A11.6. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt no 
Klienta informāciju un dokumentus par Klientu, tā Beneficiāru, t.sk. par Klienta un tā Beneficiāra darbību, 
finansiālo stāvokli un līdzekļu izcelsmi, paskaidrojumus par Līdzēju noslēgto un pieteikto Darījumu mērķi un 
Beneficiāru u.tml. Ja Klients nesniedz Sabiedrībai šādu informāciju (dokumentus) vai Sabiedrībai ir aizdomas par 
sniegtās informācijas neatbilstību faktiskajiem apstākļiem vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma 
finansēšanu, Sabiedrība ir tiesīga nekavējoties pilnīgi vai daļēji atteikties no Darījuma izpildes vai izbeigt 
Darījumu, vai atlikt tā izpildi līdz visas nepieciešamās informācijas saņemšanai no Klienta. 

A12. Komisijas. Maksājumi Sabiedrībai un Bankai 

A12.1. Klients maksā Sabiedrībai atlīdzību par Sabiedrības pakalpojumiem un par Bankas sniegtiem pakalpojumiem 
sakarā ar darījumiem ar finanšu instrumentiem un darījumiem ar Dārgmetāliem (turpmāk – Komisija) šajos 
Noteikumos un Sabiedrības pakalpojumu cenrādī (turpmāk – Pakalpojumu cenrādis) noteiktajā kārtībā un apjomā. 
Sabiedrība apliecina, ka Banka ir nodevusi Sabiedrībai tiesības noteikt un saņemt samaksu par Bankas 
pakalpojumiem par darījumiem saistītiem ar finanšu instrumentiem un par darījumiem saistītiem ar Dārgmetāliem. 

Komisijas apmēru un samaksas kārtību nosaka pakalpojuma sniegšanas laikā spēkā esošais Pakalpojumu 
cenrādis. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji grozīt Pakalpojumu cenrādi, šādi grozījumi stājas spēkā 31. dienā pēc to 
pieņemšanas, ja grozījumos nav noteikts citādi. Spēkā esošais Pakalpojumu cenrādis ir pieejams interneta mājas 
lapā un klientu apkalpošanas telpās Sabiedrības darba laikā. Klientiem, kas izmanto Internetbanku, Sabiedrība 
individuāli paziņo par grozījumiem Pakalpojumu cenrādī Internetbankā. 

Klientam ir pienākums iepazīties ar Pakalpojumu cenrādi un Bankas valūtu kursiem pirms pakalpojuma 
pieteikšanas Sabiedrībā. 

http://www.ab.lv/
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Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji noteikt un atcelt atlaides Klientam. 

Pakalpojumiem, kuri nav iekļauti Pakalpojumu cenrādī, Sabiedrība ir tiesīga noteikt Komisiju pēc saviem 
ieskatiem. Šāda Komisija ir spēkā attiecībā uz tiem pakalpojumiem, ko Klients ir saņēmis pēc Paziņojuma 
saņemšanas.  

A12.2. Komisija ir jāsamaksā pirms pakalpojuma izpildes, ja Sabiedrība nav noteikusi citu Komisijas samaksas kārtību. 
Ja Klients nav samaksājis Sabiedrībai Komisiju par Sabiedrības un/vai Bankas pakalpojumu, Sabiedrība ir tiesīga 
bez brīdinājuma pārtraukt šā pakalpojuma sniegšanu Klientam. Gadījumā, ja Sabiedrība un/vai Banka ir sniegusi 
Klientam pakalpojumu pirms Komisijas apmaksas, tas neatbrīvo Klientu no pienākuma apmaksāt Komisiju par 
sniegtajiem pakalpojumiem, un šajā gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt Sabiedrībai Komisiju norēķinu 
veikšanas dienā. Ja Sabiedrība pārtrauc pakalpojuma sniegšanu Klientam, tad Sabiedrība neatbild par Klienta 
zaudējumiem un citiem Klienta papildu izdevumiem.  

A12.3. Ja Komisija tiek aplikta ar ārvalstu nodokļiem, nodevām vai tiem pielīdzināmiem maksājumiem, tad šos 
maksājumus uz sava rēķina veic Klients, attiecīgi palielinot Komisijas apmēru. 

A12.4. Par jebkuriem maksājumiem (t.sk. maksājumiem, kas saistīti ar finanšu instrumentu darījumiem, Dārgmetālu 
darījumiem, komisijām, pārskaitījumiem, konvertācijām u.tml.), uz kuriem Sabiedrībai ir tiesības saskaņā ar šiem 
Noteikumiem vai kurus Klientam jāveic saskaņā ar noslēgtiem darījumiem ar finanšu instrumentiem vai 
darījumiem ar Dārgmetāliem, Sabiedrība ir tiesīga dot rīkojumu Bankai to norakstīšanai bezakcepta kārtībā no 
Klienta kontiem Bankā: 

• norakstot no Naudas konta naudas līdzekļus valūtā, kurā jāveic maksājums, 

• ja Naudas kontā atlikums valūtā, kurā jāveic maksājums, nav pietiekams Klienta saistību pilnīgai izpildei, 
Bankai ir tiesības izsniegt Klientam kredītu pret finanšu instrumentu ķīlu (Bankas Vispārējo darījumu 
noteikumu B14.3.1. punktu), 

• ja Naudas kontā atlikums valūtā, kurā jāveic maksājums, nav pietiekams Klienta saistību pilnīgai izpildei un 
ja Banka šo saistību izpildei nav izsniegusi kredītu vai, ja Bankas izsniegtais kredīts nav pietiekams pilnīgai 
Klienta saistību dzēšanai, Naudas kontā tiek fiksēts Klienta saistību apmērs, kuram tiek piemērots šajos 
Noteikumos noteiktais līgumsods (A14.1.). Šajā gadījumā Sabiedrība ir tiesīga nekavējoties pārdot Klienta 
finanšu instrumentus par tirgus cenu saskaņā ar pastāvošo Tirgus praksi, kā arī pārdot no Dārgmetālu konta 
attiecīgu Dārgmetālu daudzumu, kurš atbilst veicamā maksājuma summai pēc Bankas Dārgmetālu 
pirkšanas kursa maksājuma veikšanas dienā, un izmantot iegūtos naudas līdzekļus samaksai. 

Ja Klienta iemaksātā summa nav pietiekama visu Sabiedrības prasījumu apmierināšanai, prasījumi tiek 
apmierināti pēc Sabiedrības ieskatiem noteiktajā kārtībā, tai skaitā, vispirms mazāk pastiprinātu saistību izpildei. 

A13. Nodrošinājums Sabiedrības prasījumiem pret Klientu 

A13.1. Šī Noteikumu nodaļa (A13.) stājas spēkā brīdī, kad Klientam rodas saistības pret Sabiedrību. 

A13.2. Visi Klienta finanšu līdzekļi (nauda, finanšu instrumenti u.c.), kas atrodas vai atradīsies Klienta kontos Bankā, 
kalpo kā finanšu nodrošinājums Klienta un ar to cieši saistīto Klientu (Noteikumu A13.4. punkts) saistību pret 
Sabiedrību izpildei un ir ieķīlāti Sabiedrībai kā finanšu ķīla (turpmāk – Finanšu ķīla). Finanšu ķīla nodrošina visas 
Klienta un ar to cieši saistīto Klientu saistības pret Sabiedrību, ieskaitot nākamās saistības. Sabiedrība atbild tikai 
par zaudējumiem, kas radušies Finanšu ķīlai Sabiedrības ļauna nolūka dēļ. Sabiedrība ir tiesīga lietot ieķīlātos 
Klienta naudas līdzekļus. Atlīdzība par lietošanu tiek noteikta Pakalpojumu cenrādī. 

A13.3. Sabiedrība ir tiesīga apmierināt visus Sabiedrības prasījumus pret Klientu, pat ja nav iestājies saistību izpildes 
termiņš, realizējot Finanšu ķīlu bez iepriekšēja Paziņojuma Klientam, ja: 

a. Klients, ar to cieši saistītais Klients vai cits Klients, par kura saistību izpildi tiek sniegts galvojums Bankai 
un/vai Sabiedrībai, pilnīgi vai daļēji neizpilda savas saistības pret Banku un/vai Sabiedrību, vai 

b. Klients vai persona, kura ir galvojusi Bankai un/vai Sabiedrībai par Klienta saistību izpildi, ir iesniegusi 
pieteikumu  par Klienta tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu, vai 

c. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieteikts Klienta vai personas, kura ir Bankai un/vai Sabiedrībai 
galvojusi par Klienta saistību izpildi, maksātnespējas process; vai 

d. ir uzsākta Klienta vai personas, kura ir Bankai un/vai Sabiedrībai galvojusi par Klienta saistību izpildi, 
reorganizācijas vai likvidācijas procedūra; vai 

e. Klientam, kas sniedz finanšu, pārvaldes un/vai apdrošināšanas pakalpojumus, vai personai, kura ir galvojusi 
par Klienta saistību izpildi un kura sniedz pārvaldes, finanšu un/vai apdrošināšanas pakalpojumus, ir noteikti 
tiesību un darbības ierobežojumi, tajā skaitā pilnīgi vai daļēji apturēta finanšu pakalpojumu sniegšana, ir 
noteikts uzraugošās iestādes pilnvarnieks vai anulēta licence. 

Ja Finanšu ķīlas priekšmets ir naudas līdzekļi, Sabiedrība ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma Klientam dot 
rīkojumu norakstīt (pārskaitīt) apmaksājamo summu no jebkura Klienta konta Bankā, vai līdzekļiem, kuri savādāk 
Klientam pienākas. Ja Finanšu ķīlas priekšmets ir finanšu instrumenti, Sabiedrība ir tiesīga pārdot jebkurā Klienta 
kontā Bankā esošos finanšu instrumentus vai pēc Sabiedrības izvēles atsavināt finanšu instrumentus par labu 



ABLV Capital Markets, IBAS vispārējie darījumu noteikumi  
   

ABLV Capital Markets, IBAS / Registration No. 40003814705 K4 / NOT.024 / 14 / 18.07.2018.       11/21 
 

sev par tirgus cenu. Finanšu instrumenti tiek pārdoti tādā daudzumā, lai apmierinātu visus Sabiedrības 
prasījumus pret Klientu, vienlaikus ievērojot pastāvošo Tirgus praksi (piemēram, attiecībā uz minimālo finanšu 
instrumentu daudzumu, kas tiek pārdots / pirkts finanšu tirgū). Bankas faktiskajā valdījumā esošā Finanšu Ķīla ir 
uzskatāma par nodotu Sabiedrībai sakarā ar visiem Sabiedrības prasījumiem pret Klientu, no Finanšu Ķīlas ir 
maksājams Klienta parāds Sabiedrībai un nākamie Klienta parādi Sabiedrībai, un Sabiedrībai ir tiesības vērst 
piedziņu uz Finanšu Ķīlu un atsavināt vai izlietot to bez iepriekšēja Paziņojuma vai sevišķa atgādinājuma 
Klientam. Sabiedrība ir tiesīga izlietot aizturējuma tiesības uz Finanšu ķīlu. Sabiedrība ir tiesīga izmantot Finanšu 
ķīlu, aizstājot to ar līdzvērtīgu ķīlu. Gadījumā, ja Klientam ir saistības vienlaikus pret Banku un Sabiedrību, 
Bankas finanšu ķīlas tiesībām ir priekšroka attiecībā pret Sabiedrības finanšu ķīlas tiesībām. 

A13.4. Klients solidāri atbild par visām ar Klientu cieši saistīto Klientu saistībām pret Sabiedrību kā pats parādnieks.  

Šī noteikuma ietvaros par cieši saistītiem Klientiem ir uzskatāmas personas, attiecībā uz kurām ir spēkā viens vai 
vairāki šādi nosacījumi: 

a. viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu sakarā ar izšķirošo ietekmi uz līdzdalības, 
koncerna līguma vai analogu attiecību pamata; 

b. personām ir kopīga saistīta persona atbilstoši šī punkta a. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem; 

c. personām ir kopīgs Beneficiārs. 

Klients atbild par cieši saistīto Klientu saistībām, ja Klienti bijuši cieši saistīti jebkurā brīdī saistību rašanās vai 
pastāvēšanas laikā. 

A14. Atbildība 

A14.1. Par jebkura maksājuma termiņa neievērošanu Klients maksā Sabiedrībai līgumsodu vienas desmitdaļas procenta 
apmērā no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu.  

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildes. 

Sabiedrība apliecina, ka Banka nodod Sabiedrībai tiesības noteikt un saņemt līgumsodu par jebkuru Klienta 
maksājumu Bankai, sakarā ar darījumu ar finanšu instrumentiem vai darījumu ar Dārgmetāliem nokavējumu. Ja 
Klients ir pieteicis darījumu, kura izpildei Klients nav veicis samaksu vai nav nodrošinājis nepieciešamo atlikumu 
Naudas kontā, kā arī ja Klients ir nodarījis Bankai zaudējumus, Klients maksā Sabiedrībai līgumsodu vienas 
desmitdaļas procenta apmērā no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu. 

A14.2. Sabiedrība ir atbildīga par tiešiem un netiešiem Klienta zaudējumiem, kas tam ir radušies sakarā ar Darījumu 
starp Klientu un Sabiedrību, tikai gadījumā, ja zaudējumu cēlonis ir Sabiedrības ļauns nolūks. Sabiedrības ļauna 
nolūka gadījumā Sabiedrība atlīdzina Klientam tikai tiešos un radušos zaudējumus. 

A14.3. Sabiedrība nav atbildīga par tās saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies jebkuru apstākļu 
ārpus Sabiedrības kontroles dēļ, ieskaitot terorismu, karus, ugunsgrēkus, eksplozijas, civilus nemierus, streikus, 
dabas stihijas, valsts institūciju izdotus aktus, trešo personu prettiesisku rīcību, datoru vai citu komunikāciju 
bojājumus, traucējumus vai kļūdas, kā arī maksājumu apstrādes centra saistību neizpildi vai kļūdas. 

A14.4. Sabiedrība / Banka neatbild par Klienta zaudējumiem, kas tam radušies Sabiedrībai / Bankai izmantojot šajos 
Noteikumos paredzētās tiesības. 

A15. Darījuma izbeigšana 

A15.1. Katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt visas vai atsevišķas starp Līdzējiem pastāvošās līgumattiecības, sniedzot 
otram Līdzējam Paziņojumu par tajā norādīto līgumattiecību izbeigšanu ne vēlāk kā trīsdesmit kalendāra dienas 
pirms līgumattiecību izbeigšanas dienas, ja speciālos noteikumos nav noteikts citādi.  

A15.2. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji un bez iepriekšēja Paziņojuma sniegšanas Klientam izbeigt jebkuru Darījumu un 
jebkuras līgumattiecības starp Sabiedrību un Klientu šādos gadījumos: 

a. ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus vai Klienta apliecinājums izrādās nepatiess, vai  

b. ja ir aizdomas, ka Klienta vārdā rīkojas persona, kura nav identificēta vai pienācīgi pilnvarota, vai 

c. ja ir aizdomas par Klienta saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju terorisma finansēšanu vai 
legalizācijas vai terorisma finansēšanas mēģinājumu, vai 

d. ja ir aizdomas, ka Klients veic tirgus manipulācijas (A3.3.), vai 

e. ja Klients pieļauj juridiski sodāmu, negodīgu vai neētisku rīcību, vai ja Sabiedrībai rodas pamats uzskatīt 
turpmāko sadarbību ar Klientu par Sabiedrības godu, cieņu vai reputāciju aizskarošu, vai 

f. ja Banka vai Sabiedrība ir saņēmusi Klienta pilnvarojuma atsaukumu par Sabiedrības tiesībām rīkoties ar 
Finanšu instrumentu kontu, Dārgmetālu kontu un Naudas kontu, vai 

g. ja Banka ir slēgusi Finanšu instrumentu kontu, Dārgmetālu kontu vai Naudas kontu, vai 

h. ja ir aizdomas, ka ir iestājusies Klienta nāve. 
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A15.3. Darījuma izbeigšanas gadījumā visiem Klienta maksājumiem, kuri izriet no izbeidzamā Darījuma, iestājas 
samaksas termiņš. Par Klienta jebkura maksājuma nokavējumu Klientam ir jāmaksā Sabiedrībai līgumsods 
saskaņā ar šiem Noteikumiem arī pēc Darījuma izbeigšanas. 

A15.4. Klienta vai Beneficiāra nāves gadījumā Sabiedrībai ir tiesības Klienta mantas aizsardzības nolūkā atturēties no 
Klienta pārstāvju Paziņojumu izpildes. 

Tādā gadījumā rīcībai ar Klienta mantu Sabiedrībā ieinteresētajām personām jāiesniedz Sabiedrībai attiecīgās 
tiesības apstiprinošs dokuments. 

A15.5. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, t.sk. saistītus ar ekonomiska un finansiāla rakstura ierobežojošu pasākumu 
un aizliegumu noteikšanu attiecībā uz trešo valstu valdībām, nevalstiskām grupām vai struktūrām, kā arī 
noteiktām fiziskām un/vai juridiskām personām, kā arī pamatojoties uz iekšējo Sabiedrības riska vadības politiku, 
Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji, neatlīdzinot Klientam nekādus zaudējumus vai papildu izdevumus, un bez 
iepriekšēja paziņojuma piemērot Klienta kontos esošajiem finanšu līdzekļiem (nauda, finanšu instrumenti, 
Dārgmetāli u.c.) un Klienta Darījumiem dažāda veida ierobežojumus, t.sk. iesaldēt un apķīlāt finanšu līdzekļus un 
aktīvus, daļēji vai pilnībā ierobežojot Klienta piekļuvi Sabiedrības un/vai Bankas produktiem vai pakalpojumiem, 
kā arī ierobežojot atsevišķu vai visu Darījumu veikšanu. 

A16. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas kārtība 

A16.1. Visām Darījuma attiecībām starp Sabiedrību un Klientu tiek piemēroti šie noteikumi, Latvijas Republikas tiesību 
akti, starptautisko finanšu instrumentu tirgu un biržu prakse (šo Noteikumu tekstā – Tirgus prakse) un paražas. 
Darījumiem ar finanšu instrumentiem un darījumiem ar Dārgmetāliem, kurus ir noslēdzis Klients, vai kas ir noslēgti 
Klienta uzdevumā ar Banku vai jebkuru trešo personu, tiek piemēroti šie noteikumi, Bankas Vispārējie darījumu 
noteikumi, Tirgus prakse un paražas. 

A16.2. Visas starp Klientu un Sabiedrību radušās domstarpības Līdzēji ir tiesīgi risināt savstarpējo pārrunu ceļā. 

A16.3. Visiem Klienta prasījumiem un sūdzībām (turpmāk – Prasījumi) pret Sabiedrību tiek noteikta šāda obligāta 
iepriekšējā ārpus tiesas izskatīšanas kārtība: 

a. Klients piesaka Sabiedrībai Prasījumu pret Sabiedrību Sabiedrības valdes priekšsēdētājam; 

b. Sabiedrība izskata Klienta Prasījumu desmit dienu laikā no Prasījuma un visu sakarā ar to Sabiedrības 
pieprasīto dokumentu iesniegšanas. Ja atbildes sagatavošanai ir nepieciešams papildus laiks, Sabiedrība ir 
tiesīga pagarināt Prasījuma izskatīšanas termiņu līdz trīsdesmit dienām, par to paziņojot Klientam. 

A16.4. Ja Klienta Prasījums pret Sabiedrību ietilpst Latvijas komercbanku asociācijas ombuda kompetencē saskaņā ar 
ombuda reglamentu, Klients ir tiesīgs nodot Prasījumu izskatīšanai ombudam. 

A16.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līdzēju Darījumu attiecībām, to pārkāpšanas, izbeigšanas, 
likumības, spēkā esamības vai iztulkošanas, tiek izšķirts pēc prasības pieteicēja (Līdzēja) ieskata Latvijas 
Republikas tiesās vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, 
reglamentu un nolikumu par Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem. Šo dokumentu noteikumi 
uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un Līdzējiem ir obligāts. 
Šķīrējtiesnešu skaits ir 1 (viens). Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda ir latviešu. Šķīrējtiesnesi Līdzēji uzdod iecelt 
Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājam. 

A16.6. Pretrunu gadījumā starp Noteikumu tekstu latviešu valodā un Noteikumu tekstu citā valodā ir piemērojami 
noteikumi latviešu valodā. 
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B. Speciālā daļa 

B1. Finanšu instrumentu pirkšanas un pārdošanas noteikumi 

B1.1. Piemērošana 

Šie noteikumi tiek piemēroti, ja Sabiedrība saņem Klienta rīkojumu finanšu instrumentu pirkšanai vai pārdošanai, 
tai skaitā, ABLV Asset Management, IPAS izveidotu ieguldījumu fondu apliecību pirkšanai vai pārdošanai.  

Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir pielikums Nr.1 „Noteikumi par rīkojumu darījumiem ar finanšu 
instrumentiem izpildi”. Par izmaiņām šajā pielikumā Sabiedrība informē Klientus un tie stājas spēkā paziņojumā 
norādītajā datumā. 

B1.2. Rīkojums 

B1.2.1. Finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas darījuma veikšanai Klients dod rakstisku (t.sk. izmantojot 
Internetbanku un Trader ABLV) vai telefonisku rīkojumu Sabiedrībai saskaņā ar Sabiedrības prasībām. Sabiedrība 
nodod no Klienta pieņemto rīkojumu Bankai izpildei. 

B1.2.2. Sabiedrībai ir tiesības nepieņemt vai nenodot tālākai izpildei Klienta rīkojumu, ja tas ir nepilnīgi vai neprecīzi 
noformēts, darījuma nosacījumi neatbilst Tirgus praksei, attiecīgās Starpnieksabiedrības vai tirgus prasībām 
(piemēram, rīkojuma tipa, apjoma, cenas neatbilstības dēļ), ja Sabiedrība vai Banka nesniedz tādu pakalpojumu 
vai ja pastāv citi šķēršļi tā izpildei, t.sk., ja finanšu instrumenti vai naudas līdzekļi Naudas kontā nav pietiekami 
rīkojuma izpildei vai komisijas maksas samaksai. 

B1.2.3. Bankai ir tiesības, bet nav pienākums izpildīt tādu Klienta rīkojumu, kuru nav iespējams izpildīt nekavējoties.  

B1.2.4. Savā rīkojumā Klients skaidri norāda darījuma noteikumus: 

B1.2.4.1. darījuma veidu (pirkt, pārdot); 

B1.2.4.2. finanšu instrumentus identificējošās pazīmes (veids, emitenta nosaukums un tml.); 

B1.2.4.3. finanšu instrumentu skaitu, cenu (pirkšanas cenu, pārdošanas cenu vai tirgus cenu); 

B1.2.4.4. rīkojuma datumu; 

B1.2.4.5. rīkojuma derīguma termiņu; 

B1.2.4.6. Finanšu instrumenta konta vai Naudas konta numura pēdējos sešus ciparus. 

B1.2.5. Klients var norādīt rīkojuma derīguma termiņu līdz noteiktajam datumam (good till date) vai līdz atcelšanai (good 
till cancelled). Šajos gadījumos rīkojuma derīguma termiņš nevar būt ilgāk par 60 (sešdesmit) kalendārajām 
dienām no tā saņemšanas brīža. Ja Klients nav norādījis rīkojuma derīguma termiņu, tas tiek izpildīts tekošās 
tirdzniecības dienas laikā (day only)..  

B1.2.6. Ja Klients ir iesniedzis Sabiedrībai vairākus rīkojumus, kas kopā pārsniedz Finanšu instrumentu kontā esošo 
finanšu instrumentu vai Naudas kontā esošo naudas līdzekļu apjomu, Banka nosaka šo rīkojumu izpildes secību 
pēc saviem ieskatiem. 

Finanšu instrumentu pirkšanas rīkojumā Klienta norādītā cena uzskatāma par augstāko pirkuma cenu. 

B1.2.7. Finanšu instrumentu pārdošanas rīkojumā Klienta norādītā cena uzskatāma par zemāko pārdošanas cenu. Ja 
Klients rīkojumā nenorāda cenu, Banka izpilda rīkojumu par tirgus cenu, ievērojot „Noteikumus par rīkojumu 
darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildi” .  

B1.2.8. Finanšu instrumentu pārdošanas rīkojums attiecībā uz ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu 
fondu apliecībām atbilst attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā paredzētajam ieguldījumu fondu apliecību 
atpakaļpirkšanas pieteikumam. 

B1.3. Rīkojums pa tālruni 

B1.3.1. Klients vai attiecīgi pilnvarots Klienta pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt informāciju par Klienta Ieguldījumu portfeļa 
stāvokli, tai skaitā par veiktajiem darījumiem, un iesniegt Sabiedrībai rīkojumus finanšu instrumentu pirkšanai un 
pārdošanai mutiski pa tālruni, izmantojot paroli. 

B1.3.2. Parole ir no arābu cipariem un/vai latīņu burtiem sastāvošs Klienta pieteikts kods. Klients piesaka Sabiedrībai 
paroli, aizpildot pieteikumu. 

B1.3.3. Klients apņemas glabāt paroli slepenībā, neizpaužot to trešajām personām. Gadījumā, ja parole nonākusi trešās 
personas rīcībā, Klientam jāpiesaka Sabiedrībā jauna parole. Klients ir atbildīgs par savlaicīgu jaunās paroles 
pieteikšanu, un līdz jaunās paroles pieteikšanas brīdim Sabiedrība uzskata iepriekšējo paroli par Klienta 
autentifikācijas līdzekli. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī pieteikt Sabiedrībā jaunu paroli. 

B1.3.4. Sabiedrība un Klients vienojas, ka parole kopā ar citiem datiem, kurus Sabiedrība pieprasa no Klienta vai no 
attiecīgi pilnvarota Klienta pārstāvja (Klienta vārds, uzvārds vai nosaukums, konta numurs vai numura daļa) ir 
uzskatāmi par Klienta autentifikācijas līdzekļiem telefoniskā komunikācijā. Ja Klients ir atpazīts, izmantojot minēto 
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Klienta autentifikācijas līdzekli, visi Klienta vai Klienta pārstāvja telefoniskie paziņojumi tiek pielīdzināti Klienta 
rakstveida paziņojumiem, kas ir pienācīgi parakstīti. 

B1.3.5. Klienta un attiecīgi pilnvarota Klienta pārstāvja telefoniskiem Paziņojumiem ir piemērojami noteikumi par 
Paziņojumiem (A10.). Ja starp šiem speciāliem noteikumiem un vispārējiem noteikumiem par Paziņojumiem 
(A10.) ir pretrunas, ir piemērojami šie speciālie noteikumi. 

B1.3.6. Sabiedrība ir tiesīga ar tehnisko līdzekļu palīdzību ierakstīt telefonsarunu ar Klientu. Sabiedrība un Klients 
vienojas, ka šādi Sabiedrības ieraksti tiek uzskatīti par pietiekamiem Sabiedrības un Klienta telefonisko 
paziņojumu pierādījumiem un var tikt izmantoti arī kā pierādījumi tiesā. 

B1.4. Rīkojuma izpilde 

B1.4.1. Klienta rīkojumu finanšu instrumentu pirkšanai vai pārdošanai Sabiedrība nodod izpildei Bankai. Izpildot Klienta 
rīkojumu, darījumi ar finanšu instrumentiem tiek veikti Klienta finanšu instrumenta kontā un Naudas kontā.  

B1.4.2. Gadījumā, ja finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas darījumā nepieciešams veikt valūtas konvertēšanu, 
Klients pilnvaro Sabiedrību konvertēt valūtu pēc Bankas noteikta kursa vai Starpnieksabiedrības noteiktā kursa 
pēc Sabiedrības ieskatiem. 

B1.4.3. Banka ir tiesīga izpildīt rīkojumu finanšu instrumentu pirkšanai vai pārdošanai daļēji vai pa daļām, ja Klients 
rīkojumā tieši nav norādījis, ka rīkojums izpildāms tikai vienā darījumā. Gadījumā, ja Klienta rīkojums ir izpildīts pa 
daļām, Sabiedrība ir tiesīga ieturēt komisijas maksu no Klienta par katras rīkojuma daļas izpildi. 

B1.4.4. Klients piekrīt tā iesniegto rīkojumu izpildei arī ārpus regulētajiem tirgiem vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmā, 
kā arī rīkojumu apvienošanai ar citu klientu rīkojumiem. Tāpat Klients piekrīt tam, ka, ja tirgus apstākļu dēļ nav 
iespējams izpildīt ierobežojošo rīkojumu par regulētajā tirgū iekļautajām akcijām, Banka un Sabiedrība ir tiesīgas 
neziņot par minēto faktu Starpnieksabiedrībai, kas izpilda rīkojumu tirgū, vai tirgum, ja tas nav iespējams tehniski, 
proti, rīkojums neatbilst attiecīgās Starpnieksabiedrības vai tirgus prasībām (piemēram, rīkojuma tipa, apjoma, 
cenas neatbilstības dēļ). 

B1.4.5. Banka nosūta Klientam apstiprinājumu par Klienta rīkojuma izpildi nākamajā darba dienā pēc rīkojuma izpildes, ja 
Klienta rīkojuma izpildē ir iesaistīta Starpnieksabiedrība – nākamajā darba dienā pēc apstiprinājuma saņemšanas 
no Starpnieksabiedrības. Apstiprinājumam par rīkojuma izpildi ir informatīvs raksturs, Klients iegūst tiesības uz 
finanšu instrumentiem un/vai naudas līdzekļiem pēc to iegrāmatošanas Klienta kontā. 

B2. Finanšu instrumentu pārvedumu noteikumi 

B2.1. Piemērošana 

Šie noteikumi tiek piemēroti, ja Sabiedrība saņem Klienta rīkojumu finanšu instrumentu pārvedumam, un Klientam 
ir Finanšu instrumentu konts. Finanšu instrumentu pārvedumiem tiek piemēroti Bankas Vispārējo darījumu 
noteikumu Finanšu instrumentu konta noteikumi un Naudas līdzekļu pārskaitījumu noteikumi, pielīdzinot finanšu 
instrumentus pārskaitāmiem naudas līdzekļiem. Ja starp minētiem noteikumiem ir pretrunas, piemērojami 
speciālie noteikumi, kas attiecas uz finanšu instrumentiem. 

B2.2. Klientam adresētie pārvedumi 

B2.2.1. Bankā saņemtie un Klientam adresētie finanšu instrumenti tiek ieskaitīti Finanšu instrumentu kontā tikai pēc 
Klienta akcepta saņemšanas, izņemot Latvijas Centrālajā depozitārijā reģistrētos finanšu instrumentus. 

B2.2.2. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis finanšu instrumentus, kad tie ir ieskaitīti Finanšu instrumentu kontā. 

B2.2.3. Sabiedrība vai Banka ir tiesīga atteikt finanšu instrumentu pārvedumu vai ieskaitīšanu Klienta kontā, 
nepaskaidrojot atteikuma iemeslus. 

B2.3. Pārveduma rīkojums 

B2.3.1. Finanšu instrumentu pārveduma veikšanai Klients iesniedz Sabiedrībai pārveduma rīkojumu Sabiedrības 
noteiktajā formā. Sabiedrībai vai Bankai ir tiesības nepieņemt vai neizpildīt Klienta finanšu instrumentu 
pārveduma rīkojumu, ja tas ir nepilnīgi vai neprecīzi noformēts, vai ja pastāv citi šķēršļi tā izpildei, t.sk.: 

• finanšu instrumenti Kontā nav pietiekami rīkojuma izpildei; 

• Naudas konta atlikums nav pietiekams komisijas samaksai. 

B2.3.2. Ja Klients ir iesniedzis Sabiedrībai vairākus finanšu instrumentu pārveduma rīkojumus, kas kopā pārsniedz 
Finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu apjomu, Sabiedrība un Banka nosaka šo rīkojumu izpildes 
secību pēc saviem ieskatiem. 

B2.3.3. Klienta pārveduma rīkojumu Sabiedrība nodod izpildei Bankai.  

B2.3.4. Sabiedrība / Banka ir tiesīga nepieņemt rīkojumus atvasināto finanšu instrumentu pārvedumiem uz kontiem citās 
finanšu institūcijās, ja šāds rīkojums neatbilst Tirgus praksei, attiecīgās Starpnieksabiedrības vai tirgus prasībām, 
vai ja pastāv citi šķēršļi tā izpildei.  
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B2.4. Pārveduma termiņi 

B2.4.1. Klienta rīkojumu finanšu instrumentu pārvedumam Banka izpilda ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, ja minēto 
finanšu instrumentu apgrozības režīms ļauj veikt šādu pārvedumu. Pretējā gadījumā Banka pārved finanšu 
instrumentus termiņos, kādus paredz minēto finanšu instrumentu pārvešanas starptautiskā Tirgus prakse. 

B2.4.2. Banka un Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem un citiem Klienta papildus izdevumiem, kas Klientam 
radušies pārveduma nokavējuma rezultātā, ja šāds nokavējums ir radies trešo personu, kuras piedalās finanšu 
instrumentu pārveduma veikšanā, vainas dēļ. 

B2.4.3. Klientam adresēto finanšu instrumentu ieskaitīšana Finanšu instrumentu kontā notiek ne vēlāk kā nākamajā darba 
dienā pēc finanšu instrumentu nokļūšanas Bankas brīvajā rīcībā un Klienta akcepta saņemšanas Sabiedrībā.  

B3. Darījumi ar finanšu instrumentiem, izmantojot elektroniskās tirdzniecības platformas 

B3.1. Piemērošana 

B3.1.1. Šie noteikumi darījumiem ar finanšu instrumentiem, izmantojot elektroniskās tirdzniecības platformas tiek 
piemēroti gadījumos, kad Klients ir saņēmis no Sabiedrības programmnodrošinājumu (turpmāk šajā sadaļā – 
Programmnodrošinājums) pieejai elektroniskās tirdzniecības platformām (turpmāk tekstā – Platformas), lai 
patstāvīgi veiktu tajās darījumus ar finanšu instrumentiem.  

B3.1.2. Klients apzinās, ka slēdzot darījumus Platformā, Klientam ir saistošas visas Noteikumu normas.  

B3.2. Sabiedrības / Bankas loma Programmnodrošinājuma izsniegšanā un tirdzniecībā Platformās  

B3.2.1. Uz Klienta pieteikuma pamata Sabiedrība izsniedz Klientam Programmnodrošinājumu un/vai sniedz instrukcijas 
Programmnodrošinājuma lejupladēšanai, kā arī – līdzekļus pieejai Programmnodrošinājumam: lietotāja vārdu un 
paroli, ja nepieciešams – atslēgas failus. Klients ir tiesīgs pieteikt paroles maiņu Sabiedrībā.  

B3.2.2. Rīkojums darījumam ar finanšu instrumentiem, izmantojot Platformu, ir uzskatāms par rīkojumu ar īpaši norādīto 
Starpnieksabiedrību, kas izpilda vai ar kuru starpniecību izpildās rīkojums. Klients izvēlas attiecīgo 
Starpnieksabiedrību no Sabiedrības / Bankas piedāvātajām Starpnieksabiedrībām, norādot izvēlēto 
Starpnieksabiedrību Klienta pieteikumā attiecīgās Platformas saņemšanai. 

B3.2.3. Sabiedrība / Banka nav uzskatāma par pusi darījumos, ko Klients noslēdz izmantojot Platformu: Sabiedrība 
sniedz Klientam pieeju Platformām atbilstoši kārtībai, kura ir noteikta starp Sabiedrību / Banku, attiecīgo 
Starpnieksabiedrību un/vai komercsabiedrību, kura ir izstrādājusi Programmnodrošinājumu (turpmāk tekstā – 
Platformas operators), noslēgtajā līgumā  

B3.2.4. Sabiedrība / Banka neatbild par šīs sadaļas noteiktajā kārtībā noslēgto darījumu sekām (izņemot Noteikumu 
B.3.2.5.. punktā minētos Sabiedrības / Bankas pienākumus), tajā skaitā par iegādāto finanšu instrumentu 
derīgumu, darījumu spēkā esamību, par traucējumiem Platformu darbā, par Platformās ievietotās informācijas 
patiesumu, tās funkcionalitāti, darījumu noslēgšanas noteikumiem, par jebkurām citām Klienta, Platformas 
operatora un Platformā noslēgtā darījuma līgumslēdzēju attiecībām, kā arī par Klienta zaudējumiem, kas tam var 
rasties Starpnieksabiedrības saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā. 

B3.2.5. Banka nodrošina finanšu instrumentu un naudas līdzekļu ieskaitīšanu Klienta kontā Bankā, ja ieskaitīšana izriet 
no Klienta noslēgtajiem darījumiem, izmantojot Platformu, un ir saņemts apstiprinājums no Starpnieksabiedrības.  

B3.2.6. Klients apzinās, ka Platformā tiešsaistē atspoguļotais Klienta noslēgto darījumu rezultāts (peļņas vai zaudējumu 
apmērs) ir indikatīvs un ka Klienta atvērtās pozīcijas slēgšanas brīdī, Bankai ieskaitot finanšu instrumentus un 
naudas līdzekļus Klienta kontā Bankā, Klienta noslēgto darījumu rezultāts var attiecīgi samazināties vai 
palielināties. Atsevišķiem Platformu veidiem informācija par Platformā noslēgtajiem darījumiem ir pieejama 
Klientam Platformā vai konta izrakstā, neatspoguļojot šo informāciju Internetbankā.  

B3.2.7. Sabiedrība / Banka nodrošina finanšu instrumentu un naudas līdzekļu norakstīšanu no Klienta kontiem Bankā, ja 
norakstīšana izriet no Klienta noslēgtajiem darījumiem, izmantojot Platformu.  

B3.2.8. Banka / Sabiedrība ir tiesīga bez iepriekšējā brīdinājuma atcelt jebkuru Klienta rīkojumu, kas ir iesniegts ar 
Platformas starpniecību, liegt Klientam pieeju Platformai, ja Klients pārkāpj Noteikumus, Platformas operatora, 
Starpnieksabiedrības un/vai piemērojamo tiesību aktu prasības, kā arī gadījumos, kad Klients nepilda savas 
saistības, kas izriet no Platformā noslēgtajiem darījumiem.  

B3.2.9. Sabiedrība / Banka ir tiesīga jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem Platformā slēgt Klienta atvērtās pozīcijas, 
ierobežot Klienta iespējas izmantot Platformu, kā arī mainīt Klienta sākotnēji izvēlēto Starpnieksabiedrību uz citu, 
par Starpnieksabiedrības maiņu paziņojot Klientam Internetbankā. 

B3.3. Klienta pienākumi 

B3.3.1. Klients apņemas iepazīties un ievērot visus attiecīgās Platformas lietošanas noteikumus un piemērojamo tiesību 
aktu prasības. 

B3.3.2. Lai nodrošinātu norēķinus, kas izriet no Platformā pieteiktajiem darījumiem, Klients atver Bankā speciālu naudas 
kontu (turpmāk – Speciālais naudas konts darījumiem Platformā), uz kuru attiecināmi ABLV Bank, AS vispārējo 
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darījumu noteikumi un šo Noteikumu normas par Naudas kontu. Klients apņemas nodrošināt Speciālajā naudas 
kontā darījumiem Platformā naudas līdzekļus, kas nepieciešami darījumu noslēgšanai, kā arī saistību, kas izriet 
no Platformā pieteiktajiem / noslēgtajiem darījumiem, izpildei.  

B3.3.3. Klientam ar Sabiedrības / Bankas piekrišanu ir tiesības pārskaitīt naudas līdzekļus no Speciālā naudas konta 
darījumiem Platformā līdz visu Platformā pieteikto darījumu izpildei (pozīciju slēgšanai), ja vien pārskaitījuma 
izpildes rezultātā netiks pārkāptas sākotnējā nodrošinājuma (initial margin) prasības, ievērojot nosacījumu, ka pret 
šādu pārskaitījumu neiebilst Starpnieksabiedrība vai Platformas operators un ka pārskaitījuma summa 
nepārsniegs Speciālā naudas konta darījumiem Platformā esošo atlikumu. Klients pilnvaro Sabiedrību / Banku 
bez atsevišķa Klienta rīkojuma pārskaitīt naudas līdzekļus no Klienta Speciālā naudas konta darījumiem Platformā 
uz Klienta Naudas kontu, ievērojot nosacījumu, ka šāda pārskaitījuma rezultātā netiks pārkāptas Klienta noslēgto 
darījumu sākotnējā nodrošinājuma (initial margin) prasības.  

B3.3.4. Klients nodrošina, lai pieejas līdzekļi Platformai (lietotāja vārds un parole) glabātos drošībā un nebūtu pieejami 
trešajām personām. Ja Klienta lietotāja vārds vai parole pret Klienta gribu kļūst vai varētu būt kļuvuši zināmi vai 
pieejami trešajai personai, Klients nekavējoties informē par to Sabiedrību. Pēc šādas informācijas saņemšanas 
Sabiedrība nekavējoties paziņo to Platformas operatoram un/vai Starpnieksabiedrībai, kas aptur Klienta pieeju 
Platformai. Klients atbild par visiem zaudējumiem un citu Klienta papildu izdevumu riskiem gadījumā, ja Klienta 
lietotāja vārds, parole nokļūst trešās personas rīcībā.  

B3.4. Intelektuālā īpašuma tiesības  

B3.4.1. Klients nav tiesīgs jebkādā veidā kopēt, pārveidot, publiskot, modificēt Programmnodrošinājumu, nodot to 
trešajām personām, veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar Platformas operatora un/vai Starpnieksabiedrības 
prasībām.  

B3.4.2. Klients ir tiesīgs lietot Programmnodrošinājumu tikai šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar 
Platformas operatora un/vai Starpnieksabiedrības izvirzītajiem noteikumiem.  

B3.4.3. Klients atbild par tā rīcībā esošā datornodrošinājuma savietojamību ar Programmnodrošinājumu.  

B3.4.4. Pēc Bankas un/vai Sabiedrības pieprasījuma Klientam ir pienākums pilnībā izdzēst Programmnodrošinājumu no 
Klienta rīcībā esošajiem datu nesējiem un datu apstrādes iekārtām, kā arī atgriezt Bankai un/vai Sabiedrībai visu 
jebkādā veidā fiksēto informāciju par Platformu vai Programmnodrošinājumu. 

B3.5. Platformas izmantošanas izbeigšana 

B3.5.1. Klients ir tiesīgs izbeigt Platformas izmantošanu jebkurā brīdī pēc visu Platformā noslēgto darījumu un no to 
izrietošo saistību izpildes un Speciālā naudas konta darījumiem Platformā slēgšanas. Šim mērķim Klients iesniedz 
Sabiedrībai iesniegumu Sabiedrības noteiktajā formā.  

B3.5.2. Sabiedrība / Banka ir tiesīga izbeigt Klienta pieeju Platformai un tās izmantošanu jebkurā brīdī pēc saviem 
ieskatiem, iepriekš par to brīdinot Klientu. 

B3.6. Atbildība un riski 

B3.6.1. Klients apzinās un uzņemas visus riskus, kas attiecas uz tirdzniecību ar Platformu starpniecību, tajā skaitā, bet ne 
tikai, riskus, kas ir saistīti ar sakaru sistēmu, attālinātās pieejas sistēmu, elektrības padeves traucējumiem, 
bojājumiem, trešo personu nesankcionētu pieeju, Starpnieksabiedrības un/vai Platformas operatora saistību 
neizpildi un maksātnespēju. 

B3.6.2. Klients atbild par visu ar Platformas starpniecību pieteikto un noslēgto darījumu (darbību) sekām, tajā skaitā par 
visiem Sabiedrības / Bankas izdevumiem, zaudējumiem, kas Sabiedrībai / Bankai radušies Klienta darbību 
Platformā rezultātā. Klients atlīdzina Bankai / Sabiedrībai visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies trešo 
personu pieteikto pretenziju rezultātā, kas cēlušās sakarā ar Klienta darbībām Platformā (piemēram, neizpildītas 
saistības pret trešajām personām, Platformas lietošanas noteikumu vai piemērojamo tiesību aktu pārkāpums 
u.c.).  

B3.6.3. Starpnieksabiedrības saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā vienīgais nosacījums visu iespējamo 
Sabiedrības / Bankas prasījuma tiesību pret Starpnieksabiedrību, kuras izriet no Klienta noslēgtajiem darījumiem, 
izmantojot Platformu, pārejai (cesijai) uz Klientu pilnā apmērā ir attiecīga Sabiedrības / Bankas paziņojuma 
nosūtīšana Klientam.  

B3.6.4. Līdz brīdim, kad Sabiedrība / Banka Noteikumu B3.6.3. punkta kārtībā ir nodevusi Klientam prasījuma tiesības 
pret Starpnieksabiedrību, Sabiedrība / Banka ir tiesīga rīkoties Klienta vārdā ar visām Klienta kā 
Starpnieksabiedrības kopkreditora tiesībām, tajā skaitā piedalīties Sabiedrības / Bankas klientu, kuri ir 
Starpnieksabiedrības kopkreditori, balsojumā un balsot pēc Sabiedrības / Bankas ieskatiem par visiem šajā 
balsojumā skatāmajiem jautājumiem, saskaņot un noslēgt darījumus par Klienta prasījuma pret 
Starpnieksabiedrību nodošanu (cesiju) trešajām personām, kā arī parakstīt vai citā veidā apstiprināt visus ar 
šādiem darījumiem saistītus dokumentus. 

B3.6.5. Sabiedrība / Banka ir tiesīga, bet Sabiedrībai / Bankai nav pienākuma, veikt nepieciešamās darbības, lai 
nodrošinātu pasākumu izpildi, par kuriem ir pieņemti lēmumi Sabiedrības / Bankas klientu, kuri ir 
Starpnieksabiedrības kopkreditori, balsojumā. 
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B3.6.6. Klients apņemas pēc pirmā Sabiedrības / Bankas pieprasījuma Sabiedrības / Bankas norādītajā termiņā atlīdzināt 
Sabiedrībai / Bankai visus izdevumus un zaudējumus, kas Sabiedrībai / Bankai ir radušies saistībā ar Klienta kā 
Starpnieksabiedrības kopkreditora interešu pārstāvību Starpnieksabiedrības saistību neizpildes vai 
maksātnespējas gadījumā. 

B3.7.  Trader ABLV lietošanas speciālie noteikumi 

B3.7.1.  Trader ABLV ir Platforma, kuru lieto Banka vai Klients savu darījumu ar finanšu instrumentiem izpildei. 
Sabiedrība / Banka piedāvā Klientam Trader ABLV izmantošanu saskaņā ar šīs sadaļas vispārējiem un 
speciālajiem noteikumiem, kā arī saskaņā ar Trader ABLV lietošanas instrukciju. 

B3.7.2. Klients saņem neekskluzīvu licenci Trader ABLV lietošanai. Klientam nav tiesību tieši vai netieši pārdot, dot 
līzingā, licencēt, pārsūtīt vai jebkādā citā veidā tirgoties ar Trader ABLV vai jebkuru Trader ABLV modifikāciju, vai 
jebkuru tās daļu, kā autonomu produktu. Klientam nav tiesību tieši vai netieši izmantot Trader ABLV vai jebkuru 
tās daļu, lai sniegtu datu izstrādes pakalpojumus trešajām personām, kā arī pārprojektēt, demontēt, mēģināt 
noteikt izejošo tekstu un protokolus tai. 

B3.7.3. Klientam nav jāatver Speciālais naudas konts darījumiem Platformā Trader ABLV lietošanai (B3.3.2.). Tomēr 
Klients apņemas nodrošināt Naudas kontā līdzekļus, kas nepieciešami darījumu noslēgšanai, kā arī saistību, kas 
izriet no Trader ABLV  pieteiktajiem / noslēgtajiem darījumiem, izpildei.   

B3.7.4. Klientam ir pienākums pēc Sabiedrības / Bankas pieprasījuma nodrošināt Sabiedrībai / Bankai iespēju netraucēti 
veikt pārbaudes par to, kā Klients ir izmantojis Trader ABLV, un šajā sakarā Klients apņemas veikt visus 
nepieciešamos pasākumus saistītus ar šādu pārbaužu veikšanu.  

B3.7.5. Klients uzņemas pilnu atbildību par Trader ABLV lejupielādēšanu un izmantošanu, t.sk. Klients uzņemas visus 
riskus, kas ir saistīti vai var rasties Klienta aparatūrai un programmatūrai Trader ABLV lietošanas laikā. Klients 
saprot, ka Trader ABLV lietošana ir saistīta ar sistēmas vai tās sastāvdaļu risku, kuru dēļ, Klients iespējams uz 
laiku nevarēs izmantot Trader ABLV vai Trader ABLV funkcijas vai kuru dēļ Trader ABLV  funkcijas darbosies 
neatbilstoši. Klients uzņemas visus sistēmas vai tās sastāvdaļu riskus. Klients ir atbildīgs par to, lai lietotāja vārds 
un paroles tiktu uzglabātas drošā vietā, netiktu izpaustas un nebūtu pieejams trešajām personām. 

B3.7.6. Jebkuri dati, kurus Klients saņem no Sabiedrības / Bankas izmantojot Trader ABLV, nerada Sabiedrībai / Bankai 
saistības un ir sniedzami tikai un vienīgi informatīvā nolūkā. Klients saprot, ka jebkuras cenas, kopējā vērtība vai 
jebkuri citi aprēķini un/vai cipari Trader ABLV ir sniegti, pamatojoties uz novēlotajiem datiem (delayed data), bet 
ne uz reālā laika datiem (real time or streaming data). Klients saņem informāciju un izrakstus par ieguldījumu 
(brokeru) pakalpojumiem, t. sk. atskaites par darījumiem ar finanšu instrumentiem, saskaņā ar Klienta pieteikumā 
ieguldījumu (brokeru) pakalpojumu saņemšanai norādītajiem informācijas un izraksta saņemšanas veidiem. 

B3.7.7. Klients maksā Sabiedrībai / Bankai Komisiju par Trader ABLV izmantošanu saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi. 

B4. Maržinālie darījumi 

B4.1. Piemērošana 

B4.1.1. Šie maržinālo darījumu noteikumi piemērojami darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas paredz nodrošināt 
nepieciešamu naudas līdzekļu atlikumu Speciālajā naudas kontā  (nākotnes darījumi (futures); īsās (nesegtās) 
pozīcijas atvēršana, darījums uz cenu starpību (CFD), kā arī citi atvasinātie finanšu instrumenti).  

B4.1.2. Šie noteikumi piemērojami arī tiem gadījumiem, kad Klients slēdz maržinālos darījumus izmantojot Platformu. 

B4.2. Pozīcijas atvēršana 

B4.2.1. Lai nodrošinātu norēķinus, kas izriet no maržinālajiem darījumiem, Klients atver Bankā speciālu naudas kontu (šo 
noteikumu tekstā – Speciālais naudas konts), uz kuru attiecināmi ABLV Bank, AS vispārējo darījumu noteikumi un 
šo Noteikumu normas par Naudas kontu. 

B4.2.2. Maržināla darījuma noslēgšanai (pozīcijas atvēršanai) Klients iesniedz Sabiedrībai rīkojumu saskaņā ar 
Noteikumu prasībām. Sabiedrība nodod rīkojumu izpildei Bankai. Ja Klients veic maržinālos darījumus Platformā, 
Klients norēķiniem šo darījumu sakarā izmanto Speciālo naudas kontu darījumiem Platformā. 

B4.2.3. Iesniedzot rīkojumu maržinālā darījuma noslēgšanai Klients iemaksā Speciālajā naudas kontā naudas līdzekļus 
sākotnējo maržinālo prasību  (initial margin) apmērā un Bankas / Sabiedrības Komisijas.  

B4.2.4. Līdz maržinālā darījuma izpildes datumam (pozīcijas aizvēršanai) Klients apņemas ievērot minimālā 
nepieciešamā nodrošinājuma prasības (maintenance margin requirement).  

B4.2.5. Sabiedrība / Banka nosaka sākotnējo maržinālo prasību (initial margin) un minimālā pieļaujamā nodrošinājuma 
(maintenance margin) apmēru saskaņā ar Darījumā iesaistīto Starpnieksabiedrību prasībām un/vai Tirgus praksi, 
kā arī pēc savas aprēķina metodes un paziņo par to Klientam. Sabiedrība / Banka ir tiesīga mainīt prasības 
vienpusējā kārtā jebkurā laikā. 

B4.2.6. Neskatoties uz sākotnējo maržinālo prasību(initial margin) un minimālā pieļaujamā nodrošinājuma (maintenance 
margin) apmēru, visi naudas līdzekļi un finanšu instrumenti, kas atrodas Klienta kontos vai pienākas Klientam 
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ieskaitīšanai kontā, uzskatāmi par finanšu ķīlu, kas ir ieķīlāti par labu Bankai un Sabiedrībai kā Klienta saistību 
izpildes nodrošinājums.  

B4.2.7. Ja finanšu instrumenta tirgus cenas izmaiņas dēļ klienta Speciālajā naudas kontā konstatēta nepietiekama 
nodrošinājuma situācija (margin call), t.i. Speciālā naudas konta atlikums ir mazāks nekā minimālā pieļaujamā 
nodrošinājuma (Maintenance margin) apmērs, Klientam ir pienākums nepietiekama nodrošinājuma situācijas 
(margin call) iestāšanās dienā iemaksāt Speciālajā naudas kontā naudas līdzekļus sākotnējo maržinālo prasību 
(initial margin) izpildei vai aizvērt pozīciju (B4.3.).  

B4.2.8. Klients apņemas patstāvīgi sekot tirgus situācijai, kontrolēt finanšu instrumentu tirgus cenas un sekot, lai 
neiestājas nepietiekama nodrošinājuma situācija  (margin call). Sabiedrībai / Bankai ir tiesības, bet nav 
pienākums, paziņot Klientam par nepietiekamā nodrošinājuma situāciju (margin call) iestāšanos.  

B4.2.9. Ja Klients nepilda šo Noteikumu B4.2.7. punktā minētos pienākumus, Sabiedrība / Banka ir tiesīga pēc saviem 
ieskatiem: 

• aizvērt attiecīgo Klienta pozīciju (B4.3.) vai 

• realizēt finanšu ķīlu uz Klientam piederošajiem līdzekļiem Bankā, pārskaitot naudas līdzekļus no jebkuriem 
citiem Klienta kontiem Bankā, novirzot Klienta saistību dzēšanai un/vai 

• realizēt finanšu ķīlu uz Klientam piederošajiem finanšu instrumentiem Bankā, tos pārdodot par tirgus cenu 
un pārdošanā iegūtos līdzekļus novirzot Klienta saistību dzēšanai un/vai 

• izsniegt Klientam kredītu pret finanšu instrumentu ķīlu (ABLV Bank, AS, vispārējo darījumu noteikumu B14), 
piešķirtos līdzekļus novirzot klienta Speciālajā naudas kontā sākotnējo maržinālo prasību (initial margin) 
izpildei (B4.2.7.). 

B4.2.10. Sabiedrība / Banka uz Klienta pieteikuma pamata ir tiesīga, bet tai nav pienākums, pārskaitīt uz Klienta Naudas 
kontu no Speciālā naudas konta līdzekļus, kas veido starpību starp maržinālo darījumu ietvaros iegādāto finanšu 
instrumentu tirgus vērtību (atvērto pozīciju tirgus vērtību) un iemaksāto sākotnējo maržinālo prasību (initial 
margin) apmēru, bet ne vairāk kā Speciālā naudas konta atlikums. 

B4.3. Pozīcijas aizvēršana  

B4.3.1. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī līdz maržināla darījuma izpildes datumam pabeigt noslēgto maržinālo darījumu, 
aizverot attiecīgo pozīciju. Šim nolūkam Klients noslēdz pretēju darījumu iepriekš noslēgtajam maržinālajam 
darījumam.  

B4.3.2. Ja maržinālajam darījumam ir noteikts izpildes datums, Klientam ir pienākums divas dienas pirms maržinālā 
darījuma izpildes datuma ( bet ne vēlāk kā pirms attiecīgā finanšu instrumenta tirdzniecības beigu datuma) aizvērt 
attiecīgo atvērto pozīciju, noslēdzot pretēju darījumu iepriekš noslēgtajam maržinālajam darījumam. Ja Klients 
neizpilda šajā punktā noteikto pienākumu, Sabiedrība / Banka ir tiesīga pirms maržinālā darījuma izpildes datuma 
aizvērt attiecīgā maržinālā darījuma pozīciju. Sabiedrība / Banka un Klients atsevišķi var vienoties par citu 
maržināla darījuma izpildes veidu, kas paredz maržinālā darījuma pamatā esošā bāzes aktīva piegādi / iegādi. 

B4.3.3. Klientam ir pienākums aizvērt atvērto maržinālā darījuma pozīciju, lai novērstu nepietiekama nodrošinājuma 
notikuma (margin call) radītās sekas, ja vien Klients neizpilda šo Noteikumu B4.2.7. punktā minēto pienākumu par 
Speciālā naudas konta papildināšanu. 

B4.4. Atbildība 

B4.4.1. Klients uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar maržinālo darījumu veikšanu, tajā skaitā šādus riskus: 

• neierobežoto zaudējumu risks (cenu izmaiņu dēļ zaudējumi var pārsniegt veiktos ieguldījumus); 

• pozīcijas piespiedu aizvēršanas risks (skatīt B3.2.9., B4.2.9.); 

• regulētā tirgus organizētājs (birža) saskaņā ar tās noteikumiem var mainīt darījumam ar atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem iesniegtā rīkojuma veidu no tirgus rīkojuma (market order) uz ierobežojošu rīkojumu 
(limit order), kā rezultātā Klientam var rasties papildu zaudējumu risks. 

B4.4.2. Klients apzinās, ka arī tā pieteiktajiem / noslēgtajiem maržinālajiem darījumiem piemērojami starptautisko finanšu 
instrumentu tirgu un biržu prakse un paražas, Starpnieksabiedrību, regulētā tirgus (biržu) noteikumi. 

B4.4.3. Klients atlīdzina Sabiedrībai / Bankai visus zaudējumus un izdevumus, kas Sabiedrībai / Bankai radušies sakarā 
ar Klienta pieteiktajiem / noslēgtajiem maržinālajiem darījumiem. 

B4.4.4. Klients atlīdzina Sabiedrībai / Bankai zaudējumus Sabiedrības / Bankas pieprasījuma saņemšanas dienā. 
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B5. Dārgmetālu pirkšanas, pārdošanas un pārvedumu noteikumi 

B5.1. Piemērošana 

Šie noteikumi tiek piemēroti, ja Sabiedrība saņem Klienta rīkojumu darījumiem ar Dārgmetāliem (šajos 
Noteikumos lietotā definīcija atbilst Bankas vispārējo darījumu noteikumu B20.1.1. punktā noteiktajai definīcijai) 
un Klientam ir Dārgmetālu konts (šajos Noteikumos lietotā definīcija atbilst Bankas vispārējo darījumu noteikumu 
B20.1.1. punktā noteiktajai definīcijai) Bankā. 

B5.2. Rīkojums dārgmetālu pirkšanai / pārdošanai  

B5.2.1. Sabiedrība pieņem Klienta rīkojumus Dārgmetālu pirkšanai / pārdošanai Sabiedrības darba laikā atbilstoši 
Pakalpojumu cenrādī norādītajai informācijai. Rīkojumi, kuri saņemti citā dienā un laikā, kurš atšķiras no iepriekš 
noteiktā, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā pēc rīkojuma saņemšanas. 

B5.2.2. Dārgmetālu pirkšanas vai pārdošanas darījuma veikšanai Klients dod rakstisku (t.sk. izmantojot Internetbanku) vai 
telefonisku rīkojumu Sabiedrībai saskaņā ar Sabiedrības prasībām. Sabiedrība nodod no Klienta pieņemto 
rīkojumu Bankai izpildei. 

B5.2.3. Sabiedrībai ir tiesības nepieņemt vai nenodot tālākai izpildei Klienta rīkojumu Dārgmetālu pirkšanai / pārdošanai, 
ja tas ir nepilnīgi vai neprecīzi noformēts, darījuma nosacījumi neatbilst Tirgus praksei, attiecīgās 
Starpnieksabiedrības vai tirgus prasībām (piemēram, rīkojuma tipa, apjoma, cenas neatbilstības dēļ), ja 
Sabiedrība vai Banka nesniedz tādu pakalpojumu vai ja pastāv citi šķēršļi tā izpildei, t.sk., ja Dārgmetāli 
Dārgmetālu kontā vai naudas līdzekļi Naudas kontā nav pietiekami rīkojuma izpildei vai komisijas maksas 
samaksai vai ja dokumentu saturs vai forma neatbilst normatīvajiem aktiem un/vai Sabiedrības iekšējiem 
noteikumiem. 

B5.2.4. Bankai ir tiesības, bet nav pienākums izpildīt tādu Klienta rīkojumu, kuru nav iespējams izpildīt nekavējoties.  

B5.2.5. Savā rīkojumā Klients skaidri norāda darījuma noteikumus: 

B5.2.5.1. darījuma veidu (pirkt, pārdot); 

B5.2.5.2. Dārgmetāla identificējošās pazīmes (Dārgmetāla apzīmējums, nosaukums un tml.); 

B5.2.5.3. Dārgmetāla daudzumu trojas uncēs skaitļos un vārdiem un cenu; 

B5.2.5.4. rīkojuma datumu; 

B5.2.5.5. citu informāciju Sabiedrībai, ja tāda ir. 

B5.2.6. Ja Klients nav norādījis rīkojuma derīguma termiņu, rīkojums ir derīgs līdz darba dienas beigām. Ja Klients 
norādījis rīkojuma derīguma termiņu, rīkojums derīgs šajā termiņā, bet ne ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām 
dienām no tā saņemšanas brīža un jebkurā gadījumā zaudē savu spēku rīkojuma iesniegšanas mēneša pēdējās 
darba dienas beigās. Puses var atsevišķi vienoties par rīkojuma speciālu derīguma termiņu.  

B5.2.7. Ja Klients ir iesniedzis Sabiedrībai vairākus rīkojumus, kas kopā pārsniedz Dārgmetālu kontā esošo Dārgmetālu 
vai Naudas kontā esošo naudas līdzekļu apjomu, Banka nosaka šo rīkojumu izpildes secību pēc saviem 
ieskatiem. 

B5.2.8. Dārgmetālu pirkšanas rīkojumā Klienta norādītā cena uzskatāma par augstāko pirkuma cenu. 

Dārgmetālu pārdošanas rīkojumā Klienta norādītā cena uzskatāma par zemāko pārdošanas cenu. Ja Klients 
rīkojumā nenorāda cenu, Banka izpilda rīkojumu attiecīgi saskaņā ar Bankas Dārgmetālu pirkšanas vai 
pārdošanas kursu rīkojuma izpildes dienā. 

B5.2.9. Lai apstrādātu rīkojumu Dārgmetālu pirkšanai / pārdošanai vai darbību Dārgmetālu kontā, Sabiedrība ir tiesīga 
pieprasīt no Klienta papildus informāciju vai apstiprinājumu un apstrādāt rīkojumu tikai pēc šādas informācijas vai 
apstiprinājuma saņemšanas. Ja Klients nav iesniedzis informāciju vai šādu informāciju nav bijis iespējams 
iesniegt un/vai saņemt, Sabiedrība patur tiesības atteikties no Klienta rīkojuma izpildes, par ko Klientam tiek 
paziņots mutiski un/vai rakstveidā. 

B5.3. Rīkojums dārgmetālu pirkšanai / pārdošanai pa tālruni 

B5.3.1. Klients vai attiecīgi pilnvarots Klienta pārstāvis ir tiesīgs iesniegt Sabiedrībai rīkojumus Dārgmetālu pirkšanai un 
pārdošanai mutiski pa tālruni, izmantojot paroli saskaņā ar šo Noteikumu B1.3.2. – B1.3.4. punktu noteikumiem.  

B5.3.2. Klienta un attiecīgi pilnvarota Klienta pārstāvja telefoniskiem Paziņojumiem ir piemērojami noteikumi par 
Paziņojumiem (A10.). Ja starp šiem speciāliem noteikumiem un vispārējiem noteikumiem par Paziņojumiem 
(A10.) ir pretrunas, ir piemērojami šie speciālie noteikumi. 

B5.3.3. Sabiedrība ir tiesīga ar tehnisko līdzekļu palīdzību ierakstīt telefonsarunu ar Klientu. Sabiedrība un Klients 
vienojas, ka šādi Sabiedrības ieraksti tiek uzskatīti par pietiekamiem Sabiedrības un Klienta telefonisko 
paziņojumu pierādījumiem un var tikt izmantoti arī kā pierādījumi tiesā. 
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B5.4. Rīkojuma dārgmetālu pirkšanai / pārdošanai izpilde 

B5.4.1. Klienta rīkojumu Dārgmetālu pirkšanai vai pārdošanai Sabiedrība nodod izpildei Bankai. Izpildot Klienta rīkojumu, 
darījumi ar Dārgmetāliem tiek iegrāmatoti Klienta Dārgmetālu kontā un Naudas kontā, kā arī kopīgi Klienta 
Ieguldījumu portfelī.  

B5.4.2. Gadījumā, ja Dārgmetālu pirkšanas vai pārdošanas darījumā nepieciešams veikt valūtas konvertēšanu, Klients 
pilnvaro Sabiedrību konvertēt valūtu pēc Bankas noteiktā kursa vai Starpnieksabiedrības noteiktā kursa pēc 
Sabiedrības ieskatiem. 

B5.4.3. Banka ir tiesīga izpildīt rīkojumu Dārgmetālu pirkšanai vai pārdošanai daļēji vai pa daļām, ja Klients rīkojumā tieši 
nav norādījis, ka rīkojums izpildāms tikai vienā darījumā. Gadījumā, ja Klienta rīkojums ir izpildīts pa daļām, 
Sabiedrība ir tiesīga ieturēt komisijas maksu no Klienta par katras rīkojuma daļas izpildi. 

B5.4.4. Atsevišķos gadījumos atbilstoši pastāvošajai Tirgus praksei, attiecīgās Starpnieksabiedrības vai tirgus prasībām 
Klienta rīkojums var tikt izpildīts tikai vienā darījumā bez iespējas izpildīt Klienta rīkojumu daļēji vai pa daļām. 

B5.5. Klientam adresētie dārgmetālu pārvedumi 

B5.5.1. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis Dārgmetālus, kad tie ir ieskaitīti Dārgmetālu kontā. 

B5.5.2. Sabiedrība vai Banka ir tiesīga atteikt Dārgmetālu pārvedumu vai ieskaitīšanu Klienta kontā, nepaskaidrojot 
atteikuma iemeslus. 

B5.6. Dārgmetālu pārveduma rīkojums 

B5.6.1. Sabiedrība pieņem Klienta rīkojumus Dārgmetālu pārvedumam Sabiedrības darba laikā atbilstoši Pakalpojumu 
cenrādī norādītajai informācijai. Rīkojumi, kuri saņemti citā dienā un laikā, kurš atšķiras no iepriekš noteiktā, 
uzskatāmi par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā pēc rīkojuma saņemšanas. 

B5.6.2. Dārgmetālu pārveduma veikšanai Klients iesniedz Sabiedrībai pārveduma rīkojumu Sabiedrības noteiktajā formā. 

B5.6.3. Sabiedrībai vai Bankai ir tiesības nepieņemt vai neizpildīt Klienta Dārgmetālu pārveduma rīkojumu, ja tas ir 
nepilnīgi vai neprecīzi noformēts, vai ja pastāv citi šķēršļi tā izpildei, t.sk.: 

• Dārgmetāli Dārgmetālu kontā nav pietiekami rīkojuma izpildei; 

• Naudas konta atlikums nav pietiekams komisijas samaksai; 

• darījuma nosacījumi neatbilst Tirgus praksei; 

• Sabiedrība vai Banka nesniedz tādu pakalpojumu; 

• rīkojums neatbilst normatīvajiem aktiem un/vai Sabiedrības iekšējiem noteikumiem. 

B5.6.4. Ja Klients ir iesniedzis Sabiedrībai vairākus Dārgmetālu pārveduma rīkojumus, kas kopā pārsniedz Dārgmetālu 
kontā esošo Dārgmetālu apjomu, Sabiedrība un Banka nosaka šo rīkojumu izpildes secību pēc saviem ieskatiem. 

B5.6.5. Klienta pārveduma rīkojumu Sabiedrība nodod izpildei Bankai. 

B5.6.6. Lai apstrādātu rīkojumu Dārgmetālu pārvedumam vai darbību Dārgmetālu kontā, Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt no 
Klienta papildus informāciju vai apstiprinājumu un apstrādāt rīkojumu tikai pēc šādas informācijas vai apstiprinājuma 
saņemšanas. Ja Klients nav iesniedzis informāciju vai šādu informāciju nav bijis iespējams iesniegt un/vai saņemt, 
Sabiedrība patur tiesības atteikties no Klienta rīkojuma izpildes, par ko Klientam tiek paziņots mutiski un/vai 
rakstveidā.  

B5.7. Dārgmetālu pārveduma termiņi 

B5.7.1. Klienta rīkojumu Dārgmetālu pārvedumam Banka izpilda ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. 

B5.7.2. Banka un Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem un citiem Klienta papildus izdevumiem, kas Klientam 
radušies pārveduma nokavējuma rezultātā, ja šāds nokavējums ir radies trešo personu, kuras piedalās 
Dārgmetālu pārveduma veikšanā, vainas dēļ. 

B5.7.3. Klientam adresēto Dārgmetālu ieskaitīšana Dārgmetālu kontā notiek ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc 
Dārgmetālu nokļūšanas Bankas brīvajā rīcībā. 

B5.8. Atbildība 

B5.8.1. Klients apzinās, ka Dārgmetālu vērtība naudas izteiksmē var mainīties attiecīgā Dārgmetāla tirgus vērtības 
izmaiņu rezultātā. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem vai jebkuriem papildus izdevumiem, kas 
radušies Dārgmetāla tirgus vērtības izmaiņu rezultātā. 

B5.8.2. Sabiedrība un/vai Banka nav atbildīga par Klienta zaudējumiem vai jebkurām papildu Klienta izmaksām, kuras 
rodas šādos gadījumos: 
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B5.8.2.1. Starpnieksabiedrību darbības vai bezdarbības dēļ, tajā skaitā Starpnieksabiedrībai jebkura 
iemesla dēļ atsakot Klienta rīkojuma darījumam ar Dārgmetāliem izpildi ; 

B5.8.2.2. Klienta rīkojumu Dārgmetālu pārvedumam no Dārgmetālu konta Bankā uz Klienta vai trešās 
personas kontu citā bankā (saņēmēja banka) jebkura iemesla dēļ noraida saņēmēja banka; 

B5.8.2.3. Klienta vainas dēļ Banka ir noraidījusi Klienta rīkojumu darījumam ar Dārgmetāliem vai nav 
izpildījusi šo rīkojumu savlaicīgi. 

B5.8.2.4. Sabiedrība un/vai Banka ir izmantojusi savas tiesības atteikties no rīkojuma izpildes vai darbības 
veikšanas Dārgmetālu kontā jebkuru iemeslu dēļ. 

B5.8.3. Klients apņemas segt visus izdevumus, zaudējumus, sodus vai jebkurus citus maksājumus kuri rodas Sabiedrībai, 
izpildot Klienta rīkojumus darījumiem ar Dārgmetāliem. 

B6. Darījumu ar ieguldījumu zeltu noteikumi 

B6.1. Piemērošana 

Šie noteikumi tiek piemēroti, ja Sabiedrība saņem Klienta rīkojumu darījumam ar ieguldījumu zeltu. Šajā sadaļā 
lietotās definīcijas atbilst Bankas vispārējo darījumu noteikumu B21.sadaļā izmantotajām definīcijām. 

B6.2. Rīkojumi darījumiem ar ieguldījumu zeltu 

B6.2.1. Sabiedrība pieņem Klienta rīkojumus darījumiem ar ieguldījumu zeltu (tajā skaitā Pieteikumu) Sabiedrības darba 
laikā atbilstoši Pakalpojumu cenrādī norādītajai informācijai. Rīkojumi, kuri saņemti citā dienā un laikā, kurš 
atšķiras no iepriekš noteiktā, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā pēc rīkojuma saņemšanas. 

B6.2.2. Pieteikumu par ieguldījumu zelta nodošanu Bankas glabājumā un rīkojumus darījumiem ar ieguldījumu zeltu 
Klients dod rakstiski saskaņā ar Sabiedrības prasībām. Sabiedrība nodod no Klienta pieņemto Pieteikumu un 
rīkojumus Bankai izpildei. 

B6.2.3. Sabiedrībai ir tiesības nepieņemt vai nenodot tālākai izpildei Klienta Pieteikumu un/vai rīkojumu darījumiem ar 
dārgmetāliem, ja tas ir nepilnīgi vai neprecīzi noformēts, darījuma nosacījumi neatbilst Tirgus praksei, ja 
Sabiedrība vai Banka nesniedz tādu pakalpojumu vai ja pastāv citi šķēršļi tā izpildei, t.sk., ja Dārgmetāli 
Dārgmetālu kontā nav pietiekami Pieteikuma un/vai rīkojuma izpildei vai komisijas maksas samaksai vai ja 
dokumentu saturs vai forma neatbilst normatīvajiem aktiem un/vai Sabiedrības iekšējiem noteikumiem. 

B6.2.4. Banka izpilda Klienta Pieteikumu ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā.  

B6.2.5. Lai apstrādātu Klienta Pieteikumu un/vai rīkojumu darījumiem ar ieguldījumu zeltu, Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt 
no Klienta papildus informāciju vai apstiprinājumu un apstrādāt Pieteikumu un/vai rīkojumu tikai pēc šādas 
informācijas vai apstiprinājuma saņemšanas. Ja Klients nav iesniedzis informāciju vai šādu informāciju nav bijis 
iespējams iesniegt un/vai saņemt, Sabiedrība patur tiesības atteikties no Klienta Pieteikuma un/vai rīkojuma 
izpildes, par ko Klientam tiek paziņots mutiski un/vai rakstveidā. 

B6.3. Rīkojuma darījumiem ar ieguldījumu zeltu izpilde 

Klienta Pieteikumu un/vai rīkojumus darījumiem ar ieguldījumu zeltu Sabiedrība nodod izpildei Bankai. Izpildot 
Klienta Pieteikumu un/vai rīkojumu, darījumi ar ieguldījumu zeltu tiek iegrāmatoti Klienta Dārgmetālu kontā un 
Klienta Ieguldījumu portfeļa sadaļā ieguldījumu zelts Bankas glabājumā.  

B6.4. Atbildība 

B6.4.1. Klients apzinās, ka Dārgmetālu vērtība naudas izteiksmē var mainīties attiecīgā Dārgmetāla tirgus vērtības 
izmaiņu rezultātā. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem vai jebkuriem papildus izdevumiem, kas 
radušies Dārgmetāla tirgus vērtības izmaiņu rezultātā. 

B6.4.2. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem vai jebkurām papildus izmaksām, kas rodas Sabiedrībai, 
izmantojot savas tiesības atteikties no rīkojuma izpildes Dārgmetālu kontā jebkuru iemeslu dēļ. 

B6.4.3. Klients apņemas segt visus izdevumus, zaudējumus, sodus vai jebkurus citus maksājumus, kuri rodas 
Sabiedrībai, izpildot Klienta rīkojumus darījumiem ar Dārgmetāliem. 
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