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Līgums par partnera pakalpojumiem maksājumu karšu  

pieņemšanas jomā 

Rīgā 2018. gada 26. marts 

AS “Reģionālā investīciju banka”, reģistrēta Latvijas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003563375, 

Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk tekstā Banka), Valdes locekļa Aleksandrs Jakovļeva personā, 

kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, no vienas puses, un 

<company name>, reģistrēta <registration entity> ar vienoto reģistrācijas Nr. <registration number>, <legal 

address: street, city, postal code, country> (turpmāk tekstā Partneris), <position> <name, surname> personā, 

kurš rīkojas <acting accordingly to>, no otras puses, 

turpmāk tekstā kopā minēti kā Līdzēji vai katrs atsevišķi kā Līdzējs, pieņemot, ka Banka vēlas paplašināt klientu 

datu bāzi, Partnerim ir pieredze klientu piesaistē un Līdzēju mērķi un interese ir gūt peļņu, ir noslēguši šo 

Līgumu par partnera pakalpojumiem maksājumu karšu jomā (turpmāk tekstā – Līgums), par turpmāk minēto: 

1. Termini un definīcijas 
1.1. Potenciālais Klients – juridiska persona, kas vēlas saņemt Bankas pakalpojumus; 

1.2. Klients (Tirgotājs) – Līguma izpratnē - juridiska persona, kas saņem Bankas pakalpojumus Partnera 

darbību rezultātā; 

1.3. Cenrādis – Līguma Pielikums Nr. 2 

1.4. Bankas pakalpojumi – ar maksājumu karšu pieņemšanu saistītie pakalpojumi, kurus Banka sniedz 

Klientam, par kuriem, pamatojoties uz Līgumu, Partnerim ir tiesības Bankas vārdā izplatīt informāciju. 

2. Līguma priekšmets 
2.1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Banka uzdod Partnerim, bet Partneris piekrīt sniegt Bankai turpmāk 

minētos pakalpojumus: 

2.1.2. informēt Potenciālos Klientus par Bankas darbību un par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā 

izplatīt reklāmas prospektus un materiālus; 

2.1.3. piesaistīt Potenciālos Klientus, kurus interesē Bankas pakalpojumi un Bankas nodrošinātā apkalpošana, 

tai skaitā iepazīstināt Potenciālos Klientus ar sākotnējo informāciju par Bankas pakalpojumiem; 

2.1.4. nosūtīt Potenciālos Klientus uz Banku vai Bankas pārstāvniecību Potenciālā Klienta identifikācijai un 

dokumentu noformēšanai, lai uzsāktu izmantot Bankas pakalpojumus; 

2.1.5. izpildīt citus Bankas uzdevumus saskaņā ar Līdzēju parakstītajiem papildu dokumentiem par Bankas un 

Partnera sadarbības paplašināšanu. 

2.1.6. Par iepriekšminēto pakalpojumu sniegšanu Banka apņemas samaksāt Partnerim atlīdzību Līgumā 

noteiktajā apjomā un kārtībā. 

3. Apliecinājumi un garantijas 
3.1. Partneris garantē, ka, noslēdzot Līgumu un izpildot tā noteikumus, tas nepārkāpj tās valsts normatīvo 

aktu prasības, kuras teritorijā tas darbojas. Gadījumā, ja šāds pārkāpums tiek izdarīts, Partneris uzņemas 

pilnu atbildību par norādītā pārkāpuma sekām. 

3.2. Partneris apņemas patstāvīgi realizēt visus pasākumus, kuri nepieciešami tā darbības noformēšanai 

(legalizācijai) Līguma nolūkam tās valsts teritorijā, kurā tas realizē savu darbību. 

3.3. Partneris nav uzskatāms par Bankas pārstāvi, un tam nav tiesību patstāvīgi noslēgt civiltiesiskus 

darījumus Bankas vārdā un interesēs. Partnera darījumi ar trešajām personām Bankai nav saistoši. 

3.4. Partneris apliecina, ka tas ir iepazinies ar nepieciešamo informāciju, lai sniegtu pakalpojumus saskaņā 

ar Līgumu, un Partnerim ir izskaidrotas un saprotamas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, 

tostarp par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. 

3.5. Partneris apzinās un piekrīt, ka tas nav vienīgais Bankas partneris tās darbības reģionā. 

4. Pakalpojumu sniegšanas kārtība 
4.1. Partneris atrod Potenciālos Klientus, kuri vēlas saņemt Bankas pakalpojumus, un piedāvā viņiem tos 

Bankas pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst Potenciālā Klienta vajadzībām. Ja Potenciālais Klients ir 
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ieinteresēts saņemt Bankas pakalpojumus, Partneris nosūta Potenciālo Klientu uz Banku vai Bankas 

pārstāvniecību visu attiecīgā Bankas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu noformēšanai 

un identifikācijas veikšanai. 

4.2. Partnerim ir jāparūpējas par to, lai Potenciālais Klients pilnvarotu Banku sniegt informāciju par sevi 

Partnerim, kas nepieciešama, lai Partneris varētu izrakstīt rēķinu par saviem pakalpojumiem Bankai. 

4.3. Partneris iegūst tiesības uz Partnera atlīdzību par Klienta piesaistīšanu no brīža, kad Banka veikusi 

Potenciālā Klienta identifikāciju, noslēgusi ar to līgumu par Bankas pakalpojumu un atvērusi Bankā 

Klienta (Tirgotāja) kontu. 

4.4. Ja Klients nav pilnvarojis Banku sniegt Partnerim informāciju par sevi, kas nepieciešama Partnera 

atlīdzības aprēķināšanai, Bankai ir tiesības, nesaskaņojot ar Partneri, nemaksāt Partnera atlīdzību. 

5. Partnera pakalpojumu apmaksa un norēķinu kārtība 
5.1. Par Bankai sniegtajiem pakalpojumiem, kuri norādīti Līguma 2.1. punktā, Banka apņemas samaksāt 

Partnerim Partnera atlīdzību noteiktajā apjomā un Līgumā paredzētajos termiņos. 

5.2. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt izmaiņas Tirgotāju industriju un saimnieciskas darbības klasifikācijā 

(Līguma Pielikums 1), paziņojot Partnerim par šādām izmaiņām Līgumā paredzētajā kārtībā 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pirms jauno Tirgotāju industriju un saimnieciskas darbības 

klasifikācijas spēkā stāšanās datuma. 

5.3. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt izmaiņas Cenrādī (Līguma Pielikums 2), paziņojot Partnerim par 

šādām izmaiņām Līgumā paredzētajā kārtībā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pirms jaunā Cenrāža 

spēkā stāšanās datuma. 

5.4. Partnera atlīdzība tiek aprēķināta, pamatojoties uz Bankas rīcībā esošo informāciju par Partnera 

piesaistītajiem Klientiem. Banka apņemas uz Līgumā 10.5.2. punktā norādīto Partnera elektroniskā 

pasta adresi nosūtīt Partnera atlīdzības summas aprēķinu. 

5.5. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Partneris saņēmis Līguma 5.4. punktā norādīto atlīdzības 

summas aprēķinu, Partneris apņemas iesniegt Bankai attiecīgu rēķinu par Bankas aprēķinā norādīto 

atlīdzības summu, tādējādi apstiprinot pakalpojuma sniegšanu Bankai aprēķinā norādītajā apjomā, vai 

iesniegt pamatotus iebildumus pret Bankas sagatavoto atlīdzības summas aprēķinu. 

5.6. Banka apņemas apmaksāt Līguma 5.5. punktā norādīto Partnera rēķinu 10 (desmit) kalendāra dienu 

laikā no brīža, kad Banka to saņēmusi. Partnera atlīdzība tiek samaksāta ar pārskaitījumu uz rēķinā 

norādīto Partnera kontu. Gadījumā, ja Partnera konts nav atvērts Bankā, Bankai ir tiesības atskaitīt no 

maksājamās atlīdzības ar naudas pārvedumu saistīto faktisko komisijas maksu. 

5.7. Ja Partneris iesniedzis Līguma 5.5. punktā norādītos iebildumus pret Bankas aprēķināto atlīdzības 

summu, Banka apņemas tos izskatīt 5 (piecu) kalendāra dienu laikā no saņemšanas brīža un, ņemot 

vērā iegūto rezultātu, nosūtīt Partnerim precizētu atlīdzības summas aprēķinu vai apstiprināt sākotnējā 

aprēķina pareizību. Ja Līdzēji nespēj panākt vienošanos par Partnera atlīdzības summu šajā punktā 

norādītajā kārtībā, strīds izskatāms saskaņā ar Līguma 8. daļas noteikumiem. Ņemot vērā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktās konfidencialitātes prasības, Partnerim nav tiesību prasīt un 

saņemt no Bankas informāciju par atlikumiem Klientu kontos un/vai par Klientu veiktajām 

operācijām/pārvedumiem. 

5.8. Ja Partnera atlīdzība saskaņā ar Cenrādi tiek noteikta kā procenti no Bankas ienākumiem, kurus veido 

Klientu samaksātās komisijas maksas, vai procenti no maksājumu karšu pieņemšanas darījumu 

apgrozījuma, atlīdzības samaksas aprēķināšana par attiecīgo Klientu tiek pārtraukta brīdī, kad Klients 

pārtrauc izmantot attiecīgo Bankas pakalpojumu. 

5.9. Izpildot Līguma noteikumus, starp Līdzējiem neveidojas nekādas citas, kā tikai Līgumā minētās darba, 

finanšu vai tiesiskās attiecības. Bankai nav pienākuma atlīdzināt Partnera izdevumus vai veikt kādus 

citus maksājumus, kuri saistīti ar Līguma izpildīšanu, izņemot Līguma 5.1. punktā noteiktos 

maksājumus. 

5.10. Partneris apņemas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc tam, kad Partneris parakstījis 

Līgumu, iesniegt Bankai 4 (četrus) rezidenta Apliecības oriģināleksemplārus (Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos apstiprinātā veidlapa) ar norādi par minētās rezidenta Apliecības reģistrāciju 

attiecīgajā Partnera rezidences valsts nodokļu institūcijā, ja starpvalstu vienošanās starp Latvijas 

Republiku un Partnera rezidences valsti paredz novērst dubulto aplikšanu ar nodokļiem. 

5.11. Ja Partneris Līguma 5.10. punktā norādītajā termiņā nav iesniedzis Bankai iepriekšminēto rezidenta 

Apliecību, tostarp tāpēc, ka nav noslēgta atbilstoša starpvalstu vienošanās, kā arī tad, ja attiecīgā 

Latvijas Republikas nodokļu institūcija nav pieņēmusi Partnera iesniegto rezidenta Apliecību, Bankai ir 

tiesības, nesaskaņojot ar Partneri, patstāvīgi pirmajā un katrā nākamajā Partnera atlīdzības samaksas 
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reizē atskaitīt no Partnerim izmaksājamās atlīdzības summas Latvijas Republikā samaksājamo 

ienākumu nodokli apjomā, kādu nosaka samaksas brīdī spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie 

akti. Partneris apņemas neizvirzīt Bankai nekādas pretenzijas par nodokli, kuru Banka atskaitījusi šajā 

punktā paredzētajā kārtībā. 

5.12. Visus citus nodokļus, kuri saistīti ar Partnera darbībām, izpildot šo Līgumu, un kuri Partnerim jāmaksā, 

Partneris samaksā pats. 

6. Partnera tiesības un pienākumi 
6.1. Partneris apņemas: 

6.1.1. precīzi un pareizi ievērot Līguma noteikumus un Bankas instrukcijas, rīkoties ar pilnu atbildību un 

godprātību, kāda parasti tiek sagaidīta, nodarbojoties ar šāda veida darījumiem, kā arī pielikt saprātīgas 

pūles, sniedzot Bankai Līgumā paredzētos pakalpojumus; 

6.1.2. saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Līgumu sniegt Bankai tikai patiesu un pārbaudītu 

informāciju, kā arī nosūtīt Bankai visu informāciju, kuru tas uzzinājis par Klientiem un kura Bankai var 

būt noderīga/būtiska; 

6.1.3. rūpēties par Bankas reputāciju un bez Bankas rakstiskas piekrišanas neizmantot Bankas nosaukumu 

savos reklāmas materiālos; 

6.1.4. nodrošināt visas informācijas konfidencialitāti, kura tam kļuvusi zināma saistībā ar Līgumā paredzēto 

pakalpojumu sniegšanu Bankai; 

6.1.5. ja radušies kādi jautājumi vai domstarpības, nekavējoties sazināties ar Banku, lai saņemtu skaidrojumus; 

6.1.6. operatīvi paziņot Bankai par visām ar Līgumu saistītām izmaiņām informācijā par Partneri, tai skaitā par 

izmaiņām kontaktinformācijā attiecībā uz Partnera pārstāvjiem, sniedzot Bankai jaunos datus. 

7. Bankas tiesības un pienākumi 
7.1. Banka apņemas: 

7.1.1. nodot Partnera rīcībā dokumentus un informāciju, kuri Partnerim nepieciešami, lai sniegtu Bankai 

Līguma 2.1. punktā paredzētos pakalpojumus, tai skaitā reklāmas un informatīvos materiālus, 

normatīvos aktus, anketas un citus materiālus; 

7.1.2. savlaicīgi paziņot Partnerim par izmaiņām Līguma 7.1.1. punktā norādītajos dokumentos/materiālos; 

7.1.3. sniegt Partnerim konsultācijas par jautājumiem, kuri saistīti ar Bankas pakalpojumiem un Bankai 

sniegtajiem pakalpojumiem, kuri paredzēti Līgumā; 

7.1.4. savlaicīgi un pilnībā samaksāt Partnerim atlīdzību saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

8. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izskatīšanas kārtība 
8.1. Visi Līgumā neatrunātie jautājumi tiek reglamentēti saskaņā ar Latvijas Republikas materiālajām un 

procesuālajām tiesībām. 

8.2. Visas domstarpības, kuras var rasties starp Līdzējiem Līguma un/vai ar to saistīto dokumentu 

izpildīšanas gaitā, tiek risinātas, vienojoties savstarpēju sarunu ceļā. Strīds, par kuru Līdzēji nav spējuši 

vienoties, iesniedzams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

9. Līguma stāšanas spēkā un ilgums 
9.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā brīdī, kad Līdzēji to parakstījuši. 

9.2. Katram Līdzējam ir tiesības to vienpusēji izbeigt, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam ne vēlāk kā 

1 (vienu) mēnesi pirms Līguma darbības izbeigšanas datuma. 

9.3. Ja kāds no Līdzējiem ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, otram Līdzējam ir tiesības vienpusēji, 

bez iepriekšēja paziņojuma Līgumu izbeigt, rakstiski paziņojot pārkāpumu izdarījušajam Līdzējam par 

Līguma izbeigšanu. 

9.4. No Līguma izbeigšanas brīža Banka tiek atbrīvota no pienākuma samaksāt Partnerim Līgumā paredzēto 

atlīdzību. 

10. Citi noteikumi 
10.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski un uzskatāmi par Līguma neatņemamu 

daļu. Līdzējam, kurš vēlas Līgumā izdarīt grozījumus, jāpaziņo par to rakstiski otram Līdzējam ne vēlāk 

kā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas iepriekš. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad Līdzēji parakstījuši 

attiecīgo dokumentu par grozījumiem, ja norādītā dokumenta noteikumos nav noteikts citādi. Izmaiņu 

veikšana Līguma pielikumos nav uzskatāma par Līguma grozīšanu šī punkta izpratnē. 

10.2. Līgumā paredzētās tiesības nevar piešķirt trešajai personai bez Līdzēju abpusējas rakstiskas piekrišanas. 
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10.3. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka Līgums ietver visus noteikumus, par kuriem tie ir vienojušies, un 

ka Līgums atbilst Līdzēju paustajai gribai. Līgumam stājoties spēkā, visas iepriekšējās norunas un 

vienošanās, kas attiecas uz Līguma priekšmetu, zaudē spēku. 

10.4. Jebkādi paziņojumi, kurus Līdzēji sūta viens otram saistībā ar Līgumu, jāsagatavo rakstiski un tiks 

uzskatīti par pienācīgi nogādātiem, ja tie iesniegti otram Līdzējam personīgi pret parakstu par 

dokumenta saņemšanu, ir nosūtīti, izmantojot faksu vai elektronisko pastu, vai arī nosūtīti ar ierakstītu 

vēstuli (izmantojot kurjerpastu) uz Līdzēju pasta adresi. Ja paziņojums tiek nodots personīgi pret 

parakstu vai nosūtīts, izmantojot faksu vai elektronisko pastu, tiek uzskatīts, ka otrs Līdzējs to saņēmis 

tajā pašā dienā. Ja paziņojums tiek nosūtīts pa pastu (kurjerpastu) uz Līgumā norādīto adresi, tiek 

uzskatīts, ka paziņojums nogādāts adresātam 8. (astotajā) darba dienā pēc ierakstītās vēstules 

nodošanas pasta dienestam vai vēstules nodošanas kurjerdienestam. 

10.5. Visus paziņojumus un korespondenci saistībā ar Līgumu ir jāsūta Līdzēju kontaktu personām: 

10.5.1. Bankas kontakta persona: <vārds, uzvārds>, telefona numurs <telefona numurs>, elektroniska pasta 

adrese merchants@ribbank.com, korespondences adrese Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV1010, Latvija. 

10.5.2. Partnera kontakta persona: <vārds, uzvārds>, telefona numurs <telefona numurs>, elektroniska pasta 

adrese <e-pasta adrese>, korespondences adrese <street, city, post index, country>. 

10.6. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā, un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, 

abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11. Līdzēju paraksti un rekvizīti 

Banka: 

AS “Reģionālā investīciju banka” 

Reģ. Nr. 40003563375 

Jūra Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis 

Aleksandrs Jakovļevs 

 Partneris: 

<company name> 

Reģ. Nr. <registration number> 

<address: street, city, post index, country> 

 

 

 

 

 

<position> 

<name, surname> 

  

mailto:merchants@ribbank.com


 

IX.220/ Versija: 01/ Pieejamība: A/ VL Nr. V/23/ Spēkā no: 11.06.2018. 5/8 

/paraugs/ 

 

1. pielikums  

2018. gada 26. marta Līgumam par partnera pakalpojumiem 

maksājumu karšu pieņemšanas jomā 

Tirgotāju industriju un saimnieciskas darbības klasifikācija 

1. Aizliegtas industrijas un saimnieciskas darbības (Aizliegta) 
1.1. Aizliegtas industrijas un saimnieciskas darbības Tirgotājs ir tāds Tirgotājs, kas atbilst kādam no zemāk 

norādītiem kritērijiem: 

1.1.1. Nelegālas aptiekas (nelegāla recepšu medikamentu tirdzniecība, narkotikas un psihotropas vielas, 

Salvia divinorum u. tml.) (MCC 5122 un 5912); 

1.1.2. Recepšu medikamentu tirdzniecība interneta vidē bez maksājuma kartes un/vai klienta klātbūtnes 

(MCC 5122 un 5912); 

1.1.3. Intelektuālo īpašumu un tirdzniecības marku izmantošanas pārkāpumi (modificētas elektronikas 

iekārtas, viltotas preces vai replikas – apavi, apģērbi, parfimērija, kosmētika, elektronika, pulksteņi utt.); 

1.1.4. Maldinošas preces vai pakalpojumi, krāpšana (pretvīrusu programmas, šaubīgas apmācības un tml.); 

1.1.5. Aizvainojoša satura materiālu izplatīšana (bērnu pornogrāfija, vardarbība un tml.); 

1.1.6. Nelegāla tabakas izstrādājumu izplatīšana (MCC 5993); 

1.1.7. Tabakas izstrādājumu izplatīšana interneta vidē bez maksājuma kartes un/vai klienta klātbūtnes (MCC 

5993); 

1.1.8. Nelegāla alkohola izstrādājumu izplatīšana (MCC 5813); 

1.1.9. Alkohola izstrādājumu izplatīšana interneta vidē bez maksājuma kartes un/vai klienta klātbūtnes (MCC 

5813); 

1.1.10. Azartspēļu nelegāla ierīkošana (MCC 7995 un 9754); 

1.1.11. Detektīva pakalpojumi (MCC 7393); 

1.1.12. Bitcoins, virtuālas valūtas, kriptovalūtas (MCC 6051); 

1.1.13. Parādu atgūšana (MCC 7322); 

1.1.14. Dzīvnieku tirdzniecība (MCC 5995); 

1.1.15. Astrologa pakalpojumi; 

1.1.16. Politiskas organizācijas (MCC 8651 un 8661); 

1.1.17. Reliģiju organizācijas, reliģiju preču un pakalpojumu tirdzniecība (MCC 8661 un 5973). 

1.2. Banka nesniedz Bankas pakalpojumus aizliegtas industrijas un saimnieciskas darbības Tirgotājiem. 

2. Paaugstināta riska industrijas un saimnieciskas darbības (Augsta riska) 
2.1. Paaugstināta riska industrijas un saimnieciskas darbības Tirgotājs ir tāds Tirgotājs, kas atbilst kādam no 

zemāk norādītiem kritērijiem: 

2.1.1. Telekomunikācijas pakalpojumi (MCC 4813, 4814, 4816 un 5967); 

2.1.2. Pieaugušiem domāta satura tirdzniecība, kur darījums veikts bez maksājuma kartes klātbūtnes (MCC 

5967, 7273 un 7841); 

2.1.3. Iepazīstināšanas interneta lapas, Iepazīstināšanas aģentūras un eskorta pakalpojumi, kur darījums 

veikts bez maksājuma kartes klātbūtnes (MCC 7273); 

2.1.4. Forex tirdzniecība (MCC 6051 un 6211); 

2.1.5. Antikvariāts (MCC 5932 un 5937); 

2.1.6. Vitamīni, diētiskas piedevas, bioloģiski aktīvas piedevas; 

2.1.7. Ziedojumi; 

2.1.8. Ieroču tirdzniecība; 

2.2. Starptautiskas maksājumu organizācijas un citas Bankas darbību regulējošas institūcijas var piemērot 

atsevišķas speciālas prasības Bankai, lai nodrošinātu Bankas pakalpojumus Augsta riska Tirgotājiem. 

3. Vidēja riska industrijas un saimnieciskas darbības (Vidēja riska) 
3.1. Vidēja riska industrijas un saimnieciskas darbības Tirgotājs ir tāds Tirgotājs, kas atbilst kādam no zemāk 

norādītiem kritērijiem: 

3.1.1. Attālināta mārketinga pakalpojumi (MCC 7389 un 4761); 

3.1.2. Vairāku līmeņu mārketings; 
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3.1.3. Multimediju pārraides, failu publicēšana, programmatūras lejupielādes pakalpojumi (MCC 5734 un 

5735); 

3.1.4. daļlaika lietojuma tiesības; 

3.1.5. Tirgotājs pārdod preces vai pakalpojumus par summu, lielāku par 1000,00 EUR; 

3.1.6. Tirgotājs pārdod digitālus produktus (programmatūra, datorspēles un tml.) ar piegādes laiku virs 14 

(četrpadsmit) dienām no pārdošanas dienas; 

3.1.7. Tirgotājs neizmanto 3-D Secure (MasterCard SecureCode, Verified by Visa) protokolu karšu lietotāju 

papildu autentifikācijai; 

3.1.8. Tirgotājs izmanto regulārus maksājumus (recurring payments); 

3.1.9. Tirgotājs pārdot fiziskās preces ar piegādes laiku virs 21 dienām no pārdošanas dienas; 

3.1.10. Tirgotājs izmanto regulārus maksājumus un maksājumu periodiskums ir mazāks par 30 dienām; 

3.1.11. Tirgotājs izmanto regulārus maksājumus, un kādam no maksājumiem summa ir lielāka par 150,00 EUR; 

3.1.12. Tirgotājs izmanto regulārus maksājumus, un mazākās summas maksājums no lielākās summas 

maksājuma atšķiras par vismaz 50%. 

4. Zema riska industrijas un saimnieciskas darbības (Zema riska) 
4.1. Zema riska industrijas un saimnieciskas darbības Tirgotājs ir tāds Tirgotājs, kas atbilst kādam no zemāk 

norādītiem kritērijiem: 

4.1.1. Tirgotāja industrija un saimnieciska darbība netiek klasificēta ka Aizliegta, Augsta riska vai Vidēja riska 

un darījumi tiek veikti maksājumu kartes klātbūtnē; 

4.1.2. Tirgotāja industrija un saimnieciska darbība netiek klasificēta ka Aizliegta, Augsta riska vai Vidēja riska, 

darījumi tiek veikti digitālā vidē bez maksājumu kartes klātbūtnes un mēneša darījumu apgrozījums 

nepārsniedz 50 000,00 EUR. 

5. Līdzēju paraksti un rekvizīti 

Banka: 

AS “Reģionālā investīciju banka” 

Reģ. Nr. 40003563375 

Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis 

Aleksandrs Jakovļevs 

 Partneris: 

<company name> 

Reģ. Nr. <registration number> 

<address: street, city, post index, country> 

 

 

 

 

 

<position> 

<name, surname> 
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/paraugs/ 

 

2. pielikums 

2018. gada 26. marta Līgumam par partnera pakalpojumiem 

maksājumu karšu pieņemšanas jomā 

Cenrādis 

1. Termini un definīcijas 
1.1. 3-D Secure – maksājumu karšu lietotāja papildu autentifikācijas tehnoloģija MasterCard SecureCode 

un Verified By Visa; 

1.2. Maksājuma atcelšana (reversal) – noteikta maksājuma atcelšana un maksājuma summas atgriešana 

maksājumu kartes lietotāja kontā; 

1.3. Maksājuma atgriešana (refund) – maksājuma summas atgriešana maksājumu kartes lietotāja kontā; 

1.4. Maksājuma apstrīdēšanas transakcija – (any type of chargeback, representment, pre-compliance and 

etc.) 

1.5. Tirgotāja līgums – pamats tiesisko attiecību  starp Banku un Tirgotāju dibināšanai, lai Banka varētu 

sniegt Tirgotājam maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu Tirgotāja tirdzniecības vietās. 

2. Bankas komisijas maksas 

2.1. Komisija par maksājumu tirdzniecības termināļos 

2.1.1. Augsta riska Tirgotājs 

2.1.2. Vidēja riska Tirgotājs 

2.1.3. Zema riska Tirgotājs 

2.1.3.1. Maksājums ar ES izdoto karti 

2.1.3.2. Maksājums ar ārpus ES izdoto karti 

2.1.4. Papildu uzcenojums, ja maksājuma summa ir mazāka par XX,00 EUR 

 

3,0% 

2,5% 

 

1,4% 

2,0% 

0,00 EUR 

2.2. Komisija par maksājumu interneta vidē bez klienta un/vai kartes klātbūtnes 

2.2.1. Augsta riska Tirgotājs 

2.2.2. Vidēja riska Tirgotājs 

2.2.3. Zema riska Tirgotājs 

2.2.3.1. Maksājums ar ES izdoto karti 

2.2.3.2. Maksājums ar ārpus ES izdoto karti 

2.2.4. Papildu uzcenojums, ja netiek izmantots 3-D Secure 

2.2.5. Papildu uzcenojums, ja maksājuma summa ir mazāka par XX,00 EUR 

3,5% 

2,5% 

 

1,8% 

2,2% 

0,2% 

0,00 EUR 

2.3. Komisija par Maksājuma atcelšanu 0,35 EUR 

2.4. Komisija par Maksājuma atgriešanu 0,35 EUR 

2.5. Mēneša maksa par tirdzniecības vietas apkalpošanu 

2.5.1. Augsta riska Tirgotājs 

2.5.2. Vidēja riska Tirgotājs 

2.5.3. Zema riska Tirgotājs 

 

50,00 EUR 

40,00 EUR 

30,00 EUR 

2.6. Komisija par katru Maksājuma apstrīdēšanas transakciju 

2.6.1. Augsta riska Tirgotājs 

2.6.2. Vidēja riska Tirgotājs 

2.6.3. Zema riska Tirgotājs 

 

30,00 EUR 

25,00 EUR 

20,00 EUR 

3. Tirgotāja komisijas maksas 
3.1. Tirgotāja komisijas maksa sastāv no Bankas komisijas maksas ar savu uzcenojumu. 

3.2. Tirgotāja komisijas maksai nedrīkst būt mazākai par Bankas komisijas maksu neviena Cenrāža pozīcijā. 

3.3. Tirgotāja komisijas maksas tiks iekļautas Tirgotāja līguma par maksājumu karšu pieņemšanu 

tirdzniecības vietā. 

4. Partnera atlīdzības aprēķins 
4.1. Partnera atlīdzība ir xx,00% no Tirgotāja komisiju maksu un Bankas komisiju maksu starpības. Partnera 

atlīdzība tiek aprēķināta par noteikto norēķinu periodu. 
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4.2. Partnerim atlīdzība tiek izmaksāta tikai EUR valūtā. Ja no Klienta (Tirgotāja) ieturētā komisijas maksa 

atšķiras no Partnera valūtas (EUR), Banka pārrēķinās summas pēc Bankas valūtas maiņas oficiālā kursa 

rēķina informācijas sagatavošanas dienā.  

5. Līdzēju paraksti un rekvizīti 

Banka: 

AS “Reģionālā investīciju banka” 

Reģ. Nr. 40003563375 

Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis 

Aleksandrs Jakovļevs 

 Partneris: 

<company name> 

Reģ. Nr. <registration number> 

<address: street, city, post index, country> 

 

 

 

 

 

<position> 

<name, surname> 

 

 

 


