
INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

KLIENTA PĀRSTĀVIS

NOSACĪJUMI

Vārds, Uzvārds 

Pases / Personas 
apliecības sērija un Nr., 
izdošanas vieta un datums:

INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRES LĪGUMS NR.

M U L TL V

Lūgums aizpildīt drukātiem burtiem, atzīmējot ar „X”, kur nepieciešams

Personas kods 

Vārds, Uzvārds 

Banka nodod Klienta lietošanā uz norādīto individuālā seifa īres termiņu un Klients īrē individuālo seifu Bankā, kas atrodas Bankas klientu apkalpošanas centra „Elizabete” telpās, 
Brīvības ielā 38, Rīgā.

Seifa Nr.

Seifa izmērs:

Seifa atslēgas numurs

Seifa īres termiņš no

kurš rīkojas pamatojoties uz

Personas kods 

Norēķinu konta Nr.

Dzīvesvietas adrese
(iela, māja, dzīv. Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)

(tālruņa Nr., e-pasts)
Kontaktinformācija

Rezidents Nerezidents

XS S

 Klienta seifa atslēgas eksemplārs tiek glabāts: Bankā Pie Klienta

Bankas paziņojumus vēlos saņemt:
*Pasta un SMS pakalpojumu izdevumus sedz Klients

Internetbankā

Pa pastu*

E-pastā

Pa telefonu

SMS*

M L XL

 (DD/MM/GGGG)
līdz

 (DD/MM/GGGG)

Iesnieguma pieņemšanas vieta

Apstiprinu, ka ar AS „Industra Bank” Vispārējiem darījumu noteikumiem, Individuālā seifa īres līguma noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem esmu 
iepazinies, piekrītu tiem pilnībā un apņemos tos ievērot.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

(Paraksts) (Datums)(Vārds, Uzvārds)

(Paraksts) (Datums)(Vārds, Uzvārds)
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Individuālā seifa īres līguma noteikumi

Noteikumos lietotie termini:

Banka – AS „Industra Bank”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003194988.
Bankas pakalpojumu tari� – Bankas cenrādis, kurā noteikta maksa par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem (komisijas maksa), kuri pieejami 
mājaslapā internetā industra.finance.
Glabātuve – speciāli iekārtota telpa ar seifa durvīm, kur atrodas individuālie sei�.
Līdzēji – Banka un Klients kopā.
Līgums – Līgums par Individuālā Seifa īri ar visiem tā pielikumiem, grozījumiem, papildinājumiem un Individuālā Seifa īres līguma noteikumi. 
Klients – fiziska persona, kurai Bankā atvērts norēķinu konts un kura noslēdz Līgumu par Individuālā Seifa īri.
MultiNet – Bankas Klientu attālinātās apkalpošanas sistēma „MultiNet”.
NILLTF – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana.
Pakalpojums – Seifa izīrēšana Klientam atbilstoši Līguma noteikumiem.
Seifa atslēgas glabāšanas maksa – maksa par Seifa atslēgas glabāšanu Bankā, kas noteikta Bankas pakalpojumu tarifos.
Seifa īres termiņš – Līgumā norādītais Seifa lietošanas termiņš.
Seifa īres maksa – maksa par Seifa lietošanu, kas noteikta Bankas pakalpojumu tarifos.
Seifa lietotāji – Klients un Klienta pilnvarotā persona, kura bez Klienta būs tiesīga rīkoties ar Seifu Klienta vārdā. Līguma darbības laikā Klients 
ir tiesīgs šo personu mainīt.
Seifs – individuālais seifs, kuru Klients īrē saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi
Šie Individuālā seifa īres līguma noteikumi tiek piemēroti Līdzēju attiecībās, ja Klients ir noslēdzis ar Banku Individuālā seifa īres līgumu. 
Pakalpojums ir pieejams Bankas klientu apkalpošanas centra ”Elizabete” telpās pēc adreses: Brīvības ielā 38, Rīgā.
Klients var saņemt Seifa atslēgas uzglabāšanas pakalpojumu Bankā, un tas ir papildus pakalpojums par atsevišķu samaksu saskaņā ar Bankas 
pakalpojumu tari�em. Ja Klients izvēlas šādu pakalpojumu, tad Klienta Seifa atslēga tiek uzglabāta noplombētā drošības paketē Bankā. 
Banka slēdz Līgumu ar Klientiem, kuriem Bankā ir atvērts pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts.
Seifa īres termiņš ir no viena mēneša līdz diviem gadiem. Seifa īres termiņu var pagarināt Līgumā noteiktajā kārtībā.
Seifā nav atļauts uzglabāt:

2.6.1. aizliegtus priekšmetus vai vielas – narkotiskās, psihotropās vielas, jebkādus ieročus un munīciju, kā arī citas vielas un priekšme- 
             tus, par kuru glabāšanu paredzēta atbildība atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem;

2.6.2. sabiedrībai bīstamus priekšmetus vai vielas – ķīmiskas, radioaktīvas, viegli uzliesmojošas, sprāgstošas, viegli gaistošas, indīgas un  
            citas vielas un lietas, kas var kaitēt sabiedrības drošībai un veselībai, var bojāt Klienta Seifu vai citos seifos vai Glabātuvē glabājamās  
            Klienta, Bankas vai citu personu lietas;
2.6.3. dzīvas būtnes un lietas, kas var izraisīt rūsu, pelējumu, izlīšanu, vai kurām ir nepieciešams īpašs mikroklimats;
2.6.4. jebkādus priekšmetus, kas varētu radīt aizdomas par to iespējamu saistību ar noziedzīgu nodarījumu veikšanu, tajā skaitā ar 
             noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu un tā �nansējumu.

Seifu var lietot Klients un/ vai viņa pilnvarotā persona, kurai Bankā vai pie zvērināta notāra ir noformēta pilnvara.
Sei�em ir sekojoši izmēri:
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(Bankas darbinieka paraksts) (Klienta paraksts)

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Izmēri Augstums (mm) Dziļums (mm)Platums (mm)

XS

S

M

L

XL

25 250 410

410

410

410

410

250

250

250

250

50

100

150

270
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(Bankas darbinieka paraksts) (Klienta paraksts)

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

Līguma noslēgšana un spēkā esamība
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un Klients ir veicis Līgumā paredzētos maksājumus par visu Līgumā paredzēto Seifa īres 
termiņu, un ir spēkā līdz Seifa īres termiņa beigām.
Klientam ir tiesības pagarināt Līgumu, ja Klients ir pildījis Līguma noteikumus, laikā ir veicis Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā un 
Bankai nav citu iebildumu. Līgumu var pagarināt Klientam personīgi ierodoties Bankas klientu apkalpošanas centra „Elizabete” telpās, Brīvības 
ielā 38, Rīgā vai izmantojot MultiNet.
Pēc Līguma spēkā stāšanās Klients saņem lietošanā numurētu Seifu un vienu Seifa atslēgu, par ko tiek parakstīts Seifa un atslēgas pieņemšanas 
un nodošanas akts, ja Klients nav izvēlējies uzglabāt savu Seifa atslēgu Bankā. Otra identiska Seifa atslēga paliek glabāšanā Bankā.

Seifa lietošanas kārtība
Klients lieto Seifu Klientu apkalpošanas centra „Elizabete” darba laikā, piesakot Pakalpojumu ne mazāk kā stundu pirms darba laika beigām. 
Klientu apkalpošanas centra „Elizabete” darba laiku nosaka Banka, kura ir tiesīga to vienpusēji grozīt. Par šādām darba laika izmaiņām Banka 
sniedz informāciju, izliekot paziņojumu klientu apkalpošanas centrā „Elizabete”, kā arī publicē Bankas mājas lapā internetā un internetbankā - 
MultiNet.
Apmeklējot Seifu, Klients / Klienta pilnvarotā persona uzrāda Bankas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu. Bankai ir tiesības neļaut Seifa 
izmantošanu personai, kura nav Seifa lietotājs atbilstoši Līguma noteikumiem.
Klienta uzturēšanās laiks Seifa glabātuvē ir ierobežots un tas ir 7 minūtes.
Katra Seifa apmeklējuma reize tiek dokumentēta, un Klientam vai viņa pilnvarotajai personai jāparakstās par Seifa apmeklējumu.
Gadījumā, ja Seifa atslēga atrodas glabāšanā Bankā, Klientam tiek izsniegta slēgta drošības pakete ar Seifa atslēgu un tās saņemšanu, kā arī 
plombes numura atbilstību Klients apliecina ar savu parakstu. Pēc Seifa lietošanas Klienta Seifa atslēga tiek ievietota drošības paketē, ko Bankas 
darbinieks Klienta klātbūtnē aizzīmogo ar numurētu vienreizēju plombi, kas tiek uzrādīta Klientam. Klienta paraksts Seifa atslēgas pieņemšanas 
glabāšanā un nodošanas Klientam kartiņā apliecina, ka Klienta Seifa atslēga ir pieņemta glabāšanā atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 
Klients nodrošina, lai pēc kārtējās Seifa lietošanas reizes Seifs tiktu aizslēgts.
Ja Seifu nav iespējams lietot (tas ir salūzis vai sabojāts), Klients nekavējoties informē par to Bankas darbinieku, kas to pavada uz Seifu glabātuvi. 
Banka nekavējoties apseko bojājumu, par ko tiek sastādīts akts, un organizē Seifa labošanas darbu uzsākšanu.
Seifa īres termiņa pēdējā dienā Klients atbrīvo Seifu un nodod Seifa atslēgu (ja tā ir Klienta rīcībā) Bankas darbiniekam, par ko tiek parakstīts Seifa 
un atslēgas pieņemšanas un nodošanas akts.
Gadījumos, kad Klientam nepieciešams nomainīt Seifu pret cita izmēra Seifu, Banka, pamatojoties uz Klienta iesniegumu izbeidz spēkā esošo 
Līgumu un Līdzēji slēdz jaunu Līgumu par cita izmēra Seifa īri, un šādā gadījumā ar augstāk minēto maiņu saistītie maksājumi tiek piemēroti šī 
Līguma 8.2 punktā noteiktajā kārtībā.

Klienta tiesības un pienākumi
Izvēlēties pēc saviem ieskatiem jebkuru Seifu no Bankas brīvajiem Sei�em.
Klients ir tiesīgs pieteikt īrētā Seifa izmēra maiņu, ja ir pieejami cita izmēra Sei� no Bankas brīvajiem Sei�em.
Godprātīgi ievērot šajā Līgumā noteiktās saistības un izpildīt visus ar Seifu īri saistītos Bankas norādījumus.
Pārliecināties, ka Individuālais seifs pēc izmantošanas ir aizslēgts.
Neuzglabāt Seifā šī Līguma 2.6 punktā norādītos priekšmetus un vielas.
Nodrošināt saņemtās Seifa atslēgas saglabāšanu, nepieļaut tās nodošanu trešajām personām un neizgatavot tās dublikātu.
Nekavējoties personīgi vai izmantojot sakaru komunikācijas līdzekļus (piem. MultiNet, telefonu, faksu, e-pastu) informēt Banku, ja Klienta rīcībā 
vairs nav Seifa atslēgas.
Konstatējot Seifa vai tā atslēgas bojājumus, nekavējoties par to ziņot Bankai.
Nenodot Seifu apakšīrē trešajām personām.
Seifa īres termiņa pēdēja dienā atbrīvot to un nodot Bankai Seifa atslēgas vai vienoties ar Banku par Seifa īres termiņa pagarināšanu.
Klients ir atbildīgs par pilnvarotās personas rīcību, lietojot Seifu.
Klients nodrošina savā norēķinu kontā Bankā pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu, lai segtu Bankai Seifu īres un atslēgas glabāšanas maksu, kā 
arī no šī Līguma 8.4 punkta izrietošos maksājumus pirms pakalpojuma saņemšanas saskaņā ar Bankas pakalpojumu tari�em.
Klients nodrošina savā norēķinu kontā Bankā pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu, lai segtu no Līguma 8.3 un 8.5 punktā izrietošos maksājumus Bankai. 
Uzrādīt Bankai Seifa saturu šī Līguma 6.7 punktā paredzētajā kārtībā.
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Pēc Bankas mutiska vai rakstiska pieprasījuma un Bankas noteiktajos termiņos ierasties Bankā un sniegt pieprasītās ziņas par savu darbību.
Klients atlīdzina Bankai visus Bankas izdevumus un zaudējumus, kas radušies, ja Klients ir pazaudējis Seifa atslēgu vai sabojājis slēdzeni, kā arī 
citus zaudējumus, kas radušies, ja Klients, izmantojot Bankas Seifu īres pakalpojumu, pieļāvis Latvijas Republikas normatīvo aktu, Bankas Vispārē-
jo darījuma noteikumu vai Līguma prasību pārkāpumu.

Bankas tiesības un pienākumi
Izīrēt Klientam Seifu tehniskā kārtībā.
Nodrošināt Seifa satura kon�dencialitāti saskaņā ar Seifa īres līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Nodot Klientam Seifa atslēgu pēc Seifa īres līguma noteikumos noteikto maksājumu veikšanas, izņemot gadījumus, kad Klients vēlas Seifa atslēgu 
glabāt Bankā.
Nodrošināt Klientam pieeju Seifam Līguma 4.1 punktā noteiktajā laikā.
Nodrošināt, ka Seifa izmantošanas laikā Klients Glabātuvē atrodas viens pats.
Garantēt Klientam pilnīgu informācijas kon�dencialitāti par Līguma nosacījumiem un saturu, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatī-
vajos aktos tieši paredzētos gadījumus.
Ja rodas aizdomas par Seifā ievietotā satura atbilstību šī Līguma 2.6 punktam, Bankai ir tiesības pieprasīt Klientam uzrādīt Seifā glabājamās lietas 
un sniegt paskaidrojumus par tām.
Bankai ir tiesības neielaist Klientu Glabātuvē, ja Klientam ir parāds par Seifa īri vai nav izpildītas citas Līgumā minētās saistības, kā arī tad, ja 
Klientam vai viņa pārstāvim nav līdzi Seifa atslēgas vai personu apliecinoši dokumenti. Bankai ir tiesības uzaicināt Klientu ierasties Bankā un 
pieprasīt ziņas par Klienta darbību.
Bankai ir tiesības bezakcepta kārtībā noņemt no Klienta jebkura konta Bankā naudas līdzekļus, kas nepieciešami, lai segtu šī Līguma ietvaros 
noteiktās maksas un komisijas par Seifa īres pakalpojuma izmantošanu.

Seifa ārpuskārtas atvēršana un Bankas rīcība ar Seifa saturu
Bankai ir tiesības atvērt individuālo Seifu un izņemt tā saturu Bankas noteiktajā kārtībā, pieaicinot pēc saviem ieskatiem speciālistus un/vai 
lieciniekus, šādos gadījumos:

7.1.1. ja rodas aizdomas par Seifa satura neatbilstību Līguma 2.6. punktam;
7.1.2. pēc normatīvajos aktos noteikto institūciju un personu pieprasījuma normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
7.1.3. pastāvot aizdomām, ka Seifa saturs var apdraudēt Banku vai trešās personas un nodot Seifa saturu kompetentām institūcijām vai  
            dienestiem;
7.1.4. Seifa īres Līgumam izbeidzoties, ja Klients nav izņēmis Seifa saturu 2 (divu) mēnešu laikā pēc Līguma termiņa beigām;
7.1.5. Klientam, nozaudējot lietošanā nodoto Seifa atslēgu. Seifu atver Klienta un Bankas pārstāvju klātbūtnē pēc tam, kad Klients ir 
            uzrādījis personu apliecinošu dokumentu, samaksājis Bankai noteikto komisiju par Seifa atslēgas nozaudēšanu;
7.1.6. Seifs ir sabojāts vai to ir nepieciešams atbrīvot citu pamatotu apstākļu dēļ un Klients vai tā pārstāvis pēc Bankas uzaicinājuma 
            norādītajā termiņā nav ieradies Bankā, lai saņemtu (pārvietotu) Seifa saturu patstāvīgi, vai Banka nevar sazināties ar Klientu, lai  
             uzaicinātu to personīgi saņemt (pārvietot) Seifa saturu.

Ja pēc Bankas rīcībā esošās informācijas, ir iestājusies Klienta nāve, Seifa atvēršana, apskatīšana un Seifa satura saņemšana notiek vienīgi 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bankas pārstāvja klātbūtnē.
Izņemto Seifa saturu Līguma 7.1.4 un 7.1.6 punktā noteiktajā kārtībā Banka uzglabā kopējā Bankas glabātuvē 3 (trīs) mēnešus. Klients to var 
saņemt ar noteikumu, ka ir ieturēti visi maksājumi, kas veicami saskaņā ar Līguma 8.punktu.
Banka neatbild par Klientam piederošo mantu glabāšanu Bankas kopējā glabātuvē. Ja Klients neizņem mantu no Bankas kopējās glabātuves 3 
(trīs) mēnešus, Līdzēji uzskata, ka Klients ir atteicies no mantas un izbeidzis savas īpašuma tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 
1032.pantam un Banka ir tiesīga pēc savas izvēles:

7.4.1. pārdot Klientam piederošo īpašumu par brīvu cenu trešajām personām un no Seifa satura realizācijas iegūto naudu izmantot 
            Klienta saistību pret Banku dzēšanai, un iegūtos naudas līdzekļu atlikumu noguldīt Klienta pieprasījuma noguldījuma (norēķinu)  
            kontā;
7.4.2. iznīcināt īpašumu (Seifa saturu).

5.14.
5.15.
5.16.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

01.01.2016.AS “Industra Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988 
Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www.industra.finance



5 no 6
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8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Maksājumi
Par Seifa izmantošanu un Seifa atslēgas glabāšanu Bankā, ja Klients izvēlējies šādu pakalpojumu, t.sk. pagarinot Seifa īres termiņu, Klients pirms 
pakalpojuma saņemšanas maksā Bankas pakalpojumu tarifos noteikto Seifa īres un Seifa atslēgas glabāšanas maksu.
Gadījumos, kad Klientam nepieciešams nomainīt Seifu pret cita izmēra Seifu, Banka neizmantoto maksu iekļauj īres maksā, kas noteikta saskaņā 
ar no jauna parakstītā Līguma par Seifa īri noteikumiem, izņemot Seifa īres maksu līdz esošā mēneša beigām.
Par Seifa virstermiņa lietošanu (t.i. pēc Seifa īres termiņa beigām, ja Klients nav atbrīvojis Seifu) Banka aprēķina Bankas pakalpojumu tarifos 
noteikto Seifa virstermiņa lietošanas maksu. Komisiju par Seifa virstermiņa lietošanu, kā arī Klienta materiālo vērtību glabāšanu atbilstoši šī 
Līguma 7.1.4 punkta nosacījumiem, Banka piemēro katra kalendārā mēneša pirmajā darba dienā par šo kalendāro mēnesi uz priekšu.
Par Seifa atslēgas nozaudēšanu vai Seifa slēdzenes sabojāšanu Klients maksā Bankas pakalpojumu tarifos noteikto maksu.
Banka piemēro maksu par Klienta īpašuma glabāšanu Bankas kopējā glabātuvē atbilstoši Bankas pakalpojumu tari�em, kamēr Klients izņem 
īpašumu no kopējās glabātuves šī Līguma 7.3 punktā noteiktajā kārtībā vai par visu periodu līdz Klienta īpašuma realizēšanai šī Līguma 7.4 
punktā noteiktajā kārtībā.
Banka ir tiesīga grozīt Bankas pakalpojumu tarifus vienpusējā kārtībā. Gadījumā, ja tiek grozīta Seifa īres maksa vai maksa par Seifa atslēgas 
glabāšanu, Klientam līdz Seifa īres termiņa beigām saglabājas Seifa īres maksa un/vai maksa par Seifa atslēgas glabāšanu, kas bija spēkā Līguma 
noslēgšanas brīdī. Ja Seifa īres līguma termiņš tiek pagarināts vai slēgts Līgums uz jaunu īres termiņu, tiek piemēroti maksājumi, kas paredzēti 
spēkā esošajos Bankas pakalpojumu tarifos jaunā īres Līguma vai vienošanās par Seifa īres līguma termiņa pagarināšanu noslēgšanas dienā.

Atbildība
Par Līgumā noteikto saistību neizpildi Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā.
Klients uzņemas atbildību par to, lai Seifu lietotāji izmantotu Seifu atbilstoši Līguma noteikumiem. Klients uzņemas pilnu atbildību Bankas 
priekšā, ja Seifu lietotāji neievēro Līguma noteikumus.
Klients apliecina, ka viņš pats ir pilnībā atbildīgs par Seifa saturu, t.sk., par tajā esošo lietu saglabāšanu, un Banka neatbild par individuālā Seifa 
satura glabāšanu kā glabātājs Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē, bet atbild tikai par Seifa īri kā mantas izīrētājs Latvijas Republikas 
Civilliku-ma izpratnē.
Klients uzņemas atbildību par sekām, kas var iestāties par Latvijas Republikas tiesību aktos aizliegto priekšmetu vai vielu (ierobežotas aprites 
priekšmetu/vielu) nelikumīgu uzglabāšanu Seifā.
Banka neatbild par zaudējumiem, kas Klientam radušies dabas stihiju, karadarbības, masu nekārtību vai trešo personu prettiesisku darbību, 
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, lēmumu, banku uzraudzības institūcijas rīkojumu vai instrukciju, kā arī sakaru līdzekļu vai 
elektro-sistēmas bojājumu vai traucējumu rezultātā.
Banka ir tiesīga Seifa īres līguma termiņa beigās vai arī Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā nepielaist Klientu pie Seifa izmantošanas, ja 
Klientam ir parāds par maksājumiem saistībā ar šo Līgumu.

Seifa īres tiesību izbeigšana
Seifa īres tiesības tiek izbeigtas:

10.1.1. beidzoties Seifa īres Līguma termiņam;
10.1.2. pēc Bankas iniciatīvas;
10.1.3. pēc Klienta iniciatīvas.

Seifa īres tiesības izbeidzas Seifa īres Līguma pēdējā dienā, bet, ja pēdējā Līguma diena iekrīt brīvdienās vai svētku dienās par Līguma pēdējo 
dienu jāuzskata nākamā darba diena.
Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Seifa īres tiesības un atkāpties no Līguma, ja:

10.3.1. Klients Seifā uzglabā šī Līguma 2.6. punktā norādītos priekšmetus un vielas;
10.3.2. Klients atsakās Bankai uzrādīt Seifā glabājamās lietas vai sniegt paskaidrojumus par tām;
10.3.3. Klientam ir maksājumu parādi saistībā ar šo Līgumu, vai Klients citādi pārkāpj Līguma noteikumus;
10.3.4. Bankai rodas aizdomas, ka Klients izmanto Seifa īri vai Bankas pakalpojumus pretlikumīgiem mērķiem, t.sk., iespējamam NILLTF  
               mēģinājumam.

Gadījumā, ja Banka izbeidz Seifa īres tiesības pēc savas iniciatīvas un atkāpjas no Līguma, pamatojoties uz Līguma 10.3.1- 10.3.4 punktu, Seifa 
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(Bankas darbinieka paraksts) (Klienta paraksts)

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

11.
11.1.

11.2.

īres termiņa pēdējā diena ir diena, kad Banka iesniegusi Klientam attiecīgu paziņojumu. Šādā gadījumā Klientam ir jāatbrīvo Seifs, un Līdzēji 
rīkojas Līguma noteikumos noteiktajā kārtībā.
Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt īres tiesības un atkāpties no Līguma, iesniedzot rakstisku paziņojumu Bankai.
Seifa īres tiesību pēdējā diena ir paziņojuma Bankā saņemšanas diena.
Seifa īres Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā samaksātā Seifa īres maksa netiek atgriezta.
Izbeidzot Seifa īres Līgumu pirms termiņa pēc Bankas iniciatīvas, savu spēku nezaudē Līguma noteikumi, kas paredz:

10.8.1. Bankas tiesības rīkoties ar Seifa saturu;
10.8.2. Bankas tiesības uz atlīdzību;
10.8.3. Paziņojumu nosūtīšanas un strīdu izskatīšanas kārtību.

Papildus nosacījumi
Klienta un Bankas no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, kuras nav atrunātas Līgumā, reglamentē Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, kā arī 
Latvijas Republikas normatīvie akti.
Strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp Banku un Klientu saistībā ar Līguma izpildi, tiek risināti sarunu veidā vai rakstisko pretenziju veidā. Ja 
vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto 
kārtību. Parakstot Līgumu, Klients pilnvaro Banku norakstīt no Klienta kontiem Bankā naudas līdzekļus, lai dzēstu Bankas prasījumus par to 
maksājumu samaksu, kas izriet no Līguma. Šīs tiesības attiecas gan uz tiem kontiem, kas Klientam atvērti Bankā šī Līguma parakstīšanas brīdī, 
gan arī uz tiem, kuri tiks atvērti pēc šī Līguma parakstīšanas.
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