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1. Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 
1.1. Banka – akciju sabiedrība “Citadele banka”, vienotais reģistrācijas 
Nr. 40103303559, juridiskā adrese – Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, 
Latvija. 
1.2. Bankas Grupa – Banka, visas Bankas ārvalstu filiāles, Bankas meitas 
sabiedrības un Bankas meitu meitas sabiedrības. 
1.3. Cenrādis – Bankas produktu un pakalpojumu cenrādis attiecībā uz 
tirdzniecības finansēšanu. 
1.4. Finanšu nodrošinājuma konts – Bankas speciālais konts, kuru 
Banka atver uz Līguma pamata, piesaistot to Garantijas prasītāja datiem, 
un kurā esošie naudas līdzekļi kalpo par Nodrošinājumu. 
1.5. Garantija – saskaņā ar Līgumu Bankas rakstiskas saistības maksāt 
Garantijas saņēmējam jebkādu summu Garantijas summas ietvaros 
saskaņā ar Garantijas  nosacījumiem. 
1.6. Garantijas beigu termiņš – Garantijā norādītais datums, līdz kuram 
Garantijas saņēmējs ir tiesīgs iesniegt Bankā Samaksas pieprasījumu 
saskaņā ar Garantijas nosacījumiem. 
1.7. Garantiju līnijas limits – maksimālā summa, kuras ietvaros 
Garantijas prasītājs var prasīt un Banka saskaņā ar Līgumu izsniedz 
Garantijas.  
1.8. Garantijas prasītājs -  juridiska persona, pēc kuras lūguma Banka 
izsniedz Garantiju. 
1.9. Garantijas prasītāja Grupa – Garantijas prasītājs, viņa PLG un visas 
juridiskās personas, attiecībā uz kurām vismaz vienam Garantijas prasītāja 
PLG atsevišķi vai kopā ar citām personām tiešā vai netiešā viedā ir iespēja 
realizēt izšķirošu ietekmi Latvijā piemērojamo tiesību izpratnē. Tas ir -
 iespēja tieši vai netieši: 
a) kontrolēt (regulāri vai neregulāri) lēmumu pieņemšanu juridiskās 
personas pārvaldes 
institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās, 
b) iecelt tādu juridiskās personas pārraudzības institūcijas vai 
izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas izšķirošās ietekmes realizētājam 
nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā. 
1.10. Garantijas saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kuras labā 
Banka izsniedz Garantiju. 
1.11. Garantijas summa – Garantijā norādītā maksimālā naudas summa, 
līdz kurai Banka saskaņā ar Garantijas noteikumiem uzņemas  samaksāt 
Garantijas saņēmējam, pamatojoties uz Samaksas pieprasījumu. 
1.12. Iesniegums - Bankas noteiktas formas Garantijas prasītāja rakstisks 
iesniegums, ar kuru Garantijas prasītājs lūdz Bankai noslēgt Līgumu ar 
Speciāliem Noteikumiem. 
1.13. Līgums – Bankas un Garantijas prasītāja vienošanās par Garantiju 
izsniegšanu, kas sastāv no Pieteikuma un Noteikumiem, bet gadījumā, ja 
Līgums tiek noslēgts ar Speciālajiem noteikumiem - tas sastāv no 
Noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem. 
1.14. Līgumsods – maksājums, kas Garantijas prasītājam ir jāveic par 
maksājuma kavējumu un/vai saistību nepienācīgu izpildi saskaņā ar 
Līgumu. 
1.15. Nodrošinājums – Garantijas prasītāja no Līguma izrietošo saistību 
izpildes nodrošinājums. 
1.16. Norēķinu konti – Garantijas prasītāja norēķinu konti Bankā. 
1.17. Noteikumi – šie vispārējie noteikumi par Garantiju izsniegšanu, kas 
pieejami Bankas interneta mājas lapā www.citadele.lv  
1.18. Pamatdarījums – Garantijas prasītāja saskaņā ar līgumu, konkursa 
nolikumu, tiesību aktu vai citu dokumentu, darījumu vai citu pamatu, 
uzņemtas saistības pret Garantijas saņēmēju, par kuru izpildi tiek izsniegta 
Garantija. 
1.19. Pieteikums – Bankas noteiktas formas Garantijas prasītāja rakstisks 
iesniegums, ar kuru Garantijas prasītājs lūdz Bankai izsniegt konkrētu 
Garantiju. 
1.20. PLG – patiesā labuma guvējs, fiziskā persona, kurai tiešas vai 
netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no Garantijas prasītāja 
kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, kura to tiešā vai netiešā veidā 
kontrolē vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma 
attiecības ar Banku. 
1.21. Puses – Banka un Garantijas prasītājs. 
1.22. Samaksas datums – datums, kurā Banka izmaksā Garantijas 
saņēmējam tā pieprasīto summu un līdz kuram Garantijas prasītājam pēc 
Bankas pieprasījuma šī summa jāsamaksā Bankai. 
1.23. Samaksas pieprasījums – Garantijas nosacījumiem atbilstošs 
Garantijas saņēmēja pieprasījums Bankai samaksāt Garantijas summu vai 
tās daļu saskaņā ar Garantiju. 
1.24. Speciālie noteikumi – papildus Noteikumiem noslēgta Pušu 
rakstiska vienošanās, kurā noteikti Noteikumiem papildus un/vai atšķirīgi 
noteikumi, kas piemērojami Pušu savstarpējām attiecībām saistībā ar 
Garantiju izsniegšanu un apkalpošanu, ja Puses par tādu ir vienojušās.  
1.25. Starptautiskie noteikumi – “Vienotie noteikumi par pieprasījuma 
garantijām”, Starptautiskās Tirdzniecības kameras publikācija Nr. 758, 
2010. gada redakcija. 
1.26. Sankciju tiesību akts - Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likums un/vai ar to saistītie starptautiskie un nacionālie 

normatīvie dokumenti un/vai dokumenti, kurus izdevusi banku uzraugošā 
institūcija. 
1.27. Termiņdepozīts – Garantijas prasītāja naudas noguldījums Bankā 
uz noteiktu periodu. 
1.28. VDN – Bankas Vispārējie darījumu noteikumi. 
1.29. Citi saistošie termini un to skaidrojumi norādīti Speciālajos 
noteikumos (ja tādi noslēgti) un VDN.  
 
2. Vispārīgi jautājumi. 
2.1. Noteikumi nosaka Garantiju izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, 
Pušu savstarpējās tiesības un pienākumus. 
2.2. Ja kāds no Noteikumos minētajiem noteikumiem ir pretrunā ar kādu 
no Speciālajos noteikumos minētajiem noteikumiem, tad tiek piemērots 
attiecīgais Speciālajos noteikumos minētais noteikums. 
2.3.  Ja Banka izsniedz Garantiju, pamatojoties uz Bankai pieņemamu citas 
bankas pretgarantiju, Noteikumi tiek piemēroti tādā apmērā, ciktāl tie nav 
pretrunā ar citas bankas pretgarantiju. 
 
 
3. Garantijas izsniegšana. 
3.1. Banka izskata iespēju izsniegt Garantiju pēc tam, kad ir izpildīti visi 
zemāk norādītie nosacījumi: 
3.1.1. Banka ir saņēmusi tai pēc formas un satura pieņemamu Garantijas 
prasītāja parakstītu Pieteikumu; 
3.1.2. pēc Bankas pieprasījuma Garantijas prasītājs ir sniedzis Bankai tai 
pieņemamā formā tādas papildu ziņas, kas Bankai, tās ieskatā, ir 
nepieciešamas Garantijas izsniegšanai. 
3.2. Ja Banka saskaņā ar Noteikumu 3.1.punktā minēto pieņem lēmumu 
izsniegt attiecīgo Garantiju, Banka izsniedz Garantiju tikai pie nosacījuma, 
ka: 
3.2.1. gadījumā, ja Nodrošinājums ir naudas līdzekļi Finanšu 
nodrošinājuma kontā, tad Garantijas prasītājs ir nodrošinājis Bankas 
norādītajā Finanšu nodrošinājuma kontā naudas summu izsniedzamās 
Garantijas summas apmērā un valūtā. Garantijas prasītājs piekrīt, ka Banka 
ir tiesīga iepriekš minēto Garantijas prasītāja saistību izpildei 
nepieciešamos naudas līdzekļus norakstīt no Garantijas prasītāja Norēķinu 
konta; 
3.2.2. gadījumā, ja Nodrošinājums ir Termiņdepozīts, Termiņdepozīts ir 
bloķēts, lai nepieciešamības gadījumā to izlietotu Līgumā noteikto 
Garantijas prasītāja saistību izpildei; 
3.2.3. Garantijas prasītājs ir izpildījis Speciālajos noteikumos (ja tādi ir 
noslēgti) norādītos Garantijas izsniegšanas priekšnosacījumus; 
3.2.4. Banka ir saņēmusi komisijas maksas par Garantijas izsniegšanu 
atbilstoši Cenrādim un Līgumam; 
3.2.5. Banka un Garantijas prasītājs ir saskaņojuši attiecīgās Garantijas 
tekstu, ja saskaņā ar atsevišķu Garantijas prasītāja rakstisku pieprasījumu 
vai pēc Bankas ieskatiem pirms Garantijas izsniegšanas Bankai ir jāsaņem 
Garantijas prasītāja rakstveida apstiprinājums Garantijas tekstam (Puses 
vienojas, ka pa elektronisko pastu saņemts Garantijas prasītāja 
apstiprinājums ir rakstveida apstiprinājums). Banka ir tiesīga nemainīt 
Garantijas standarta formas tekstu pēc Garantijas prasītāja pieprasījuma, ja 
izmaiņas nav Bankai pieņemamas. 
3.3. Pieņemot Pieteikumu, Banka neuzņemas saistības un pienākumu 
izsniegt Garantiju un Bankai ir tiesības atteikties izpildīt Garantijas 
prasītāja pieprasījumu, nesniedzot rakstisku paskaidrojumu par iemesliem 
Garantijas izsniegšanas atteikumam. 
3.4. Garantijas prasītājs ir atbildīgs par Pieteikumā norādītās informācijas 
pareizību. Garantijas prasītājs ir atbildīgs par jebkādiem Bankas 
zaudējumiem, kas radušies Pieteikumā norādītās informācijas 
nepatiesuma, neprecizitātes vai nepilnības rezultātā. 
3.5. Banka izsniedz Garantiju atbilstoši tās standarta formai. Ja 
Pieteikumam ir pievienots Bankai pieņemams Garantijas teksta paraugs, 
Banka izsniedz Garantiju atbilstoši šādam paraugam. Ja Pieteikumam 
pievienotais pieprasītās Garantijas paraugs nav Bankai pieņemams, Bankai 
ir tiesības Garantijā pieļaut atkāpes no šī parauga vai atteikties izsniegt 
Garantiju. 
3.6. Saņemot Garantiju, Garantijas prasītājam ir pienākums iepazīties ar 
tās tekstu. Ar Garantijas pieņemšanu Garantijas prasītājs apliecina, ka ir 
iepazinies ar tās tekstu un Garantija atbilst viņa Pieteikumam. Ja Garantijas 
prasītājs Pieteikumā ir lūdzis Banku izsniegt Garantiju, nododot/nosūtot to 
tieši Garantijas saņēmējam, Garantijas prasītājs uzņemas visu risku par 
Garantijas satura atbilstību Garantijas saņēmēja prasībām.  
3.7. Banka izsniedz Garantijas oriģināleksemplāru Garantijas prasītājam 
vai nosūta Garantijas saņēmējam atbilstoši Pieteikumā minētajiem 
noteikumiem. Banka neuzņemas atbildību par Garantijas prasītāja 
zaudējumiem, ja Garantijas saņēmējs atteicies pieņemt Garantiju, kas 
satur Pieteikumā ietverto informāciju. 
3.8. Ar brīdi, kad Banka, pamatojoties uz Pieteikumu, izsniedz attiecīgo 
Garantiju, ir uzskatāms, ka starp Banku un Garantijas prasītāju ir noslēgts 
līgums par attiecīgās Garantijas izsniegšanu, ar kuru Banka Garantijas 
prasītājam sniedz finanšu pakalpojumu ar kredītrisku. 
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4. Termiņdepozīta Nodrošinājums. 
4.1. Noteikumu 4.2.-4.5.punktos un Noteikumu 5.punktā attiecībā uz 
Termiņdepozītu noteiktais ir saistošs tikai gadījumos, ja Pieteikumā 
Garantijas prasītājs kā Nodrošinājumu atzīmē Termiņdepozītu.  
4.2. Finanšu Nodrošinājums uz Termiņdepozītu tiek sniegts apmērā, kas 
vienāds ar Garantijas summu plus 1 (viens) procents no tās. 
Termiņdepozīta noguldījuma termiņam jābūt vismaz par 15 (piecpadsmit) 
dienām garākam par Garantijas beigu termiņu. 
4.3. Finanšu ķīla uz Termiņdepozītu (Nodrošinājums)  tiek uzskatīta par 
sniegtu un nodotu Bankai ar brīdi, kad stājies spēkā Līgums un uz Līguma 
pamata pie konta, kurā atrodas Termiņdepozīts veikts ieraksts, kas 
apliecina, ka Termiņdepozīts ir Nodrošinājums.  
4.4. Līguma darbības laikā Termiņdepozīts Nodrošinājuma apmērā 
Garantijas prasītājam netiek izmaksāts.  
4.5. Nodrošinājums uz Termiņdepozītu ir spēkā līdz pilnīgai Garantijas 
prasītāja saistību, kas izriet no Līguma, izpildei. Ja Termiņdepozīta 
noguldījuma beigu termiņš iestājas ātrāk par no Līguma izrietošo 
Garantijas prasītāja saistību izpildi, tad attiecībā uz Termiņdepozīta 
summu, kas ir Nodrošinājums, līgums par Termiņdepozīta pieņemšanu un 
apkalpošanu ir uzskatāms par pagarinātu līdz Garantijas prasītāja no 
Līguma izrietošo saistību pilnīgai izpildei un turpmāk Banka neaprēķina  
procentus par Termiņdepozītu. Pēc Līgumā noteikto Garantijas prasītāja 
saistību pilnīgas izpildes un Līguma darbības izbeigšanās tiek noņemts 
ieraksts pie konta, kurā atrodas Termiņdepozīts, par to, ka Termiņdepozīts 
ir Nodrošinājums.    
 
5. Rīcība ar finanšu Nodrošinājumu. 
5.1. Banka ir tiesīga rīkoties ar Garantijas prasītāja sniegto Nodrošinājumu 
uz Termiņdepozītu, ja iestājas jebkurš no šādiem apstākļiem: 
5.1.1. Līgumā noteiktā termiņā nav veikts kāds no Līgumā noteiktajiem 
Garantijas prasītāja maksājumiem; 
5.1.2. ir iestājies kāds no Speciālajos noteikumos (ja tādi noslēgti) 
minētajiem apstākļiem, kas kvalificējas kā Līguma pārkāpums no 
Garantijas prasītāja puses; 
5.1.3. uz Garantijas prasītāja naudas līdzekļiem ir vērsts trešās personas 
prasījums; 
5.1.4. Norēķinu konts tiek slēgts. 
5.2. Ja iestājas kāds no Noteikumu 5.1.punktā noteiktajiem apstākļiem, 
Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā, iepriekš par to nebrīdinot Garantijas 
prasītāju, pēc saviem ieskatiem veikt šādas darbības: 
5.2.1. izmantot Termiņdepozītu vai tā daļu Līgumā noteikto Garantijas 
prasītāja saistību apjoma samazināšanai vai dzēšanai; 
5.2.2. neizmaksāt procentus par Termiņdepozītu. 
 
6. Garantijas juridiskais raksturojums. 
6.1. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskie noteikumi, ja tas ir norādīts 
Garantijas tekstā. 
6.2. Garantijas prasītājs ņem vērā un piekrīt, ka Garantija, kurai tiek 
piemēroti Starptautiskie noteikumi, nodibina abstraktu un no 
nodrošinātās saistības neatkarīgu Bankas saistību. Tas nozīmē, ka: 
6.2.1. Banka veic pieprasītās summas samaksu Garantijā norādītajā valūtā 
pēc Garantijas saņēmēja pirmā rakstiskā Samaksas pieprasījuma un, ja 
Garantijā prasīta arī citu dokumentu iesniegšana, arī šo dokumentu 
saņemšanas, ja tie atbilst Garantijas nosacījumiem un ir  saņemti Bankā 
līdz Garantijas beigu termiņam; 
6.2.2. Garantija nezaudē spēku tad, ja jebkādu iemeslu dēļ spēku 
zaudējusi ar to nodrošinātā saistība saskaņā ar Pamatdarījumu; 
6.2.3. saņemot Samaksas pieprasījumu, Bankai nav tiesību izmantot 
Garantijas prasītāja ierunas, kuras viņš varētu celt pret Garantijas 
saņēmēju saistībā ar nodrošināto saistību saskaņā ar Pamatdarījumu. 
 
7. Garantijas summas samaksa. 
7.1. Saņemot Samaksas pieprasījumu, Banka pārbauda iesniegto 
dokumentu atbilstību Garantijas nosacījumiem. 
7.2. Ja Banka pēc minētās pārbaudes secinājusi, ka Samaksas pieprasījums 
atbilst Garantijas nosacījumiem, Banka nosūta Garantijas prasītājam 
rakstisku paziņojumu, norādot Garantijas saņēmējam izmaksājamās 
summas apmēru, Samaksas datumu un naudas nodrošināšanas 
nepieciešamību Samaksas pieprasījuma izpildei. 
7.3. Samaksas datums nevar būt ātrāks par 3 (trim) Bankas darba dienām 
no Noteikumu 7.2.punktā norādītā Bankas paziņojuma nosūtīšanas 
dienas.  
7.4. Garantijas prasītājam ir pienākums samaksāt Bankai tās paziņojumā 
norādīto summu līdz Samaksas datumam, nodrošinot nepieciešamos 
naudas līdzekļus savā Norēķinu kontā. 
7.5. Saņemot Samaksas pieprasījumu, Bankai ir tiesības nekavējoties 
bloķēt Garantijas prasītāja Norēķinu kontos naudas līdzekļus izejošiem 
maksājumiem tādā apmērā, kāds nepieciešams Samaksas pieprasījumā 
norādītās summas samaksai, līdz brīdim, kad Garantijas prasītājs atbilstoši 
Bankas paziņojumā minētajam izpilda savas Noteikumu 7.4.punktā 
minētās saistības. 

7.6. Ja Bankai saskaņā ar Garantijas nosacījumiem ir radušās saistības 
izmaksāt Garantijas saņēmējam jebkādas summas, Banka Samaksas 
datumā bez atsevišķa Garantijas prasītāja rīkojuma: 
7.6.1. debetē pieprasīto summu no Finanšu nodrošinājuma konta, ja 
Nodrošinājums ir naudas līdzekļi Finanšu nodrošinājuma kontā, vai 
7.6.2. debetē pieprasīto summu no jebkura Norēķinu konta (kā arī 
nepieciešamības gadījumā konvertē Norēķinu kontos esošos naudas 
līdzekļus pieprasītās summas valūtā pēc Bankas noteiktā bezskaidras 
naudas darījumu valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī), ja Finanšu 
nodrošinājuma kontā nav naudas līdzekļi, kas pietiekami pieprasītās 
summas samaksai vai Garantijas prasītāja no Līguma izrietošo saistību 
izpildei ir cits Nodrošinājums saskaņā ar Līgumu; 
7.7. Banka ir tiesīga vienpusēji noteikt secību, kādā tiek dzēsti Bankas 
prasījumi pret Garantijas prasītāju, ievērojot normatīvajos aktos noteikto. 
7.8. Par katru maksājumu, kuru Banka veic, pamatojoties uz saņemtu 
Samaksas pieprasījumu, tiek samazināts saskaņā ar attiecīgo Garantiju 
noteiktais Bankas saistību apmērs pret Garantijas saņēmēju. 
 
8. Komisijas maksas un citi maksājumi un to samaksas kārtība. 
8.1. Garantijas prasītājs maksā Bankai komisijas maksas par 
pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi, ja Puses nav vienojušās 
citādi. Samaksa veicama dienā, kad Banka veikusi attiecīgo pakalpojumu. 
8.2. Komisijas maksu par Garantijas izdošanu Garantijas prasītājs samaksā 
Bankai līdz Garantijas izdošanas brīdim. 
8.3. Komisijas maksa par katras attiecīgās Garantijas izmantošanu tiek 
aprēķināta par katru kalendāro dienu, sākot ar Garantijas izsniegšanas 
dienu (ieskaitot) līdz dienai, kad izbeigušās no šīs Garantijas izrietošās 
Bankas saistības (to ieskaitot), piemērojot Cenrādī, kas ir spēkā Pieteikuma 
iesniegšanas dienā, vai Speciālajos noteikumos (ja tādi noslēgti un tajos 
noteikta komisijas maksa) noteikto procentu gada likmi un pieņemot, ka 
gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas.  
8.4. Noteikumu 8.3.punktā noteiktā komisijas maksa par katras attiecīgas 
Garantijas izmantošanu tiek maksāta, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi 
pēc katras Garantijas izsniegšanas līdz katra kalendāra mēneša 01. 
(pirmajam) datumam, Garantijas prasītājam nodrošinot savā Norēķinu 
kontā  Bankā naudas līdzekļus, kas ir pietiekami komisijas maksas daļas, 
kas tiek aprēķināta par katru Garantijas izmantošanas dienu iepriekšējā 
kalendārajā mēnesī, samaksai. Bankai ir tiesības, izsniedzot Garantiju, pēc 
sava ieskata ieturēt komisijas maksu par Garantijas izmantošanu par visu 
termiņu uz priekšu. 
8.5. Ja Speciālajos noteikumos atrunātās komisijas maksas apmērs atšķiras 
no Cenrādī norādītās, komisija tiek aprēķināta saskaņā ar Speciālajiem 
noteikumiem.  
8.6. Garantijas prasītājam ir pienākums segt jebkādas Bankas izmaksas un 
izdevumus (tajā skaitā pasta izdevumus, telekomunikāciju, kurjera 
pakalpojumu un citas izmaksas) un citu kredītiestāžu komisijas, kas Bankai 
radušās saistībā ar Garantijas, kas izsniegta pamatojoties uz Garantijas 
prasītāja Pieteikumu, izsniegšanu un apstrādi.  
8.7. Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti Cenrādī, bet ir bijuši 
nepieciešami, lai izpildītu Garantijas prasītāja uzdevumu, Banka ir tiesīga 
noteikt atbilstošu un taisnīgu atlīdzību. 
8.8. Bankai ir tiesības bez atsevišķa Garantijas prasītāja rīkojuma norakstīt 
no jebkura Norēķinu konta naudas līdzekļus, kas nepieciešami jebkura 
Līgumā paredzēta, bet saskaņā ar Līguma noteikumiem noteiktā termiņā 
neveikta, maksājuma, t.sk. komisijas maksas summas, samaksai, kā arī 
nepieciešamības gadījumā konvertēt Norēķinu kontos esošos naudas 
līdzekļus konkrēta maksājuma veikšanai nepieciešamajā valūtā pēc Bankas 
noteiktā bezskaidras naudas darījumu valūtas kursa konvertācijas 
veikšanas brīdī. 
8.9. Līgumā noteikti maksājumi ir uzskatāmi par samaksātiem tad, kad 
attiecīgie naudas līdzekļi ir ieskaitīti Bankas norādītā kontā.  
8.10. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņš iestājas attiecīgās 
samaksas dienas plkst. 22.00 pēc Latvijas laika. 
8.11. Ja Garantijas prasītājs kavē jebkura Līgumā noteikto maksājuma 
samaksas termiņu, Banka ir tiesīga saņemt Līgumsodu 0,175% apmērā no 
savlaicīgi nesamaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu 
līdz pilnīgai kavētā maksājuma samaksai un Garantijas prasītājam ir 
pienākums samaksāt Bankai minēto Līgumsodu vienlaicīgi ar kavētā 
maksājuma samaksu. Līgumsods var tikt uzkrāts līdz brīdim, kamēr tas 
nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda 
maksimālā apmēra ierobežojumus, ja tādi ir noteikti. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo Garantijas prasītāju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.  
8.12. Banka ir tiesīga saņemt un Garantijas prasītājs apņemas samaksāt 
Bankai Līgumsodu par Līgumā noteikto saistību nepienācīgu izpildi, t.i. par 
informācijas un/vai dokumentu neiesniegšanu Bankā Līgumā norādītajā 
termiņā un kārtībā - 0,05% apmērā no Garantiju summas vai gadījumā, ja 
ir noslēgti Speciālie noteikumi no Garantiju līnijas limita, bet ne mazāk kā 
EUR 10 un ne vairāk kā EUR 700 par katru saistību nepienācīgas izpildes 
dienu, par citu Līgumā noteikto Garantijas prasītāja saistību, kas nav 
iepriekš uzskaitīta Noteikumu vai Speciālo noteikumu, ja tādi noslēgti, 
punktos, nepienācīgu izpildi - 0,25% apmērā no Garantiju summas vai 
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gadījumā, ja ir noslēgti Speciālie noteikumi no Garantiju līnijas limita, par 
katru saistību nepienācīgas izpildes gadījumu. 
8.13. Garantijas prasītājs apņemas Bankas noteiktā termiņā, kas nedrīkst 
būt īsāks par 10 (desmit) dienām no Bankas attiecīga Līgumsoda 
pieprasījuma nosūtīšanas Garantijas prasītājam, samaksāt Bankai Līgumā 
noteikto Līgumsodu, izņemot Noteikumu 8.11.punktā noteikto 
Līgumsodu, kas maksājams saskaņā ar Noteikumu 8.11.punktā noteikto 
kārtību.  
 
9. Garantijas prasītāja saistības. 
9.1. Garantijas prasītāja pienākums Līguma darbības laikā: 
9.1.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot 
Bankai par ar Garantijas prasītāja darbību saistītiem nelaimes gadījumiem 
vai notikumiem, kuros radusies vai arī var rasties būtiska nelabvēlīga 
ietekme uz vidi, sabiedrības vai darbinieku veselību vai drošību, kā arī 
veikt visas iespējamās darbības nelabvēlīgo seku novēršanai/likvidēšanai; 
9.1.2. atļaut Bankas pilnvarotiem pārstāvjiem apskatīt Garantijas prasītāja 
ražošanas, tirdzniecības u.c. telpas, pārbaudīt saimnieciskajā darbībā 
izmantojamos materiāltehniskos resursus, izejvielas un gatavo produkciju. 
Par plānoto apmeklējumu Banka paziņo Garantijas prasītājam vismaz 3 
(trīs) darba dienas iepriekš; 
9.1.3. veikt pienācīgus pasākumus, lai novērstu Garantijas prasītāja un 
Garantijas prasītāja Grupas dalībnieku, to pārstāvju un/vai PLG jebkādu 
iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar korupciju, krāpšanu un 
saimnieciska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, un ievērotu Sankciju 
tiesību aktos noteiktās prasības. 
9.2. Garantijas prasītājs nav tiesīgs, nesaskaņojot ar Banku, veikt sekojošas 
darbības: 
9.2.1. slēgt koncerna līgumu vai pārvaldes līgumu, vai pārvaldes un 
peļņas nodošanas līgumu; 
9.2.2. pieļaut lēmuma pieņemšanu par Garantijas prasītāja vai jebkura 
tāda Garantijas prasītāja Grupas dalībnieka (juridiskas personas), kurā 
Garantijas prasītāja līdzdalība pārsniedz 50% vai kuru Garantijas prasītājs 
citādā veidā tieši vai netieši kontrolē, likvidāciju, reorganizāciju un/vai 
būtisku saimnieciskās darbības maiņu; 
9.2.3. pieļaut, ka tiek veiktas izmaiņas Garantijas prasītāja vai cita tāda 
Garantijas prasītāja Grupas dalībnieka (juridiskas personas), kurā 
Garantijas prasītāja līdzdalība pārsniedz 50% vai kuru Garantijas prasītājs 
citādā veidā tieši vai netieši kontrolē, īpašnieku, PLG sastāvā, dalībniekiem 
piederošo kapitāla daļu/akciju skaitā un/vai proporcijās;  
9.2.4. pieļaut, ka tiek samazināts/palielināts Garantijas prasītāja un/vai 
tāda Garantijas prasītāja Grupas dalībnieka (juridiskas personas), kurā 
Garantijas prasītāja līdzdalība pārsniedz 50% vai kuru Garantijas prasītājs 
citādā veidā tieši vai netieši kontrolē, pamatkapitāls un/vai kapitāla 
daļu/akciju nomināls.  
 
10. Informācijas sniegšana Bankai. 
10.1. Garantijas prasītājam ir pienākums iesniegt Bankai Bankas norādītā 
termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām no Bankas 
pieprasījuma, dokumentus un citu informāciju par: 
10.1.1. Garantijas prasītāju, tā finansiālo stāvokli vai saimniecisko 
darbību, kādu Banka uzskatīs par nepieciešamu Garantijas prasītāja 
finansiālā stāvokļa vai saimnieciskās darbības pārbaudes veikšanai vai 
kādu Bankai ir jāsaņem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; 
10.1.2. Garantijas prasītāja Grupas dalībnieka, pārstāvja un/vai PLG 
īstenotajiem pretkorupcijas, krāpšanas un/vai saimnieciska rakstura 
noziedzīgu nodarījumu novēršanas pasākumiem.  
10.2. Garantijas prasītāja pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās brīža vai brīža, 
kad tas kļuvis zināms Garantijas prasītājam, paziņot rakstveidā Bankai par:  
10.2.1. Garantijas prasītāja statūtu, korespondences adreses, e-pasta 
adreses vai līdzvērtīgu dokumentu vai ziņu izmaiņām; 
10.2.2. jebkuru gadījumu, kad Sankciju tiesību akta neievērošanu var 
attiecināt (varētu attiecināt) uz  Garantijas prasītāju un/vai Garantijas 
prasītāja Grupas dalībnieku, pārstāvju, PLG darbību/uzvedību; 
10.2.3. jebkādu prasību, pasākumu, procesu u.tmldz. darbību, kas saistīta 
ar spēkā esošajiem Sankciju tiesību aktiem un vērsta pret jebkuru 
Garantijas prasītāja Grupas dalībnieku, darbinieku, pārstāvi vai PLG. 
10.3. Garantijas prasītāja pienākums ir nekavējoties, tiklīdz viņam tas 
kļuvis zināms, informēt Banku par izmaiņām tādu Garantijas prasītāja 
Grupas dalībnieku (juridisko personu), kurās Garantijas prasītājam pieder 
vismaz  25% akciju /kapitāla daļu, īpašnieku sastāvā, tiem piederošo akciju 
/ kapitāla daļu proporciju maiņu vai pamatkapitāla apmēra izmaiņām, ja 
šie Garantijas prasītāja grupas dalībnieki izmanto kādu no Bankas Grupas 
sniegtajiem pakalpojumiem un/vai sadarbojas ar kādu no Bankas Grupas 
dalībniekiem uz sadarbības līguma  pamata. Minētais Garantijas prasītāja 
pienākums neattiecas uz publiskām akciju sabiedrībām.   
 
11. Līguma pārkāpums. 
11.1. Puses vienojas, ka Līguma pārkāpums ir jebkurš šādu apstākļu 
iestāšanās gadījums: 

11.1.1. Garantijas prasītājs kavē jebkuru Līgumā noteikta maksājuma 
samaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 
11.1.2. Līgumā noteikto Garantijas prasītāja saistību izpildes 
nodrošinājums tiek apstrīdēts vai atzīts par spēkā neesošu, būtiski bojāts 
vai samazinājies tā sastāvs, vai uz to tiek vērsti trešo personu prasījumi un 
Garantijas prasītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Bankas attiecīga 
rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas Garantijas prasītājam nav sniedzis 
jaunu saistību izpildes nodrošinājumu; 
11.1.3. tiek pārtraukta vai apturēta Garantijas prasītāja, tā dalībnieka, 
kura dalība Garantijas prasītājā (Garantijas prasītāja uzņēmumā) pārsniedz 
50% vai kura citādā veidā tieši vai netieši kontrolē Garantijas prasītāju, 
saimnieciskā darbība vai tiek uzsākta Garantijas prasītāja, tā dalībnieka 
(juridiskā persona), kura dalība Garantijas prasītājā (Garantijas prasītāja 
uzņēmumā) pārsniedz 50% vai kura citādā veidā tieši vai netieši kontrolē 
Garantijas prasītāju, likvidācija;  
11.1.4. tiesā ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process un/vai 
maksātnespējas process Garantijas prasītājam;  
11.1.5. pirms Līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā Garantijas 
prasītājs ir iesniedzis Bankai viltotus dokumentus vai sniedzis Bankai 
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas; 
11.1.6. Garantijas prasītājs nepilda (nav izpildījis) un 10 (desmit) dienu 
laikā no Bankas brīdinājuma nosūtīšanas neizpilda  kādu no savām 
Noteikumu 9.1. un/vai 10.punktā noteiktajām saistībām; 
11.1.7. Banka vienpusēji izbeidz jebkādu citu starp Banku un Garantijas 
prasītāju noslēgtu līgumu (vienošanos) vai ir noteikusi jaunu galīgā 
norēķina dienu un/vai vienpusēji tiek noteikta jauna galīgā norēķina diena 
vai tiek izbeigts starp Garantijas prasītāju un Bankas Grupas uzņēmumu 
noslēgts līgums (vienošanās), neatkarīgi no tā, vai minētie līgumi 
(vienošanās) noslēgti agrāk vai vēlāk par Līgumu;  
11.1.8. Bankas rīcībā ir informācija par to, ka Garantijas prasītāja Grupas 
dalībnieks, tā darbinieks, PLG  un/vai pārstāvis ir iesaistīts nodarījumā, par 
kuru ir paredzēta kriminālatbildība, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, un/vai cita veida negatīva informācija par Garantijas prasītāja 
Grupas dalībnieku, to darbinieku, dalībnieku, PLG un/vai pārstāvi, kas var 
radīt kaitējumu Bankas reputācijai; 
11.1.9. Bankas rīcībā ir informācija par to, ka Garantijas prasītāja Grupas 
dalībnieks, tā darbinieks, dalībnieks, PLG un/vai pārstāvis ir pārkāpis 
(pārkāpj) spēkā esošo Sankciju tiesību aktu prasības un Sankciju tiesību 
aktā vai Bankas noteiktā termiņā nav novērsis pārkāpumu vai tā radītās 
sekas; 
11.1.10. bez iepriekšējas saskaņošanas ar Banku ir veiktas kādas no 
Noteikumu 9.2.punktos minētajām darbībām. 
11.2. Ja iestājas jebkurš no Noteikumu 11.1.punkta apakšpunktos 
minētajiem apstākļiem, Banka ir tiesīga jebkurā Garantijas prasītāja 
Norēķinu kontā bloķēt naudas līdzekļus un/vai prasīt Garantijas prasītājam 
Bankas norādītajā kontā un noteiktajā termiņā iemaksāt naudas līdzekļus 
tādā apmērā, kāds būt pietiekams ar Garantiju saistīto paredzamo 
maksājumu samaksai (komisijas maksas un citi maksājumi).  
 
12. Bankas atbildības ierobežojumi. 
12.1. Banka neatbild par neprecizitātēm, kļūdām, aizkavēšanos, kas 
radušās telekomunikāciju, elektronisko datu pārraides sistēmu, pasta vai 
kurjerpasta vainas dēļ. Tāpat Banka neatbild par korespondentbanku 
pieļautajām kļūdām vai neprecizitātēm, izpildot Bankas norādījumus. 
12.2. Banka neuzņemas atbildību par Samaksas pieprasījuma vai jebkuru 
citu tai iesniegto dokumentu formu, pietiekamību, precizitāti, īstenumu, 
viltojumiem vai tiesiskumu, par šo dokumentu saturu, tajos izteiktajiem 
apgalvojumiem, preču un pakalpojumu daudzumu, kvalitāti un esamību, 
kā arī, ja dokumentu ir parakstījusi persona, kurai nav pārstāvības tiesības. 
12.3. Banka neatbild par Pamatdarījuma izpildi, un tas nav Bankai 
saistošs, neskatoties uz to, ka Garantijā uz to dota atsauce. 
12.4. Banka neatbild par Garantijas prasītāja zaudējumiem, kas radušies 
trešās(-o) personas(-u) darbības vai bezdarbības dēļ vai sakarā ar trešās(-o) 
personas(-u) nespēju izpildīt tās(-o) saistības jebkādu iemeslu dēļ.  
12.5. Force Majeure apstākļu iestāšanās atbrīvo Banku no tās Garantijas 
saistību izpildes pienākuma līdz šo apstākļu un to seku novēršanai. Banka 
neatbild par jebkādiem Garantijas prasītāja zaudējumiem, kas radušies 
Force Majeure apstākļu rezultātā. 
12.6. Ņemot vērā Eiropas Savienības, ASV un Apvienoto Nāciju vai citu 
valstu ieviestās sankcijas, Banka neuzņemas atbildību par jebkādiem 
kavējumiem, neveiktiem maksājumiem, citām darbībām vai bezdarbību, 
ko nosaka augstāk minētās sankcijas, kas ir saistošas Bankai. 
12.7. Banka ir tiesīga griezties ar regresa prasību pret Garantijas prasītāju 
jebkurā gadījumā, ja Banka veiks saskaņā ar Garantijas saņēmēja Samaksas 
pieprasījumā pieprasīto maksājumu samaksu un neatkarīgi no tā, vai 
Garantijas prasītājs būs vai nebūs saņēmis Noteikumu 7.2.punktā minēto 
paziņojumu un vai Garantija un/ vai Pamatdarījums būs atcelts, apstrīdēts 
vai atzīts par spēkā neesošu. 
12.8. Garantijas prasītājam nav tiesību celt pret Banku regresa prasību 
par to, ka Banka, izpildot Garantijas saistības, nav cēlusi pret Garantijas 
saņēmēju jebkādus iebildumus vai ierunas, ko Garantijas prasītājs būtu 
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varējis celt pret Garantijas saņēmēju.  
 
13.  Nobeiguma noteikumi. 
13.1. Līgums stājas spēkā brīdī: 
13.1.1. kad Bankā ir iesniegts Pieteikums, ja Līgums sastāv no Pieteikuma 
un Noteikumiem; 
13.1.2. kad stājušies spēkā Speciālie noteikumi, ja Līgums sastāv no 
Noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem.  
13.2. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei. 
13.3. Ja Banka nav izsniegusi Garantiju 30 (trīsdesmit) Bankas darba 
dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Noteikumu 13.1.1.punktā 
minētajā gadījumā, Līgums ar nākamo kalendāro dienu uzskatāms par 
izbeigtu bez papildus vienošanās noslēgšanas. Tādā gadījumā samaksātās 
komisijas maksas netiek atmaksātas un Banka 5 (piecu) Bankas darba 
dienu laikā atbrīvo Termiņdepozītu no finanšu ķīlas, ja tāds tika sniegts. 
13.4. Līguma darbības izbeigšana Noteikumu 13.1.2.punktā minētajā 
gadījumā atrunāta Speciālajos noteikumos.  
13.5. Ar Līgumu tiek nodibinātas patstāvīgas līgumsaistības starp Banku 
un Garantijas prasītāju, un Līgumā noteikto Garantijas prasītāja saistību 
spēkā esamība nav atkarīga no Garantijas un/vai Pamatdarījuma spēkā 
esamības. 
13.6. Gadījumā, ja Līguma ietvaros Garantija ir izsniegta, lai nodrošinātu 
Garantijas prasītāja muitas parādu, pievienotās vērtības nodokļu parādu 
un/vai akcīzes nodokļu parādu, tad Garantijas beigu termiņš izbeidzas tad, 
kad izbeidzas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais termiņš, kura 
laikā Garantijas saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt samaksu saskaņā ar Garantiju, 
neatkarīgi no tā, vai atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem 
izsniegtajā Garantijā ir vai nav norādīts šāds termiņš. Attiecīgi Garantijas 
Nodrošinājums var tikt dzēsts vai atbrīvots tikai pēc šajā punktā minētā 
termiņa beigām. 
13.7. Noteikumu daļu, punktu un apakšpunktu nosaukumi doti tikai 
Noteikumu pārskatāmības uzlabošanai nevis satura interpretācijai.  
13.8. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā 
neesošiem, nelikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs 
un neierobežos pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai 
izpildāmību. 
 
14. Informācijas sniegšana par Garantijas prasītāju. 
14.1. Banka ir tiesīga informāciju par Līgumu un Garantijas prasītāja 

saistībām nodot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā 
izveidotiem licencētiem kredītu informācijas birojiem, ar kuriem Banka 
noslēgusi attiecīgus līgumus. Bankai ir tiesības pieprasīt un saņemt no 
kredītu informācijas birojiem informāciju par Garantijas prasītāju, viņa 
saistībām, parādiem un citas ziņas, kas raksturo Garantijas prasītāja 
kredītspēju. Konkrētu kredītu informācijas biroju, ar kuriem Bankai 
noslēgti līgumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu, adreses Garantijas 
prasītājs var uzzināt Bankā, tai skaitā, Bankas mājas lapā internetā 
www.citadele.lv.   
14.2. Banka ir tiesīga Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB) 
sniegt informāciju par Garantijas prasītāju, Garantijas prasītāja 
saimniecisko darbību, Garantijas prasītāja saistībām un to izpildes gaitu, 
Garantijas prasītāja kontiem Bankā un veiktajiem darījumiem, kā arī sniegt 
šo informāciju Bankas grupā ietilpstošām personām. 
14.3. Fizisko personu datu apstrāde Bankā tiek veikta atbilstoši tās 
apstiprinātajiem Privātuma aizsardzības noteikumiem (atrodama 
interneta Bankas mājas lapā www.citadele.lv). 
 
 
15. Korespondence. 
15.1. Līgumā minētie paziņojumi, brīdinājumi un cita ar Līgumu saistīta 
informācija tiek uzskatīta par nosūtītu pienācīgā veidā, ja nosūtīti zemāk 
minētajā veidā, un uzskatāmi par saņemtiem attiecīgi zemāk minētajā 
termiņā: 
15.1.1. nosūtīts uz Garantijas prasītāja juridisko adresi un/vai Garantijas 
prasītāja Bankai norādīto adresi – trešajā dienā pēc sūtījuma nodošanas 
pasta iestādē; 
15.1.2. nodots Garantijas prasītājam personīgi – nodošanas brīdī; 
15.1.3. ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments nosūtīts 
elektroniski uz  Garantijas prasītāja Bankai norādīto Garantijas prasītāja e-
pastu – trešajā dienā pēc tā nosūtīšanas; 
15.1.4. tā tiek nosūtīta Garantijas prasītājam ar Citadele internetbankas 
starpniecību - trešajā dienā pēc tā nosūtīšanas. 
15.2. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Noteikumus, VDN un Cenrādi. 
Garantijas prasītājam ir pienākums iepazīties ar VDN, Noteikumiem, 
Cenrādi un sekot līdzi to izmaiņām. Informācija par jebkuriem 
paredzētajiem VDN, Noteikumu vai Cenrāža grozījumiem pirms to spēkā 
stāšanās ir pieejama Bankā, t.sk., Bankas interneta mājas lapā 
www.citadele.lv. 
 


