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X smart
[X smart karte]

Konta nodrošinātājs sniedz klientam iespēju izmantot
kontu.
Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas
piesaistīta klienta kontam. Katra ar karti veiktā darījuma
summa tiek tieši un pilnā apjomā ņemta no klienta konta.
Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas
piesaistīta klienta kontam. Nolīgtā laikposmā ar karti
veikto darījumu kopsumma nolīgtā datumā tiek pilnā
apjomā vai daļēji ņemta no klienta konta. Konta
nodrošinātāja un klienta kredītlīgumā nosaka, vai par
naudas aizņemšanos klientam tiks piemērota procentu
likme
Konta nodrošinātājs un klients laikus vienojas, ka klients
var aizņemties naudu gadījumos, kad viņa kontā nav
naudas līdzekļu. Līgumā noteikta maksimālā summa, ko
var aizņemties, un tas, vai klientam par to tiks piemērota
maksa un procentu likme.
Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma pārskaita
naudu no klienta konta uz citu kontu.
Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma veic
regulārus noteiktas naudas summas pārskaitījumus no
klienta konta uz citu kontu.
Klients izņem skaidru naudu no klienta konta.
Skaidras naudas iemaksāšana klienta kontā, ko veic
klients vai trešā persona
Jebkura Bankas emitēta maksājumu karte (Debetkarte
vai Kredītkarte), ja klientam piedāvātajā līgumā,
iesniegumā, pieteikumā, reklāmas vai informatīvajā
materiālā nav skaidras norādes uz konkrētu kartes veidu,
tajā skaitā, lietojot tās zīmolvārdu.
Bankas izstrādāta un klientam piedāvāta pakalpojuma
nosaukums, kas to atšķir no citiem līdzīgiem attiecīgā
veida pakalpojumiem vai produktiem.
Uz savstarpēji noslēgta līguma pamata Banka, nosakot
noteiktu atlīdzību jeb procentu likmi par kredīta lietošanu,
nodrošina klientam noteikta apjoma kredīta līdzekļu
saņemšanas iespēju Kontā, kuram piesaistīta Karte. Par
Kredītlimitu uzskatāms arī Pārsnieguma kredīts
(Overdrafts), kas piešķirts Kontam, kuram piesaistīta
Debetkarte.
Bankas emitēta Karte, kura tiek apkalpota kā Debetkarte.
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Bankas emitēta Karte, kura tiek apkalpota kā Debetkarte.
Bankas emitēta Karte, kura tiek apkalpota kā Debetkarte,
un kuru iespējams izmantot, norēķinoties par braucienu
sabiedriskajā transportā.
Bankas emitēta Karte, kura tiek apkalpota kā Debetkarte.
Bankas emitēta Kredītkarte.
Bankas emitēta Kredītkarte.
Bankas emitēta Kredītkarte.
Lojalitātes programma, kas paredz balvu un atlaižu
piešķiršanu Bankas emitētām noteiktu veidu Kartēm.
Tam piemērotā priekšmetā ievietojama vai uz izvēlētas
virsmas piestiprināma maksājumu karte.
Visa veida Bankas emitētās Kartes, kuru zīmolvārdā
iekļauts apzīmējums "X" .
Konta nodrošinātājs, kas sniedz klientam ar maksājumu
kontu saistītos pakalpojumus.
Attālinātā Kontu vadības sistēma Bankā, t.sk. Mobilā
lietotne.
Informācijas par konta stāvokļa un veiktajiem darījumiem
nosūtīšana uz klienta norādīto tālruņa numuru īsziņas
veidā.
Veids, kā klientam ar noteiktās mobilās ierīces
starpniecību saņemt noteiktus Bankas pakalpojumus
Banka nodrošina klientam iespēju atvērt kontu, kurā
klients var noguldīt savus naudas līdzekļus, bez
ierobežojumiem tos papildināt, kā arī tam ir iespēja no šī
konta veikt pārskaitījumus vai izņemt skaidru naudu.
Banka nodrošina klientam iespēju atvērt kontu, kurā
klients var noguldīt savus naudas līdzekļus, bez
ierobežojumiem tos papildināt, kā arī iespēju no šī konta
veikt pārskaitījumus vai izņemt skaidru naudu, tajā skaitā
ar šim kontam piesaistītu Karti MasterCard

