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1. Dokumenta organizatoriskie nosacījumi 

 

 

Process Informācijas un komunikācijas nodrošināšana Nodrošināt komunikāciju 

Bankas interneta vietnē (pēc Bankā apstiprinātā „Procesu un to īpašnieku 

saraksta”) 

Procesa īpašnieks MKP 

IND īpašnieks MKP vadītājs 

IND kods NT/060/141/V01 

IND attiecās uz  Uz visiem Bankas darbiniekiem 

Paziņojumu par IND 

apstiprināšanu saņem 

Dokuments ir saistošs un paziņojumu par tā apstiprināšanu saņem:  

- Visi Bankas struktūrvienību vadītāji  

Paziņojuma par IND apstiprināšanu saņēmējiem ir pienākums ar to iepazīstināt 

savā pakļautībā esošos darbiniekus, kuru funkcijās ietilpst šajā dokumentā 

aprakstītās darbības. 

Vispārējā kontrole par IND  Bankas valde (Valde) 

IND, kas atzīti par spēku 

zaudējošiem 

AS „Baltic International Bank” TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI, kas 

apstiprināti 2017.gada 16.februāra Valdes sēdē (Valdes protokols Nr. 01-

05/07/17) 

Aktualizācijas regularitāte Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados. MKP vadītājs ir atbildīgs 

par IND savlaicīgu aktualizāciju, atbilstoši Valdes noteiktajam Bankas IND 

aktualizācijas plānam, vai pēc nepieciešamības, ņemot vērā notikušās 

pārmaiņas Bankas struktūrā vai ārējos saistošajos normatīvajos aktos. 

 

2. Lietotie termini un saīsinājumi 

Banka – Baltic International Bank SE. 

Versijas Nr. Spēkā ar: Veikto izmaiņu apkopojums 
Lpp. 

skaits 

1. 15.01.2021. Noteikumi aktualizēti, ievērojot saistītos dokumentus, tajos 

veiktās izmaiņas. 
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Klients – fiziskā persona, juridiskā persona vai šādu personu apvienība, kurai Banka sniedz vai plāno 

sniegt finanšu vai citus pakalpojumus. 

Apmeklētājs - Bankas tīmekļa vietnes apmeklētājs. 

Bankas tīmekļa vietne – Bankas oficiālā adrese internetā https://www.bib.eu/ .  

3. Vispārīgie noteikumi 

3.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Banka sniedz Apmeklētājiem iespēju lietot Bankas tīmekļa 

vietni. 

3.2. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Valdē, Valdes noteiktajā datumā. 

4. Bankas tīmekļa vietnes vispārīgie izmantošanas noteikumi 

4.1. Ar Bankas tīmekļa vietni tiek saprasta Bankas izveidotā tīmekļa vietne, kuras adrese ir 

https://www.bib.eu, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem. 

Tīmekļa vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Bankas tīmekļa vietnes apmeklētājus par 

Bankas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas 

noteikumiem.  

4.2. Visdrošāk apmeklēt Bankas tīmekļa vietni ir pārlūkprogrammā manuāli ievadot vietnes adresi. 

Savienojums ar Bankas tīmekļa vietni tiek šifrēts, par ko liecina slēdzenes piktogramma. Drošības 

sertifikāta īstumu, izdevēju un derīguma termiņu var pārbaudīt, noklikšķinot uz slēdzenes piktogrammas.  

4.3. Bankai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Bankas tīmekļa vietnes saturu. 

4.4. Banka neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Bankas tīmekļa 

vietnes izmantošanas/apmeklēšanas rezultātā, arī ja Bankai vai tās pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām 

Bankas tīmekļa vietnē.  

4.5. Bankas tīmekļa vietnes saturam ir tikai informatīvs raksturs. Bankas tīmekļa vietnē minētie 

Bankas pakalpojumu nosacījumi Bankai kļūst saistoši attiecībā pret konkrēto klientu tikai tad, kad tie ir 

iekļauti Bankas un klienta starpā noslēgtā līgumā. 

4.6. Bankas tīmekļa vietnē norādītā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu/ rekomendāciju vai 

lūgumu iegādāties Bankas pakalpojumus, ja vien Banka nav tieši norādījusi pretējo. 

4.7. Bankas tīmekļa vietne nav adresēta personām, kurām piemērojamie tiesību vai normatīvie akti 

šo personu pilsonības, atrašanās vai dzīves vietas dēļ liedz piekļuvi šai Bankas tīmekļa vietnei vai neļauj 

tās izmantošanu.  

4.8. Banka neuzņemas atbildību par Bankas tīmekļa vietnes pieejamību. 

5. Trešo personu sniegtā informācija 

5.1. Bankas tīmekļa vietnē norādītās saites ir izvietotas tikai informatīviem mērķiem. Banka 

neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja 

informācija ir pieejama ar Bankas tīmekļa vietnē izvietotās saites palīdzību. 

5.2. Apmeklētājs pilnībā uzņemas risku par trešo personu saišu uz Bankas tīmekļa vietni izmantošanu 

un par saišu, kas atrodas Bankas tīmekļa vietnē, uz trešo personu tīmekļa vietnēm izmantošanu, kā arī 

Banka neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošanu un pieejamību.  

5.3. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas Apmeklētājam Jums rodas vai var rasties saistībā ar 

trešo personu tīmekļa vietņu apmeklēšanu, pat ja saites uz šādām trešo personu tīmekļa vietnēm 

izvietotas Bankas tīmekļa vietnē. 

https://www.bib.eu/


Baltic International Bank SE 

NT/060/141/V01 Baltic International Bank SE tīmekļa vietnes lietošanas 

noteikumi ar grozījumiem no 07.01.2021. 

Spēkā ar: 15.01.2021., 

Rīga 

K4, P2, I2, V1 3/4 

 

6. Identifikācijas datu un paroļu izmantošana 

6.1. Apmeklētājs (Klients) apņemas savus identifikācijas datus un Bankas piešķirtās paroles izmantot 

tikai saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas un Klienta starpā noslēgtajiem 

līgumiem. 

7. Autortiesības uz Bankas tīmekļa vietnes saturu 

7.1. Banka un/vai trešās personas, ja tas tieši norādīts Bankas tīmekļa vietnē, patur īpašumtiesības, 

autortiesības© un visas pārējās nemateriālās tiesības uz Bankas tīmekļa vietni, tajā iekļauto tekstuālo, 

grafisko un cita veida vizuālo, kā arī audio un cita veida informāciju. Bankas tīmekļa vietnē izvietotas 

preču zīmes vai logotipus reproducēt, publicēt vai savādāk izplatīt bez iepriekšējas rakstiskas šo preču 

zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas ir aizliegts. 

7.2. Bankas tīmekļa vietnes saturu drīkst citēt tikai tad, ja tiek norādīta atsauce uz avotu, no kura šī 

informācija ir iegūta. 

8. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija 

8.1. Bankas tīmekļa vietnes darbību un tajā iekļautās informācijas izvietošanu nosaka Latvijas 

Republikas normatīvie akti. Strīdi, kas rodas saistībā ar Bankas tīmekļa vietnes izmantošanu vai šo 

noteikumu piemērošanu, tiek risināti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

9. Informācija Bankas tīmekļa vietnes Apmeklētājiem, kas ir LR nerezidenti 

9.1. Bankas tīmekļa vietnē ietvertā informācija nav paredzēta izplatīšanai personām vai izmantošanai 

jurisdikcijās vai valstīs, kur šāda izplatīšana vai izmantošana ir nelikumīga. 

9.2. Bankas tīmekļa vietnes saturs nav paredzēts ASV piederīgajām personām kā tās tiek saprastas 

saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933.gada Vērstpapīru likumu (Securities Act) ar visiem tā 

grozījumiem un Amerikas Savienoto Valstu 1934.gada Vērstpapīru darījumu likumu (Securities Exchange 

Act) ar visiem tā grozījumiem. 

9.3. Bankas tīmekļa vietnes informācija Apvienotajā Karalistē nav paredzēta sniegšanai privātiem 

investoriem, tā paredzēta tikai profesionāliem ieguldītājiem. 

10. Privātuma atruna un sīkdatņu izmantošana 

10.1. Bankas tīmekļa vietnes darbībai tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina plašākas 

Bankas tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus pārlūkprogramma saglabā 

apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Bankas tīmekļa vietni, tādā 

apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. 

10.2. Banka izmanto gan Bankas, gan citu analītikas sistēmu, piemēram, Google analytics, sīkdatnes, 

kuras var būt vienlaicīgi gan vienas sesijas, gan pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes uzstāda un pārvalda pati 

Banka un tās tiek izmantotas, lai apkopotu anonīmus datus analītiskajiem mērķiem par lietotāja 

apmeklējumiem un uzvedību Bankas tīmekļa vietnē, kā piemēram: 

 informāciju par Apmeklētāja apmeklētajām Bankas tīmekļa vietnes sadaļām un laiku, ko tas 

pavadījis apskatot šīs sadaļas, 

 informāciju par avotu (tīmekļa vietne, meklētājs, sociālie tīkli u.tml.), no kura Apmeklētājs ienāca 

Bankas tīmekļa vietnē, 

 informāciju par tīmekļa pārlūkprogrammu, datora operētājsistēmu, ierīci un tās ekrāna 

izšķirtspēju, kuru Apmeklētājs izmantojis, apmeklējot Bankas tīmekļa vietni, 

 u.tml. 

Šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu Bankas tīmekļa vietnes darbību, statistikas apkopošanu, 

ar mērķi analizēt un uzlabot Bankas tīmekļa vietni atbilstoši vietnes apmeklētāju vajadzībām. 
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10.3. Jebkura informācija, kas tiek ievākta ar sīkdatņu palīdzību, tiek saglabāta tikai līdz sīkdatņu 

termiņa beigām, un netiek izmantota citiem mērķiem, kas nav norādīti šajos noteikumos. 

10.4. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, mainot sīkdatņu saņemšanas iestatījumus 

savā tīmekļa pārlūkprogrammā (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari u.tml.). Šie iestatījumi 

parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē. Banka brīdina, ka, atsakoties no 

sīkdatņu izmantošanas, Apmeklētājam nebūs iespējams izmantot visas Bankas tīmekļa vietnes 

piedāvātās iespējas.  

10.5. Ja, aizpildot pieteikuma formas vai sazinoties ar e-pasta palīdzību ar Banku, Apmeklētājs atklāj 

savu vārdu, uzvārdu, personas kodu vai citus Jūsu identifikācijas datus, tad viņš piekrīt, ka Banka šos 

datus var apstrādāt saskaņā ar Bankas Vispārējo darījumu noteikumu 5. sadaļas noteikumiem. 

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar: 

 Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu; 

 Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu; 

 Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu; 

 Saistītajiem Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. 


