Pielikums Nr.1 pie Līguma par dalību ABSI

Vispārējie ABSI lietošanas noteikumi
1. Definīcijas

3.1. Klienta identifikācijas dati ABSI sistēmā un Klienta
atbildība par to glabāšanu un izmantošanu
3.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ABSI
pārstāvis izveido Klienta ABSI-Kontu. Atverot Klienta ABSI-kontu,
ABSI pārstāvis nosūta Klienta norādītajai atbildīgajai personai uz epastu Klienta identifikācijas datus, kas ietver lietotāja vārdu un trešajām personām neizpaužamu pieejas paroli, lai piekļūtu ABSI Sistēmai
tīmekļa vietnē www.absi.lv. Klientam ir pienākums pieejas paroli
nomainīt pēc tās pirmreizējas izmantošanas. Klients ir atbildīgs par
Klienta identifikācijas datu nodošanu citām personām. Personas,

kurām Klients ir nodevis Klienta identifikācijas datus, ir uzskatāmas
par Klienta pilnvarotiem pārstāvjiem.
3.1.2. Veicot darījumus ar Klienta ABSI-kontu, izmantojot internetu,
līdz ar Klienta identifikācijas datu ievadīšanu:
- Klients apliecina savu identitāti;
- Klients apliecina, ka Klienta ABSI-kontam ir piekļuvis Klienta pilnvarots pārstāvis;
- Klients piekrīt, ka ABSI sistēmas pieprasīto identifikācijas datu ievadīšana ir pielīdzināma Klienta paraksttiesīgas personas parakstam;
- Klients piekrīt, ka visi turpmāk ABSI Sistēmā veiktie Klienta norēķini
(maksājumi BEU, iesniegtie maksājumu uzdevumi, rīkojumi, iesniegumi, līgumi, kā arī citi nodomu protokoli (priekšlīgumi)), tiek uzskatīti par Klientam saistošiem.
3.2. Darījumu puses ABSI sistēmā
ABSI ir daudzpusēju maiņas darījumu sistēma, kur ABSI pārstāvis nav
darījumu puse. ABSI Klienti - Pircēji un Pārdevēji - patstāvīgi vienojas
par savstarpējā darījuma noteikumiem – cenu, piegādes termiņu,
kvalitāti un citiem darījuma būtiskajiem un blakusnoteikumiem.
ABSI pārstāvis nav atbildīgs par Klientu starpā noslēgto līgumu un no
tiem izrietošo Klientu saistību izpildi. ABSI Sistēmā veiktajos darījumos debitors ir Klients, kurš pērk preces/pakalpojumus, un kreditors
ir Klients, kurš pārdod preces/pakalpojumus. Kad Pircējs ar Pārdevēju
ir norēķinājies ABSI sistēmā ar BEU, kreditora prasījums no attiecīgā
darījuma ir uzskatāms par pienācīgi izpildītu tieši tāpat, ja norēķins
būtu veikts EUR. Ja Pircēja ABSI-konta atlikums ir negatīvs, kreditors
attiecīgajā Klientu darījumā ir ABSI pārstāvis.
3.3. Darījumi un reklamācijas ABSI Sistēmā
3.3.1. ABSI sistēmā veiktos darījumus regulē Latvijas normatīvie
akti, kuri ir attiecināmi uz parastiem ne-bartera (pirkuma/pakalpojuma) darījumiem.
3.3.2. Pārdevēja un Pircēja savstarpējās attiecības tiek regulētas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un no tiem izrietošiem darījumu noteikumiem, tajā skaitā, bet ne tikai noteikumiem, kas regulē darījuma cenas noteikšanu, piegādes, garantijas, reklamāciju u.c. ABSI
pārstāvis neatbild par precēm/pakalpojumiem, kuri ir Klientu darījuma priekšmets ABSI.
3.4. Klientu norēķinu ABSI BEU un EUR proporcija procentos
(ABSI %)
3.4.1. Darījumus ABSI var veikt, piemērojot vienu no trim ABSI %:
1) 100 % - norēķins par darījumu 100% apmērā tiek veikts BEU;
2) 50 % - norēķins par darījumu 50% apmērā no darījuma summas
tiek veikts BEU un 50% - EUR;
3) 30 % - norēķins par darījumu 30% apmērā tiek veikts BEU un
70% - EUR.
3.4.2. Klientam ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt piemērojamo ABSI % visām produktu grupām kopumā vai arī dažādām produktu grupām piemērot diferencētu ABSI %, lai veicinātu noteiktu
produktu/pakalpojumu pārdošanu. Klientam ir pienākums darījumiem piemērot tādus noteikumus, kādi ir publicēti Klienta profilā
www.absi.lv, līdz brīdim, kad tie ir nomainīti/atjaunināti.
3.4.3. Ja Klienta ABSI kontā ir izveidojies pozitīvs BEU atlikums,
Klients var uz laiku pārtraukt savu preču un/vai pakalpojumu pārdošanas darījumus ABSI, turpinot tikai preču un/vai pakalpojumu pirkuma darījumus līdz brīdim, kad tiek pilnīgi izlietots Klienta ABSI
kontā esošais BEU atlikums.
3.4.4. Ja Klients mutiski vai rakstveidā ir vienojies ar citu Klientu par
savu preču/pakalpojumu pārdošanu ABSI, tam ir pienākums pabeigt
darījumu BEU arī tad, ja tas pēc tam savu dalību ABSI ir izbeidzis.
3.5. Informācija par Klientu
3.5.1. Klients pilnvaro ABSI pārstāvi sniegt informāciju citiem Klientiem un sabiedrībai kopumā par Klienta dalību ABSI, kā arī par precēm/pakalpojumiem, ko Klients piedāvā iegādei ABSI.
3.5.2. Informāciju par jauna Klienta pievienošanos ABSI sistēmai
ABSI pārstāvis publisko līdz nākamās otrdienas beigām pēc tam, kad
ABSI pārstāvis ir saņēmis šo noteikumu 8.3.1. punktā definētā rēķina
par iestāšanās maksu un ikgadējo dalības maksu par pirmo Klienta
dalības gadu ABSI apmaksu.
3.6. ABSI pārstāvja atbildības ierobežošana sakarā ar preču/pakalpojumu piedāvājumu ABSI
ABSI pārstāvis negarantē Klientam konkrētu preču/pakalpojumu
piedāvājumu no Klientiem, tā atbilstību Klienta interesēm un/vai
vajadzībām, kā arī neatbild par jebkādiem Klienta zaudējumiem sakarā ar Klienta interesēm vai vajadzībām neatbilstošu un/vai nepietiekamu preču/pakalpojumu piedāvājumu ABSI.
3.7. ABSI pārstāvja atbildības ierobežošana ABSI sistēmas
izmantošanas sakarā
ABSI pārstāvis neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kādi
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ABSI – Dānijā reģistrēta uzņēmuma ABSI AS izveidota un uzturēta
daudzpusēju maiņas (bartera) darījumu sistēma interneta vidē,
kas Klientiem nodrošina iespēju norēķināties par saņemtajām precēm/pakalpojumiem no citiem Klientiem ar savām precēm/pakalpojumiem.
ABSI-konts – elektronisks ieraksts ABSI sistēmā, kas ietver informāciju par Klienta bartereuro daudzumu un ABSI veiktajiem darījumiem.
ABSI pārstāvis – Via Barter SIA, reģistrēta LR Komercreģistrā 2009.
gada 04.februārī ar nr. 40103213397, kurš organizē Klientu iesaistīšanu ABSI, nodrošina bartera darījumu un pēcpārdošanas atbalsta
funkciju Klientiem Latvijas Republikā.
Klients – Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura ir
noslēgusi līgumu ar ABSI pārstāvi par tās dalību ABSI, un tai ir izveidots ABSI-konts saskaņā ar šiem noteikumiem.
BEU – Bartereuro, ABSI sistēmā izmantojamā veikto darījumu uzskaites un norēķinu vienība.
EUR – euro.
Līgums – Līgums par dalību ABSI un šie noteikumi, kurus Klients ir
parakstījis ar ABSI pārstāvi.
Līdzēji – Klients un ABSI pārstāvis, kuri ir noslēguši Līgumu un parakstījuši šos Noteikumus, kopā un atsevišķi Līguma un šo Noteikumu tekstā.
Noteikumi – šie Vispārējie ABSI lietošanas noteikumi.
Pārdevējs – Klients, pakalpojumu sniedzējs vai preču pārdevējs,
kas izmanto ABSI, lai saņemtu samaksu no cita Klienta par sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdoto preci.
Pircējs – Klients, pakalpojumu saņēmējs vai preču pircējs, kas izmanto ABSI, lai norēķinātos ar citu Klientu par tā sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdoto preci ar saviem pakalpojumiem/preci.

2. Dalība ABSI

2.1. Klienta pievienošanās ABSI
Klients ir pilntiesīgs ABSI dalībnieks, kad tas ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un tos ir parakstījusi Klienta paraksttiesīgā amatpersona,
kā arī Klients ir noslēdzis Līgumu ar ABSI pārstāvi par dalību ABSI.
Klienta dalību ABSI un ABSI lietošanas kārtību nosaka šie Noteikumi. ABSI lietošanas un Klienta dalības ABSI sevišķie noteikumi ir
iekļaujami Līgumā.
2.2. Dalības izbeigšana ABSI
2.2.1. Klients var izbeigt dalību ABSI, informējot ABSI pārstāvi 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā. ABSI pārstāvim iesniegtais
rakstiskais brīdinājums par dalības izbeigšanu ABSI ir uzskatāms par
saistošu ABSI pārstāvim tikai gadījumā, ja to parakstījusi Klienta paraksttiesīgā amatpersona.
2.2.2. Klients maksā ikgadējo dalības maksu par periodu, kas sākas ar
datumu, kad Klients ir parakstījis Līgumu, un beidzas nākamā gada
attiecīgajā datumā (turpmāk – Apmaksātais periods). Ja Klients brīdinājumu par dalības izbeigšanu ABSI pārstāvim nosūta (pasta zīmogs)
vēlāk nekā 30 dienas pirms Apmaksātā perioda beigām, tam ir pienākums apmaksāt dalības maksu ABSI par pilnu nākamo periodu.
2.2.3. Ja, Klientam izstājoties no ABSI, ABSI-konta atlikums BEU ir
pozitīvs, Klients ABSI pārstāvim maksā avansā spēkā esošo komisijas
maksu no ABSI-konta pozitīvā atlikuma BEU. Klientam ir tiesības 180
(viens simts astoņdesmit) dienu laikā no minētās komisijas maksas
samaksas brīža iztērēt savus BEU, iegādājoties preces/pakalpojumus
no citiem Klientiem.
2.2.4. Ja, Klientam izstājoties no ABSI, ABSI-kontā ir negatīvs BEU
atlikums, tad Klientam ir pienākums samaksāt ABSI pārstāvim līgumsodu, kurš tiek aprēķināts kā pilna negatīvā BEU atlikuma summa, pieskaitot 4% no šīs summas. Līgumsods ir jāsamaksā EUR 10
(desmit) dienu laikā no Klienta izstāšanās vai izslēgšanas brīža.
2.2.5. Klientam izbeidzot Līgumu un izstājoties no ABSI, ikgadējā
dalības maksa ABSI un iemaksas garantijas fondā netiek atmaksātas.

3. ABSI sistēma

ABSI pārstāvis

Klientiem var rasties sakarā ar ABSI izmantošanu. Tāpat ABSI pārstāvis
neatbild par tiešu vai netiešu kaitējumu un/vai zaudējumiem personām
vai to īpašumam, ko izraisījuši ABSI iegādātās preces/pakalpojumi.

4. BartereUro (BEU)

4.1. ABSI uzskaites vienība
Klienti veic darījumus ABSI, par iegādātajām precēm un/vai saņemtajiem pakalpojumiem norēķinoties ar Pārdevēju ar savām precēm/
pakalpojumiem, un šādiem norēķiniem tiek izmantota ABSI iekšējā
uzskaites vienība BEU. 1 BEU = 1 EUR. (1 BEU vienmēr ir vienāds ar 1
EUR). BEU nav konvertējams EUR un kurss ir noteikts tikai aprēķinu
ērtības labad.
4.2. BEU izmantošanas ierobežojumi
BEU tiek izmantoti ABSI tikai praktisku apsvērumu dēļ, un tie ir izmantojami tikai to preču/pakalpojumu iegādei, kuri attiecīgajā brīdī tiek
piedāvāti ABSI. Parakstot šo līgumu, Klients piekrīt, ka norēķiniem BEU
ir tāds pats tiesisks un saimniecisks efekts kā norēķiniem EUR.
4.3. BEU atsavināšanas ierobežojumi
Pozitīvu ABSI-konta atlikumu BEU nevar apmainīt pret EUR vai citu valūtu, tos nevar pārdot, dāvināt, mantot, izmantot kā ķīlas objektu vai citādi
atsavināt bez iepriekšējas ABSI pārstāvja rakstiskas piekrišanas. Ja šāda
rīcība tiktu konstatēta, iesaistītās puses nekavējoties tiks izslēgtas no ABSI.
Ja ABSI pārstāvis savu piekrišanu ir apstiprinājis rakstiski, BEU atsavināšana ir iespējama tikai un vienīgi pēc kursa 1 BEU = 1 EUR.
4.4. Atskaite par Klienta BEU izlietojumu
Klients reizi mēnesī saņem no ABSI pārstāvja elektronisku rēķinu,
kurā uzskaitītas visas iepriekšējā periodā veiktās transakcijas. 24
stundas diennaktī interneta vietnē www.absi.lv Klientam ir pieejami
ABSI-kontu pārskati, detalizēta informācija par veiktajām transakcijām u.c. informācija.
4.5. ABSI pārstāvja atbildības ierobežošana, ja Klients neiztērē BEU
ABSI pārstāvis nav atbildīgs par jebkādiem Klienta zaudējumiem, ja
Klients neiztērē savus BEU.

5. Klienta transakciju autorizēšana ABSI

5.1. Klienta autorizēšana
Klienta autorizēšana ABSI tiek veikta saskaņā ar ABSI noteiktajām
procedūrām interneta vietnē www.absi.lv.
5.2. Klienta autorizēšanas atteikums
ABSI pārstāvim ir neatsaucamas tiesības atteikt transakcijas autorizāciju šādos gadījumos:
- ja Klienta pieejamais ABSI-konta atlikums BEU ir nepietiekams;
- ja ABSI pārstāvim rodas pamatotas šaubas vai iemesls aizdomām,
ka transakcijas mērķis vai saturs ir pretrunā ar LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem vai aizskar trešo personu
tiesības.
5.3. Pircēja identitātes pārbaudes obligātums
Klienta - Pārdevēja pienākums ir vienmēr pārliecināties par Klienta Pircēja identitāti gan atbilstoši ABSI noteikumiem, gan Latvijas tiesību aktiem.

6. Negatīvs BEU atlikums (ABSI kredītlimits)

6.1. ABSI kredītlimita piešķiršana
6.1.1. ABSI pārstāvis pēc Klienta maksātspējas novērtēšanas Klienta
ABSI-kontam var piešķirt kredītlimitu. Tas dod Klientam iespēju veikt
pirkumus no citiem Klientiem, pirms tas ir pārdevis savus produktus/
pakalpojumus. ABSI pārstāvim ir tiesības, rakstveidā brīdinot Klientu
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, atcelt Klientam piešķirto kredītlimitu.
Ja kredītlimits tiek atcelts, Klientam ir pienākums izlīdzināt ABSIkonta negatīvo atlikumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kredītlimita
atcelšanas datuma. Ja Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kredītlimita atcelšanas nav izdevies panākt pozitīvu ABSI-konta atlikumu, tam ir pienākums nekavējoties samaksāt ABSI pārstāvim līgumsodu, kurš tiek aprēķināts kā pilna negatīvā BEU atlikuma summa,
pieskaitot 4% no šīs summas.
6.1.2. Klienta pieteikumu par jauna kredītlimita piešķiršanu ABSI
pārstāvis izskata pēc gada.
6.1.3. Ja Klienta dalība ABSI ir uzteikta Līguma vai šo noteikumu
pārkāpumu dēļ, kredītlimits tiek atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma
un Klientam ir pienākums nekavējoties samaksāt ABSI pārstāvim līgumsodu, kurš tiek aprēķināts, kā pilna negatīvā BEU atlikuma summa, pieskaitot 4% no šīs summas.
6.2. Kredītlimita izmantošana
Ja Klients izmanto ABSI-konta kredītlimitu (Klienta ABSI-konta atlikums ir negatīvs), līdz brīdim, kad ABSI-konta atlikums ir pozitīvs,
Klientam ir pienākums visiem saviem pārdošanas darījumiem ABSI
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piemērot 100% norēķinus BEU. Klients var ar ABSI pārstāvi vienoties
par citiem noteikumiem, taču tādi ir spēkā tikai tad, ja vienošanās par
to ir noformēta rakstveidā un abas puses to ir parakstījušas.

7. Laba biznesa ētika

Klientam, veicot darījumus ABSI, ir jā rīkojas saskaņā ar labu biznesa
ētiku. Tas nozīmē, ka Klients:
- nepieļauj atšķirīgu attieksmi pret Pircējiem, kas norēķinās BEU un
EUR;
- par vienu un to pašu preci/pakalpojumu BEU prasa tādu pašu cenu
kā tad, ja Pircējs norēķinās EUR;
- darījumi vienmēr tiek veikti pēc noteikumiem, kādi publicēti Klienta profilā www.absi.lv;
- savu darbību kopumā veic, ievērojot labu biznesa ētiku;
- ziņo ABSI pārstāvim par citu ABSI dalībnieku neētisku rīcību, tādejādi veicinot tās izskaušanu.

8. Maksājumi un norēķinu kārtība

8.1. Klienta iestāšanās maksa un ikgadējā dalības maksa
Pēc Līguma parakstīšanas Klients ABSI pārstāvim maksā iestāšanās
maksu, kas ir vienreizējs maksājums.
Par dalību ABSI Klients maksā ikgadējo dalības maksu par periodu,
kas sākas ar datumu, kad Klients ir parakstījis Līgumu, un beidzas
nākamā gada attiecīgajā datumā.
Iestāšanās maksa un ikgadējā dalības maksa tiek noteikta saskaņā ar
cenrādi un maksāta, pamatojoties uz ABSI pārstāvja izrakstītu rēķinu.
8.2. Komisijas maksa par veiktajiem darījumiem
Klients maksā ABSI pārstāvim komisijas maksu par ABSI veiktajiem darījumiem 4% apmērā no darījumu kopsummas, tajā skaitā gan no pirkuma, gan no pārdošanas darījumiem ( turpmāk - Komisijas maksa).
Norēķins par Komisijas maksu ar ABSI pārstāvi tiek veikts šādā kārtībā:
- 3,2 % no darījuma kopsummas Klients maksā EUR;
- 0,8 % no darījuma kopsummas Klients maksā BEU.
Komisijas maksa tiek aprēķināta un maksāta tikai par to Klientu darījuma daļu, par kuru Pircējs ar Pārdevēju norēķinās BEU.
8.3. Rēķinu apmaksa
8.3.1. Rēķins par iestāšanās maksu un ikgadējo dalības maksu par
pirmo Klienta dalības gadu ABSI tiek izrakstīts līdz mēneša beigām
pēc Līguma noslēgšanas.
8.3.2. Norēķini par ikgadējo dalības maksu par turpmākajiem gadiem tiek veikti reizi gadā, maksājot par visu gadu uz priekšu, un rēķins tiek izrakstīts dalības perioda mēneša pēdējā dienā.
8.3.3. Norēķins par Komisijas maksu tiek veikts reizi mēnesī, un rēķins
par iepriekšējo mēnesi tiek sagatavots attiecīgā mēneša pirmajā darba
dienā. Visi rēķini par Līgumā un šajos noteikumos noteiktajiem maksājumiem tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Puses
vienojas, ka elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz Līguma
3.punktā norādīto Klienta e-pasta adresi: E-pasts rēķina saņemšanai.
8.3.4. Klients veic saņemto rēķinu apmaksu 10 (desmit) dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas no ABSI pārstāvja.
8.3.5. Klients, parakstot Līgumu, piekrīt līdz mēneša beigām pēc
Līguma noslēgšanas portālā www.rekini.lv elektroniski noslēgt līgumu ar OpusCapita AS par automātiskiem maksājumiem no norēķinu
kartes, lai automātiskā rēžīmā veiktu tos maksājumus, kuri ABSI
pārstāvim maksājami EUR.
8.4. Līgumsods un menedžmenta komisija
8.4.1. Ja Klients neveic ABSI pārstāvja rēķinu apmaksu šajos Noteikumos noteiktajā termiņā, Klients apņemas samaksāt līgumsodu
1,00 EUR apmērā par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda samaksa
tiek veikta, pamatojoties uz ABSI pārstāvja izrakstītu rēķinu.
8.4.2. Ja Klients norēķinu nodrošināšanai ar ABSI pārstāvi pretēji
šiem Noteikumiem nenoslēdz līgumu ar OpusCapita AS par automātiskiem maksājumiem no norēķinu kartes, tas maksā ABSI pārstāvim
ikgadēju un neatmaksājamu menedžmenta komisiju 70,00 EUR apmērā + PVN 21% 14,70 EUR.
8.5. Klienta parādsaistību piedziņa
Klients piekrīt, ka ABSI pārstāvim, iepriekš brīdinot Klientu, ir tiesības
nodot informāciju par Klienta parāda saistībām pret ABSI pārstāvi, kā
arī Klienta parāda saistību piedziņas tiesības trešajām personām.

9. ABSI garantijas fonds

Klients, apmaksājot ikgadējo dalības maksu ABSI, dalības maksas
daļu 40,00 EUR apmērā maksā BEU, un tā tiek ieskaitīta ABSI garantijas fondā, kas pieder visiem Klientiem kopīgi. ABSI garantijas fonds
ir izveidots ar mērķi nodrošināt ABSI sistēmas līdzsvaru. Klienti pilnvaro ABSI pārstāvi vienpersoniski veikt ABSI garantijas fonda administrēšanu. Garantijas fonds nav debitoru parādu nodrošinājums
saistībā ar ABSI veiktajiem darījumiem Klientu starpā. Iemaksas ABSI
garantijas fondā netiek apliktas ar pievienotās vērtības nodokli.
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ABSI pārstāvis

10. Nodokļu aprēķināšanas
un nomaksas pienākums

10.1. Nodokļu atskaites un norēķini
Pievienotās vērtības nodokļa un citu nodokļu aprēķinu un atskaišu
sastādīšanu Valsts ieņēmumu dienestam par ABSI veiktajiem darījumiem Klients veic saskaņā ar tiem pašiem Latvijas normatīvajiem
aktiem, kuri Klientam ir jāievēro, veicot citus, ne-bartera vai bartera
darījumus Latvijas Republikas teritorijā.
10.2. ABSI pārstāvja pienākums sniegt informāciju VID
Klients piekrīt, ka ABSI pārstāvis pēc VID rakstveida pieprasījuma saņemšanas sniedz visu tā rīcībā esošo informāciju par Klientu un tā
veiktajiem darījumiem ABSI.

11. Klienta izslēgšana no ABSI

11.1. Klienta pienākums ievērot normatīvo aktu prasības
Klientam ir pienākums ievērot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, t.sk. arī trešo personu tiesības saskaņā ar “Likumu par autortiesībām”. Ja ABSI pārstāvis konstatē, ka Klients neievēro normatīvo aktu
prasības vai mēģina veikt nelikumīgas darbības, ABSI pārstāvim ir
tiesības netraucēti izslēgt Klientu no ABSI un nodot informāciju par
likuma pārkāpumu attiecīgajām tiesībsargājošajām instancēm.
11.2. Neaktīvu Klientu izslēgšana no ABSI
Ja Klienta ABSI-kontā nav veikti nekādi darījumi 360 (trīs simti sešdesmit) dienas pēc kārtas, ABSI pārstāvim ir tiesības bez iepriekšēja
brīdinājuma izslēgt Klientu no ABSI un izbeigt Līgumu.
11.3. Līguma izbeigšana sakarā ar Līguma un Noteikumu
neievērošanu
ABSI pārstāvim ir tiesības Klientam uzteikt dalību ABSI un izbeigt Līgumu ar vienpusēju paziņojumu, ja Klients pārkāpj Līguma un šo
noteikumu prasības, t.sk. bet ne tikai:
- mēģina izmantot ABSI ar mērķi pārdot nelikumīgas preces/pakalpojumus (preces un/vai pakalpojumus, kas ir izņemti no apgrozības,
kā arī kuru sniegšana/ tirdzniecība ir aizliegta ar Latvijas likumiem un
par to Latvijas tiesību aktos ir paredzēta krimināla, administratīva vai
citāda atbildība) vai citādā veidā aicina uz nelikumīgu rīcību;
- savā darbībā neievēro labu biznesa ētiku;
- neveic ABSI pārstāvja vai citu Klientu izrakstīto rēķinu apmaksu;
- par norēķinu veikšanu BEU no citiem Klientiem prasa piemaksu;
- ja Klients kļuvis maksātnespējīgs;
- Klienta manta ir apķīlāta vai arī viņš saistību nodrošinājumam prasa
Pircēja mantas apķīlājumu;
- par sevi ir sniedzis nepatiesas ziņas, kas ir nozīmīgas attiecībā uz
dalību ABSI;
- bez iepriekšējas rakstveida piekrišanas no ABSI pārstāvja jebkādā
veidā atsavina BEU vai maina tos pret EUR.
11.4. Līguma izbeigšana ar Klientu ABSI interesēs
ABSI pārstāvis, ievērojot un aizsargājot ABSI Klientu kopuma kā vienota
veseluma intereses, jebkurā laikā var uzteikt Klientam dalību ABSI, nesniedzot sīkākus paskaidrojumus un nepamatojot savu rīcību. Uzteikuma
gadījumā Klientam nekavējoties tiek pārtraukta pieeja darījumu veikšanai ABSI, kā arī tiek izbeigta Līguma darbība, paziņojot par to Klientam
rakstiski 10 (desmit) dienas iepriekš. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu
desmitajā dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs).
11.5. Maksājumi sakarā ar ABSI dalības uzteikumu un
Līguma izbeigšanu
Ja dalības uzteikuma brīdī Klienta ABSI-kontā ir negatīvs BEU atlikums, Klients apņemas samaksāt ABSI pārstāvim līgumsodu, kurš
tiek aprēķināts, kā pilna negatīvā BEU atlikuma summa, pieskaitot
4% no šīs summas. Līgumsods ir jāsamaksā EUR 10 (desmit) dienu
laikā no Klienta izstāšanās vai izslēgšanas brīža.

12. Izmaiņas Noteikumos

12.1. Paziņošana par izmaiņām noteikumos un to spēkā
stāšanās kārtība
ABSI pārstāvim ir tiesības mainīt šos Noteikumus visiem Klientiem,
rakstveidā par to brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Izmaiņas
stājas spēkā un kļūst saistošas Klientam 30 (trīsdesmit) dienas pēc
tam, kad tās ir publicētas www.absi.lv.
12.2. Klienta tiesības būtisku Noteikumu izmaiņu gadījumā
Veicot būtiskas izmaiņas Noteikumos, kuras būtiski ietekmē Klientu
un/vai tā saimniecisko darbību, Klientam ir tiesības izstāties no ABSI,
ievērojot spēkā esošos Noteikumus attiecībā uz dalības izbeigšanu
ABSI un rakstveidā par to brīdinot ABSI pārstāvi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Cenu un komisijas maksu pielāgošana un/vai izmaiņas
nav uzskatāmas par būtiskām Noteikumu izmaiņām.

izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu
varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, ekstremālus
dabas apstākļus, militāru agresiju, streikus, grozījumus LR normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas
sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.
13.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējiem bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc to konstatēšanas
brīža, par to rakstiski jāziņo otram Līdzējam, pretējā gadījumā zaudējot tiesības uz tiem paļauties. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā
arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir
iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc
otra Līdzēja pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek
izpildītas minētās prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas
izpildes pamatu.
13.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams
izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Līdzēji pēc
iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abiem Līdzējiem, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī abpusēji vienojas izbeigt
Līgumu. Līdzēji var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja nepārvaramas
varas apstākļi turpinās ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem.
13.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējiem ir pienākums nekavējoši iesniegt paziņojumu par minēto apstākļu beigšanos.

14. Strīdu atrisināšana

14.1. Līgums un šie Noteikumi, kā arī Līdzēju saistības, kas no tiem
izriet, ir pakļautas Latvijas tiesību aktu regulējumam. Tās Līguma attiecības, kuras nav tieši atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
14.2. Līdzēji apņemas visus strīdus, kas izriet no Līguma vai ir saistīti ar to, risināt sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīdu neizdodas atrisināt 14
(četrpadsmit) dienu laikā, tad strīdi tiek izšķirti Latvijas Republikas
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

15. Oficiālās kontaktpersonas
un paziņojumi

15.1. Jebkura veida sazināšanās, pārrunu vai paziņojumu Līdzēju
oficiālās kontaktpersonas ir norādītas Līgumā.
15.2. Līdzējiem vienam otru ir pienācīgi un laikus jāinformē par
jebkādām izmaiņām oficiālo kontaktpersonu sarakstā un par apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma un šo Noteikumu izpildi.
15.3. Visi paziņojumi, pārrunu pieteikumi un prasības, kas saistītas
ar Līguma un šo Noteikumu izpildi, ir iesniedzamas rakstiski latviešu
valodā oficiālajai otras puses kontaktpersonai. Rakstiski paziņojumi ir
uzskatāmi par saņemtiem sekojošos gadījumos:
- ja tie izsūtīti ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5 (piecas) darba dienas pēc nosūtīšanas;
- ja tie izsūtīti pa faksu, tad to nosūtīšanas dienā vai, ja šī diena nav
darba diena, tad nākošajā darba dienā;
- ja tie nodoti personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tie nogādāti adresātam;
- ja tie ir nosūtīti uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi no
ABSI pārstāvja elektroniskā pasta.

16. Papildu noteikumi

13.1. ABSI pārstāvis un Klients nav atbildīgi par Līguma saistību
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga

16.1. Līgums un Noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi un
ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei vai citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
16.2. Parakstot Līgumu un Noteikumus, Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma un Noteikumu noteikumiem un nosacījumiem,
atzīst tos par saprotamiem un pieņemamiem, un apņemas tos pildīt
un ievērot. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā mērā
pāriet uz pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
16.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot Līgumā noteiktās
saistības trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
16.4. Šo Noteikumu punktu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai, nevis
šo Noteikumu un Līguma noteikumu tulkošanai vai interpretācijai.
16.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem.
16.6. Līgums, Noteikumi, kā arī to pielikumi (ja tādi ir) ir sastādīti
divos (2) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens paliek pie
ABSI pārstāvja un otrs pie Klienta.
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13. Nepārvarama vara

Klients

