Pielikums Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255.
B. Atteikuma veidlapa

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.
Ja patērētājs vēlas atteikties no pakalpojuma, uz kuru attiecas atteikuma tiesības, 14 dienu laikā no
pakalpojuma aktivizēšanas dienas viņam par savu nodomu ir jāinformē pakalpojuma sniedzējs - jānosūta
pakalpojumu sniedzējam aizpildīta atteikuma veidlapa vai atteikuma veidlapā pieprasītā informācija, kas
apstiprināta ar savu parakstu.

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu pakalpojumu sniegšanu:
VIP konts
Atteikuma radītās sekas:
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp
pakalpojuma aktivizācijas un piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat
izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas
kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu
lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs
izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā
no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, patērētājs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret
pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē pakalpojuma
sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto
galīgo pakalpojuma cenu.

Informācija par pakalpojuma pasūtīšanu portālā
Lai izvairītos no krāpšanas gadījumiem, visa pasūtījuma informācijas sniegšana ir obligāta!
Portāla nosaukums________________________________________________________________
Pakalpojuma apmaksas/aktivizēšanas datums: _________________________________________
Pakalpojums apmaksas veids:
- SMS:_________________________________________________________________________
jānorāda pirkumam izmanotā tālruņa numurs

- banklinks vai iemaksa pārdevēja bankas kontā: _______________________________________
jānorāda bankas transakcijas numurs

Patērētāja (maksātāja) vārds, uzvārds: _______________________________________________
Patērētāja adrese: _______________________________________________________________
iela, mājas un dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums, pilsēta / novads / apdzīvota vieta/ pasta indekss

______________________________________________________________________________
Patērētāja e-pasta adrese: ______________________________________________________
drošības apsvērumu dēļ, e-pasta adresei jābūt tādai pašai kāda ir reģistrēta un apstiprināta portāla lietotāja profilā

Bankas rekvizīti naudas atmaksas saņemšanai
Bankas nosaukums: ______________________________________________________________
Bankas adrese: _________________________________________________________________
Bankas IBAN konta numurs: _______________________________________________________
SWIFT/BIC: ____________________________________________________________________

Patērētāja paraksts: ________________________________ Datums: _______/_______/_______
Patērētājs ar savu parakstu apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pareiza un atbilst profilā
reģistrētajiem datiem. Patērētāja pašrocīgi parakstītu iesnieguma veidlapu jānosūta uz šādu
pakalpojuma sniedzēja pasta adresi:

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību
izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Veidlapas izmantošana nav obligāta, bet veidlapā pieprasītā informācija ir norādāma obligāti un
pilnā apjomā.
Par atteikuma tiesību izmantošanas tiesību izmantošanas paziņošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad
pa pastu tiek saņemts patērētāja parakstīts iesniegums.
Ja iesniegumā prasītā informācija ir sniegta pilnā apjomā, naudas atmaksa tiek veikta ne vēlāk kā 14
dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Ja iesniegumā ietvertā informācija sniegta daļēji, tā ir kļūdaina, naudas atmaksa tiek aizturēta līdz
informācijas labojumu saņemšanai un patērētājam par to tiek paziņots profilā vai portālā reģistrētajā
e-pastā.
Tu nevari izmantot pakalpojuma atteikuma tiesības ikvienā šādā gadījumā:
- tu neesi patērētājs, proti, pakalpojums ir iegādāts vai tiek izmantots nolūkam, kas ir saistīts ar
saimniecisko vai profesionālo darbību;
- pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa
beigām;
- pakalpojums ietver digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā;
- citos gadījumos, ja to paredz normatīvie akti.
- Ja pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa
beigām vai līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā,
tu apliecini un apzinies, ka attiecīgā pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar tavu piekrišanu uzreiz
pēc pakalpojuma apmaksas un pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un tu zaudēsi atteikuma
tiesības, proti, nevarēsi saņemt atpakaļ par pakalpojumu samaksāto naudu.

