
MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU LĪGUMS TIRGOTĀJIEM

Mobilly līguma reģistrācijas Nr.  Datums:

1. Šis maksājumu pakalpojumu līgums  (turpmāk tekstā - “Līgums”) tiek noslēgts starp Mobilly un
Tirgotāju un tas nosaka sadarbības veidu starp Mobilly un Tirgotāju, pakalpojumu vai preču
pārdošanā.

2. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums Nr.1 – Maksājumu pakalpojumu noteikumi
Tirgotājam . Šis Līgums un tā pielikums Nr.1 – Maksājumu pakalpojumu noteikumi Tirgotājam ir
savstarpēji neatņemamas sastāvdaļas, un visos gadījumos ir jāuzskata par vienu līgumu.

3. Līgumslēdzēji

Mobilly:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405
PVN reģistrācijas Nr.: LV40003654405
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 91 k3-20, Rīga, LV-
1011
Mobilly pārstāvis/valdes loceklis vai prokūrists
Tālrunis: 1859
e-pasts: info@mobilly.lv

Kontaktpersona: 
Tālrunis: 
e-pasts:
Norēķinu rekvizīti:
Konts: LV02PARX0009726030004
Banka: AS Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22

Tirgotājs:
Nosaukums:
Vienotais reģistrācijas Nr. 
PVN reģistrācijas Nr. (ja ir)
Zīmola nosaukums (ja ir)
Juridiskā adrese:

Tirgotāja pārstāvis/amats:

Kontaktpersona: 
Tālrunis: 
e-pasts:
Norēķinu rekvizīti:
Konts:
Banka:
Bankas kods:

Uz kāda pamata ir tiesības parakstīt līgumu:
□ Tirgotāja amatpersona
□ Pilnvara (pilnvaras kopija pievienota)

□ Prokūra
□ Cits (lūdzam norādīt)

1

Faktiskā adrese:

4. Tirgotāja sniegto pakalpojumu apraksts

4.1. Līgumslēdzēji vienojas par šādiem, turpmāk minētajiem Tirgotāja sniegtajiem pakalpojumiem,
izmantojot Mobilly. Sniegto pakalpojumu veids tiek atzīmēts ar “X”:

□ □ Ziedojumi

□ Pārtikas preču tirdzniecības pakalpojumi

□ Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

□ Taksometru pakalpojumu sniegšana

□

 Autostāvvietu pakalpojumi

Kultūras un izklaides pasākumu biļešu un 
ieejas karšu tirdzniecības pakalpojumi

□

Maksājumu pakalpojumu līgums Tirgotājam 

Cits pakalpojums:□

 Sabiedriskā transporta biļešu iegādes
pakalpojumi
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4.2. Līgumslēdzēji vienojas, ka 4.1. punktā noteikto sniegto pakalpojumu veidi šī Līguma darbības laikā
var tikt mainīti vai papildināti, par to  vienojoties rakstveidā, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus.

5. Līguma priekšmets

5.1. Šī Līguma  ietvaros Tirgotājs pārdod un Mobilly pērk Tirgotāja sniegtos pakalpojumus vai preces ar 
mērķi, lai Mobilly tos tālāk savā vārdā, bet Tirgotāja interesēs, pārdotu Klientiem, izmantojot Mobilly 
Uzskaites sistēmu. 

5.2. Mobilly sniedz informāciju Klientiem par izmantoto pakalpojumu vai iegādāto preču daudzumu, 
sagatavojot veikto darījumu pārskatu. Mobilly norēķinās ar Tirgotāju par Klientiem sniegtajiem 
pakalpojumiem vai pārdotajām precēm un ir tiesīgs patstāvīgi izvēlēties veidu un formu, kādā 
Klients norēķinās ar Mobilly par šiem pakalpojumiem.

5.3. Komisija par maksājumu pakalpojumu tiek noteikta Cenrādī saskaņā ar Līguma 6. punktu.

6. Cenrādis

6.1.    Līgumslēdzēji vienojas par šādu komisijas apmēru:

Komisija par maksājumu pakalpojumu:

Citas maksas par sniegtajiem 
maksājumu pakalpojumiem:

         % apmērā no Klientu ar Mobilly veikto
maksājumu starpniecību mēneša apgrozījuma
(papildus noteiktai Mobilly atlīdzībai tiek maksāts PVN
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu
likmi).

□ nav paredzētas
□

Līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties, Tirgotāja sniegto pakalpojumu tarifi vai preču cenas, piemērojamais 
Cenrādis un citi īpaši nosacījumi tiek saskaņoti atsevišķi, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

6.2.

7. Izmaksas kārtība

7.1. Līgumslēdzēji vienojas par sekojošo naudas līdzekļu izmaksas kārtību:

□ vienu reizi mēnesī

vienu reizi nedēļā□ 

līdz tekošā mēneša 15. datumam
□

□ 
 cits

□ nedēļas pirmajā darba dienā par iepriekšējo nedēļu

□ cits

8. Apliecinājumi un pilnvarojumi

8.1. Mobilly informē Tirgotāju par to, ka Mobilly ir licencēta Eiropas Savienības finanšu iestāde – 
elektroniskās naudas iestāde un elektroniskās naudas emisijas, maksājumu pakalpojumu, 
maksājumu un tās atpirkšanas procesus uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

8.2. Tirgotājs apliecina, ka ir informēts par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto uzraudzību un 
apzinās, ka Mobilly darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību var ietekmēt gan izmaiņas likumos, 
gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijas esošie vai nākotnes normatīvie noteikumi vai darbības 
ieteikumi.

8.3. Tirgotājs apliecina, ka tas nekavējoties informēs Mobilly par izmaiņām savā statusā, PVN reģistrācijas 
statusā, darbības veidā, amatpersonās, kā arī par jebkurām citām izmaiņām informācijā, kas 
iesniegtas Mobilly identifikācijas un izpētes procesa laikā, tajā skaitā klienta anketā vai citos datos.
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8.4. Tirgotājs apliecina, ka ir informēts par atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu, tajā skaitā 
kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju.

9. Līgumslēdzēju paraksti

9.1. Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.   

9.2.

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Mobilly: Tirgotājs:

/*paraksts/

 /vārds, uzvārds/

  /*datums/

/*paraksts/

 /vārds, uzvārds/

  /*datums/

Līgumslēdzēji paraksta Līgumu pašrocīgi un/vai izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. 
Līguma parakstīšanas veids neietekmē Līguma juridisko spēku un Līgumslēdzēju uzņemtās saistības, kas 
izriet no Līguma.
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