Ģimenes komplekta

dalībnieka apstiprinājums

1. Parakstot šo apstiprinājumu es:
Dalībnieka vārds/uzvārds

(turpmāk tekstā – “Dalībnieks”) piekrītu pievienoties Ģimenes komplektam (turpmāk tekstā – “Komplekts”), kas tika noslēgts starp
Ģimenes komplekta īpašnieka vārds/uzvārds

(turpmāk tekstā – “Klients”) un AS „SEB Banka” (turpmāk tekstā – „Banka”).
2. Esmu informēts/ta un piekrītu, ka pēc piedāvājuma apstiprināšanas Bankas
filiālē vai internetbankā Dalībniekam tiek piemērots Komplekta cenrādis un
cenrādis, kas Dalībniekam ticis piemērots līdz šī apliecinājuma parakstīšanas
brīdim, tiek izbeigts. Ja Dalībnieks pievienojas dalībai Komplektā, izmantojot
Internetbanku, Dalībnieka parakstu aizstāj attiecīgajā reizē lietojamais
Internetbankas autorizācijas kods. Dalībnieks tiek pievienots Komplekta
Dalībniekiem brīdī, kad rakstveida paziņojums ir saņemts Bankā.
3. Piekrītu, ka Klients un Banka ir tiesīgi izslēgt Dalībnieku no Komplekta, kā
arī izbeigt Komplekta līgumu, jebkurā laikā Komplekta noteikumos atrunātajā
kārtībā. Par Dalībnieka izslēgšanu no Komplekta vai Komplekta izbeigšanu,
Banka Dalībnieku vai Dalībnieka pārstāvi (ja Dalībnieks nav sasniedzis
18 (astoņpadsmit) gadu vecumu) informē, nosūtot paziņojumu Internetbankā.

4. Apzinos un piekrītu, ka man ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no dalības
Komplektā. Ja Dalībnieks šajā punktā noteiktajā kārtībā atkāpjas no dalības
Komplektā, izmantojot Internetbanku, Dalībnieka parakstu aizstāj attiecīgajā
reizē lietojamais Internetbankas autorizācijas kods. Dalībnieks tiek izslēgts no
Dalībnieku loka dienā, kad rakstveida paziņojums ir saņemts Bankā.
5. Saprotu un piekrītu, ka, ja Dalībnieks tiek izslēgts no dalības Komplekta, vai
Komplekta līgums tiek izbeigts pēc Klienta vai Bankas iniciatīvas, tad Komplekta
cenrādis, kas tiek piemērots Dalībniekam, zaudē savu spēku.
6. Piekrītu, ka tiesiskajās attiecībās par dalību Komplektā, tiek piemērots
Bankas Vienotais pakalpojumu cenrādis, Bankas Vispārējo darījumu noteikumi,
Kredītpārvedumu noteikumi, Datu apstrādes principi, Datu anketa (fiziskām
personām) un Komplekta noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā Bankas pakalpojuma
sniegšanas dienā, ja vien Banka un Dalībnieks rakstveidā nav vienojušies par
citiem noteikumiem.

Dalībnieks vai dalībnieka pārstāvis
Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar
AS ”SEB banka” Vispārējiem darījumu
noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem,
Datu apstrādes principiem, Komplekta līguma
noteikumiem un Vienoto pakalpojumu cenrādi
(pieejami www.seb.lv un AS ”SEB banka”
klientu apkalpošanas vietās), tos saprotu
un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām
attiecībām starp mani un AS ”SEB banka”.
Esmu informēts/-ta, ka šajā dokumentā minēto
datu apstrāde primāri paredzēta, lai varu
saņemt pakalpojumu, savukārt papildu datu
apstrādi un ar to saistītos jautājumus nosaka
Datu apstrādes principi.

Datums

dd.mm.yyyy
Paraksts

Vārds, uzvārds

Bankas pārstāvis
AS “SEB banka”, Reģ. Nr. 40003151743
Paraksts

110142 Spēkā no 2018. gada 25. maija

Vārds, uzvārds

AS SEB banka
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