Finanšu instrumentu
darījumu līgums Nr. 00000000

Preambula
SEB banka
AS „SEB banka”, reģistrācijas numurs 40003151743
Adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-1076; SEB bankas mājas lapa www.seb.lv
E-pasta adrese tcmops@seb.lv

Klients
Reģistrācijas numurs/personas kods
LEI kods

un
Klienta statuss

Privāts Klients
abi kopā tālāk tekstā saukti arī kā – Puses vai katrs atsevišķi – Puse, noslēdza šādu līgumu, tālāk tekstā – Līgums:

Līguma struktūra
Līgums sastāv no Preambulas, I daļas – Pamatnoteikumi, II daļas – Vispārējie
noteikumi un III daļas – Pakalpojumu noteikumi.
Visas Līguma daļas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, tās ir vērtējamas un
tulkojamas kopsakarībā. Līguma II daļas Vispārējie noteikumi ir piemērojami,
ciktāl III daļas Pakalpojumu noteikumos nav noteikts citādi. Līgumā lietotajiem
terminiem ir vienāda nozīme, neraugoties uz to, vai termina skaidrojums ir dots
Preambulā, Līguma I, II vai III daļā.

Līgumā lietotajiem terminiem, kuru skaidrojums nav dots Līgumā, ir tāda pati
nozīme, kāda šiem terminiem ir dota tiesību aktos.
Līguma I daļa Pamatnoteikumi, II daļa Vispārējie noteikumi un attiecīgam
Darījumam piemērojamie III daļas Pakalpojumu noteikumi, kā arī spēkā esošie
tiesību akti, Kompetentu iestāžu un/vai tiesu nolēmumi utml. veido noteikumu
kopumu, kas regulē no katra Darījuma izrietošās Pušu tiesības un pienākumus
un ir piemērojami katram Darījumam, kas noslēgts starp Pusēm šī Līguma
ietvaros.

I daļa Pamatnoteikumi
1. Līguma priekšmets
1.1. SEB banka sniedz Klientam un Klients izmanto SEB bankas sniegtos
Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu un, pamatojoties uz Klienta sniegtiem
Rīkojumiem, un uz to pamata noslēgtiem Darījumiem.
1.2. Pušu tiesiskajām attiecībām tiek piemērots Cenrādis, SEB bankas
Vispārējie darījumu noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, Datu apstrādes
principi, Datu anketa un Vērtspapīru konta līguma noteikumi, ciktāl šajā
Līgumā nav noteikts citādi. Jautājumus, kas nav noteikti iepriekš minētajos
dokumentos, Puses risina, ievērojot vispārpieņemtus principus un labu
praksi. Gadījumā, ja rodas pretruna starp kādu Līguma noteikumu un tiesību
aktu un/vai saistošu noteikumu un/vai Kompetentas iestādes, un/vai tiesas
izdotu nolēmumu, Puses vadās no tiesību aktā un/vai saistošajos noteikumos
noteiktā un/vai Kompetentas iestādes, un/vai no tiesas izdotā nolēmuma.
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2. Klienta apliecinājumi
2.1. Parakstot šo Līgumu un sniedzot Rīkojumu SEB bankai, Klients apliecina,
ka:
2.1.1. tam ir tiesības, nepieciešamās piekrišanas noslēgt un pildīt Līgumu
un Darījumus, kā arī visas saistības, kuras Klients uzņēmies ar šo Līgumu,
ir tam saistošas, nav pretrunā ar Klientam saistošiem tiesību aktiem un/vai
noteikumiem, statūtiem, noslēgtiem līgumiem, kompetentu iestāžu un/vai
tiesu pieņemtiem saistošiem nolēmumiem;
2.1.2. ir patstāvīgi pieņēmis lēmumu noslēgt šādu Līgumu, sniegt Rīkojumu
SEB bankai un noslēgt Darījumu, pamatojoties uz Klienta pieredzi,
zināšanām un viedokli vai Klienta konsultantu sniegtajiem ieteikumiem, kā
arī izvērtējot tirgus situāciju;
2.1.3. ir iepazinies ar Līguma II daļu Vispārējiem noteikumiem un attiecīgam
Darījumam piemērojamiem III daļas Pakalpojumu noteikumiem, kurus
SEB banka ir tiesīga pieņemt un grozīt II daļas Vispārējos noteikumos
noteiktajā kārtībā, saprot tos un piekrīt tiem, kā arī atzīst tos par
sev saistošiem, ar visiem to turpmākajiem grozījumiem un piekrīt to
piemērošanai katram Darījumam, kā arī apņemas sekot līdzi II daļas
Vispārējo noteikumu un III daļas Pakalpojumu noteikumu izmaiņām;
2.1.4. ir patstāvīgi iepazinies ar Līguma II daļas Vispārējo noteikumu
2.6. punktā minētajiem dokumentiem, saprot tos un piekrīt to piemērošanai
Pušu attiecībām, kā arī atzīst tos par sev saistošiem ar visiem to
turpmākajiem grozījumiem, papildinājumiem un apņemas sekot līdzi to
izmaiņām;
2.1.5. piekrīt tam, ka SEB banka var izpildīt Rīkojumus ārpus regulētā tirgus,
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai organizētās tirdzniecības sistēmas;
2.1.6. piekrīt tam, ka SEB banka ir tiesīga neatklāt tirgum informāciju par
ierobežojošu Rīkojumu par regulētajā tirgū iekļautām akcijām, ja šāds
Rīkojums pastāvošajos tirgus apstākļos nav izpildīts nekavējoties, ja vien
Klients, sniedzot Rīkojumu, nav norādījis pretējo;
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2.1.7. paziņojot SEB bankai savu e-pasta adresi vai uzsākot lietot
Internetbanku, Klients apliecina, ka tam ir pieejams internets un Klients
piekrīt informācijas saņemšanai ar interneta starpniecību. Klients piekrīt
informācijas, kas nav adresēta personīgi Klientam, saņemšanai Interneta
vietnē, kā arī informācijas, kas adresēta personīgi Klientam, saņemšanai
Klienta e-pasta adresē vai Internetbankā, SEB bankas Vispārējo darījumu
noteikumos noteiktajā kārtībā;
2.1.8. ir informēts, ka telefonsarunas un saziņa ar Klientu, kā rezultātā var
tikt noslēgti vai tiks noslēgti Darījumi, tiks ierakstītas un uzglabātas 5 gadus
(vai ilgāku laika periodu, ja tādu nosaka normatīvie akti), un to kopijas ir
pieejamas Klientam pēc tā pieprasījuma. Šādu informāciju izmanto, lai
pamatotu un pierādītu Klienta sniegto Rīkojumu un Darījuma noslēgšanu,
Nodrošinājuma un Darījuma nosacījumus utml.;
2.1.9. ir iesniedzis SEB bankai iesniegumu (Līguma pielikums Nr.1, kas ir
neatņemama Līguma sastāvdaļa), kurā norādījis savu izvēlēto Paroli, kas,
cita starpā, kalpo par Klienta autentifikācijas un Rīkojumu autorizācijas
līdzekli komunikācijā pa telefonu ar SEB banku, sniedzot Rīkojumu un
slēdzot Darījumu saskaņā ar Līgumu;
2.1.10. tam ir atvērts Konts/Konti SEB bankā, kā arī apliecina, ka atvērs pēc
SEB bankas pieprasījuma noteikta veida Kontus noteiktās valūtās, ja tas
nepieciešams Klienta sniegtā Rīkojuma, ierosinātā Darījuma norēķiniem;
2.1.11. Rīkojuma un/vai Darījuma izpildes laikā, neslēgs Kontu/Kontus, kas
saistīti ar Līguma izpildi, saskaņā ar Līgumu nodrošinās tajos nepieciešamos
finanšu līdzekļus un/vai finanšu instrumentus nepieciešamajā apmērā, lai
izpildītu no Līguma izrietošas maksājumu saistības;
2.1.12. ir informēts, ka Klienta datu apstrāde primāri notiks nolūkā sniegt
pakalpojumu saskaņā ar šo Līgumu, savukārt papildu datu apstrādi un ar to
saistītos jautājumus nosaka SEB bankas Datu apstrādes principi;
2.1.13. piekrīt piekļūt pamatinformācijas dokumentam komplektētiem
privāto ieguldījumu produktiem (ja SEB bankai šāda informācija
jāsniedz) SEB bankas interneta vietnē www.seb.lv/kid, ja vien Klients un
SEB banka nav vienojušies par citu kārtību pamatinformācijas dokumenta
nodrošināšanai;
2.1.14. piekrīt saņemt pamatinformācijas dokumentu komplektētiem privāto
ieguldījumu produktiem angļu valodā (izņemot gadījumus, kad normatīvie
akti uzliek SEB bankai pienākumu nodrošināt pamatinformācijas dokumentu
valsts valodā) un apliecina, ka pārvalda angļu valodu pietiekamā līmenī, lai
izprastu pamatinformācijas dokumentā sniegto informāciju;
2.1.15. ir informēts, ka SEB banka ir tiesīga savas leģitīmās intereses
īstenošanai, saņemt datus par Klientu (piemēram, datus par tā
saistībām un ziņas par ienākumiem) no Latvijas Bankas Kredītu reģistra,
AS“Kredītinformācijas Birojs”, un Valsts ieņēmuma dienesta, nolūkā izvērtēt
Klienta maksātspēju un sava kredītriska uzraudzībai Līguma izpildes laikā.
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3. Līgumsods
Jebkuru maksājumu, kas veicami saistībā ar šo Līgumu, kavējumu rezultātā,
Puse, kura kavē maksājumu, maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1% (nulle
komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru
kavētā maksājuma dienu. Līgumsods par maksājumu termiņu kavējumu
tiek aprēķināts par katru nokavēto dienu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad Puses to ir parakstījušas, un darbojas
līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. Ja Līgumu paraksta ar drošu
elektronisko parakstu, parakstīšanas datums norādīts paraksta laika zīmogā.
4.2. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja ir pilnībā
izpildītas no Līguma un Darījuma/Darījumiem izrietošās saistības, par to
paziņojot otrai Pusei vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot
rakstveida Paziņojumu otrai Pusei pa pastu, e-pastu (parakstītu ar drošu

elektronisko parakstu) vai nosūtot Paziņojumu Internetbankā, izmantojot
piedāvātos autentificēšanās rīkus. Pusēm ir tiesības uzskatīt Līgumu par
izbeigtu septītajā dienā pēc Paziņojuma nosūtīšanas vai Paziņojumā norādītajā
termiņā, ja ir pilnībā izpildītas no Līguma un Darījuma/Darījumiem izrietošās
saistības. Šajā punktā noteiktā Līguma izbeigšanas kārtība neietekmē Pušu
tiesības atkāpties no Līguma Noteikumos un SEB bankas Vispārējos darījumu
noteikumos paredzētajā kārtībā un gadījumos.
4.3. Visas iepriekšējās vienošanās, kas Līguma noslēgšanas brīdī ir noslēgtas
starp Pusēm un regulē šajā Līgumā norādīto Pakalpojumu saņemšanas
un sniegšanas noteikumus un no Darījumiem izrietošās Pušu tiesības un
pienākumus zaudē spēku ar šī Līguma spēkā stāšanos. Puses vienojas, ka
darījumiem, kas noslēgti saskaņā ar šiem līgumiem un, kas šī Līguma spēkā
stāšanās brīdī ir spēkā un nav izpildīti, tiek piemērots šis Līgums.
4.4. Jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar Līgumu vai tā
pārkāpšanu, vai spēkā neesamību, izšķir, pamatojoties uz Latvijas Republikas
tiesību normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības.

5. Pušu paraksti
Vieta

Datums

Klients
pārstāvis Līguma noslēgšanai

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Ieņemamais amats

Paraksts

Paraksts

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Ieņemamais amats

Paraksts

Paraksts
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SEB banka
pārstāvis Līguma noslēgšanai
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