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1. Konti 
Pakalpojums Cena 
1.1. Norēķinu konts 
Atvēršana Bez maksas 
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu 
dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujas Latvijā1 

250.00 EUR 

Apkalpošanas maksa mēnesī2 1.00 EUR 
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir 
pārtraukusi sadarbību3 

50.00 EUR 

Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas 
 

1.2. Darījuma konts 
Komisijas maksa standarta gadījumos: 

- darījumu konta atvēršana, piešķirot SEB bankas mājokļa kredītu 
0,4%, min. 45.00 EUR, 
maks. 400.00 EUR 

- darījumu konta atvēršana 0,4%, min. 100.00 EUR 
Komisijas maksa nestandarta gadījumos Pēc vienošanās 

 Līguma pārslēgšana vai izmaiņu ieviešana līguma noteikumos Pēc vienošanās, min. 35.00 EUR 
 Dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots 

ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā4 
250.00 EUR 

 
1.3. Ieguldījumu konts 
Atvēršana, apkalpošana mēnesī, slēgšana Bez maksas 

 
2. SMS banka5 

Pakalpojums Cena 
Pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas 
Apkalpošana mēnesī Bez maksas 
SMS paziņojums (par katru) 0.13 EUR 
E-pasta paziņojums (par katru) 0.13 EUR 

 
3. Elektroniskie kanāli 

Pakalpojums Cena 
3.1. Internetbankas pieslēgšana un apkalpošana 
Pieslēgšana sistēmai Bez maksas 
Apkalpošana mēnesī Bez maksas 
Smart-ID pirmreizēja pieslēgšana filiālē Bez maksas 
Smart-ID atkārtota pieslēgšana filiālē 4.13 EUR (plus PVN 0.87 EUR) 
Kodu kalkulatora izsniegšana, aizvietošana 9.00 EUR 

 

 
1 Komisijas maksa netiek ieturēta patvēruma meklētāja vai bēgļa, vai alternatīvo statusu ieguvušai personai. 
2 Netiek piemērota: 

- jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta 
nosacījumiem); 
- klientiem līdz 18 gadu vecumam. 

3 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo 
līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav 
pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē. 

4 Komisija tiek piemērota, ja Klientam SEB bankā nav atvērts norēķinu konts. 
5 Aprēķinātā komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek ieturēta reizi dienā. 
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4. Pārskaitījumi6, 7 

Pakalpojums 
Cena 

Internetbankā un 
mobilajā lietotnē 

Filiālē 

4.1. Iekšbankas maksājumi 
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskaitījums uz 
krājkontu) 

Bez maksas 3.00 EUR8 

Uz cita klienta kontu SEB bankā 0.14 EUR 3.00 EUR 
SEB pensiju fonds, SEB Life and Pension Baltic SE kontos SEB bankas 
ietvaros 

Bez maksas Bez maksas 

Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 3.00 EUR 
Par pārskaitījumu cenām komplektu lietotājiem uzziniet sadaļā “Klienta komplekts” 

 
4.2. Eiropas maksājumi9, 10 
Standarta SEPA maksājums 0.36 EUR 4.00 EUR 

Maksājuma iesniegšana un izpilde11, 12 
līdz plkst. 16.00, D+0* līdz plkst. 15.00, D+0* 
pēc plkst. 16.00, D+1* pēc plkst. 15.00, D+1* 

Eiropas Ekspress maksājums (SHA)13 22.00 EUR 25.00 EUR 
Maksājuma iesniegšana un izpilde12 līdz plkst. 17:00, D+0* līdz plkst. 16.00, D+0* 
Par pārskaitījumu cenām komplektu lietotājiem uzziniet sadaļā “Klienta komplekts” 

 
4.3. Pārrobežu maksājumi14, 15 
Standarta maksājums: 
- SHA 11.50 EUR 14.50 EUR 
- OUR 20.00 EUR 25.00 EUR 

Maksājuma iesniegšana un izpilde12 līdz plkst. 17.00, D+2* līdz plkst. 17.00, D+2* 
Steidzamais maksājums: 
- SHA 18.50 EUR 22.00 EUR 
- OUR 26.00 EUR 30.00 EUR 

Maksājuma iesniegšana un izpilde12 līdz plkst. 15.00, D+1* līdz plkst. 14.00, D+1* 

 
6 Bankas darba laikā summām, sākot no 10 000 EUR vai tās ekvivalentam citā valūtā, var tikt piešķirts uzlabots valūtas kurss, savukārt ārpus 

darba laika tiek piešķirts standarta kurss. 
7 Bankas darba laiks (t.sk. maksājumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis, ja tas ir noteikts darba dienas beigās) pirmssvētku dienās tiek saīsināts 

par vienu stundu. 
8 Pārskaitījums uz depozītu kontu ir bez maksas. 
9 Ja maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiks izpildīts kā Standarta pārrobežu maksājums. Par maksājuma apstrādi 

starpniekbanka un/vai saņēmējbanka var ieturēt papildus komisiju, kas tiks iekasēta no Klienta. 
10 Maksājums eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (ieskaitot tās autonomās teritorijas), Šveicē, 

Monako, Sanmarīno, Andorā vai Lielbritānijā). 
11 Ja Bankai ir iespējams Maksājuma rīkojumu izpildīt kā zibmaksājumu, tas tiek ieskaitīts saņēmēja kontā 10 sekunžu laikā neatkarīgi no 

Maksājuma rīkojuma iesniegšanas laika, jebkurā kalendārā dienā, ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas. 
Tikai elektroniski (internetbankā vai mobilajā lietotnē) iesniegti Maksājumu rīkojumi var tikt izpildīti kā zibmaksājumi, ja tie atbilst šādiem 
kritērijiem: maksājuma summa nepārsniedz 15 000 EUR, saņēmēja banka ir pieejama zibmaksājumu sistēmā un nav citu šķēršļu maksājuma 
izpildei. 

12 Maksājuma uzdevumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis – laiks Norēķinu dienā, pēc kura saņemtie Maksājuma rīkojumi tiek uzskatīti par 
saņemtiem nākamajā Norēķinu dienā. 

13 Iespējams tikai Eirozonā (zona, kurā eiro ir ieviests kā Eiropas Savienības vienotā valūta). 
14 Maksājumi ārvalstu valūtās uz citām bankām Latvijā tiek izpildīti kā pārrobežu maksājumi. 
15 Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”SHA” – SEB bankas komisiju sedz Klients, visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un 

saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmēbankai ar norādi ”SHA” attiecīgajā 
SWIFT ziņojuma laukā ”Details of Charges”. Starpbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc 
līdzekļu ieskaitīšanas saņēmēja kontā.  
Maksājumi, kas veikti Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros, kā arī uz Šveici, Monako, Sanmarīno, Andoru vai Lielbritāniju, jebkurā valūtā, tiek 
izpildīti tikai ar komisijas veidu ”SHA”. Ja Klients šādam maksājumam norāda komisijas veidu”OUR”, maksājums netiek pieņemts izpildei.  
Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”OUR” – SEB bankas, kā arī visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas 
sedz Klients. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”OUR” attiecīgajā SWIFT ziņojumu laukā ”Details 
of Charges”, uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu pārveduma summu. Ar šo noteikumu SEB bankas atbildība ir ierobežota. SEB 
banka nav atbildīga par to, ka starpbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi SEB bankas norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts 
pilnā apmērā citu no SEB bankas neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas SEB 
banka ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā. 
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pēc plkst. 15.00, D+2* pēc plkst. 14.00, D+2* 
Ekspress maksājums: 
- SHA (maksājumi EUR valūtā) 22.00 EUR 25.00 EUR 
- SHA (maksājumi ārzemju valūtās) 25.00 EUR 30.00 EUR 
- OUR 50.00 EUR 58.00 EUR 

Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem12 USD, EUR, GBP, CAD līdz plkst. 16.30, D+0* līdz plkst. 15.30, D+0* 
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem12 NOK, CHF, SEK līdz plkst. 15.00, D+0* līdz plkst. 14.00, D+0* 
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem12 DKK, RUB  līdz plkst. 13.00, D+0* līdz plkst. 12.00, D+0* 
* D+0 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā tajā pašā darba dienā. 
   D+1 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā nākamajā darba dienā. 
   D+2 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā aiznākamajā darba dienā. 

 
Pakalpojums Cena 
4.4. E-rēķinu saņemšana un automātiskā apmaksa 
Pakalpojuma pieslēgšana, izmaiņas un slēgšana Bez maksas 

Pārskaitījumi no konta 
Maksa par attiecīgo 
pārskaitījumu elektroniskajos 
kanālos 

 
5. Klienta komplekts 

Komplekta veids: 
Noformēšanas un mēneša 
maksa 

Jauniešu komplekts16 0.70 EUR 
Pamata komplekts17 2.00 EUR 
Aktīvais komplekts18 4.00 EUR 
Ģimenes komplekts18, 19 5.00 EUR 

Komplektos ietilpst šādi produkti: 
Pakalpojums Cena 
Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) un apkalpošanas maksa 
mēnesī Bez maksas 

Vienas Norēķinu kartes lietošana visu komplekta lietošanas laiku20 Bez maksas 
Pārskaitījumi no Norēķinu konta, izmantojot Internetbanku, mobilo lietotni, un 
E-rēķinu automātiskā apmaksa17: 
- iekšbankas maksājumi 
- standarta SEPA maksājumi 

Bez maksas 

 
6. Maksa par naudas glabāšanu kontā 

 
EUR USD 
Filiāle Internetbankā Filiāle Internetbankā 

6.1. Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu Termiņnoguldījumā (termiņš – 12 mēneši) 
Ar procentu izmaksu termiņa beigās 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Minimālā noguldījumu summa 100 200 

 
 
 
 

 
16 Komplekts ir spēkā līdz klienta 25 gadu vecumam. 
17 Pamata komplektā iekļauti 10 maksājumi internetbankā un mobilajā lietotnē no visiem klienta norēķinu kontiem: uz citu klientu kontiem SEB 

bankā; eiro valūtā uz citu banku Latvijā un EEZ valstīs (SEPA maksājumi); regulārie maksājumi; e-rēķinu automātiskā apmaksa. Par 11. un katru 
nākamo maksājumu komisijas maksa tiks piemērota saskaņā ar sadaļu “Pārskaitījumi”. 

18 Aktīvajā komplektā un Ģimenes komplektā papildus ietilpst Mastercard Standard kredītkartes (ne GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša 
maksas visu komplekta lietošanas laiku. 

19 Ģimenes komplektam var pievienot no 1 līdz 5 dalībniekiem. Katrs dalībnieks lieto pakalpojumus saskaņā ar Ģimenes komplekta cenrādi, un no 
viņa netiek ieturēta papildu maksa par komplekta apkalpošanu. 

20 Komplektā ietilpst tās Norēķinu kartes lietošanas mēneša maksa, kura tika noformēta pirmā. Maksa par Norēķinu kartes izgatavošanu un 
aizvietošanu tiek ieturēta saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – privātpersonām. 
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 EUR USD 
6.2. Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu Krājkontā 

Procentu likme 0,025% 0,025% 
Minimālais atlikums procentu saņemšanai 0.01 0.01 

 
Pakalpojums Cena 
6.3. Naudas pārskaitīšana no Krājkonta/Pilngadības depozīta, iepriekš iesniedzot pieteikumu Internetbankā 
vai Filiālē 
Pieteikums naudas pārskaitīšanai ir jāiesniedz 3 kalendārās dienas iepriekš 
EUR, USD Bez maksas 

 
6.4. Naudas pārskaitīšana no Krājkonta/Pilngadības depozīta, iepriekš neiesniedzot pieteikumu 
Internetbankā vai Filiālē 
EUR, USD 0,5%, min. 1.00 EUR 

 
 EUR USD 
6.5. Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu Pilngadības depozītā (jaunu Pilngadības depozītu 
atvēršana nav pieejama) 

Bāzes likme 0,4% - 

Papildu likme: 
0,1%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 5 gadus 
0,2%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 10 gadus 
0,3%, ja Noguldījuma termiņš pārsniedz 15 gadus 

Reālais ienesīgums no 0,40% līdz 0,75% - 
Minimālais atlikums procentu saņemšanai 70.00 100.00 

 
Pakalpojums Cena 
6.6. Komisija par Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa21 
3 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai 3% no summas 

 
7. Darījumi kontā 

Pakalpojums Cena 
7.1. Bezskaidras naudas ieskaitījums kontā22 
Iekšbankas maksājumi Bez maksas 
Eiropas maksājumi23 Bez maksas 
Pārrobežu maksājumi24 5.00 EUR 25 

 
7.2. SEPA Automātiskā rēķinu apmaksa26 
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas 
SEPA Automātiskā rēķinu apmaksa par vienu maksājumu 4.00 EUR 
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas maksājuma atcelšana pirms maksājuma 
izpildes dienas 

Bez maksas 

SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas maksājuma atgriešana Bez maksas 
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas neautorizēta maksājuma atgriešana 
laika posmā no 8 nedēļām līdz 13 mēnešiem pēc maksājuma izpildes27 

Bez maksas 

SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas mandāta bloķēšana/atbloķēšana Bez maksas 

 
21 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā 

pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus. 
22 Bankas darba laiks (t.sk. maksājumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis, ja tas ir noteikts darba dienas beigās) pirmssvētku dienās tiek 

saīsināts par vienu stundu. 
23 Maksājums eiro valūtā ar komisijas veidu “SHA”, ja maksājumā ir norādīts pareizs saņēmēja IBAN konts un maksātāja banka ir Eiropas banka. 
24 Tajā skaitā ieskaitījumi ārvalstu valūtās no citām bankām Latvijā. 
25 Ieskaitījums ir bez maksas, ja maksājuma rīkojums saņemts ar komisijas veidu “OUR”. 
26 Tikai EUR valūtā no EUR norēķinu konta. 
27 Ja izmeklēšanas rezultātā tiek noskaidrots, ka maksājums ir autorizēts, tiek piemērota punktā "Maksa par nepamatotas pretenzijas 

izskatīšanu" minētā maksa. 
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SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas maksājuma kopijas izsniegšana pēc 
Klienta pieprasījuma 

Bez maksas 

 
Pakalpojums Cena 
7.3. Regulārie maksājumi 

Pakalpojuma pieslēgšana filiālē 3.00 EUR 
Pakalpojuma pieslēgšana internetbankā Bez maksas 
Izmaiņas līgumā Bez maksas 
Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas 

Maksājums 
Saskaņā ar attiecīgā maksājuma 
elektroniskajos kanālos maksu 

 
Pakalpojums Cena 
7.4. Maksājuma atsaukšana28 un nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa 

Maksājuma atsaukšana: 
- iekšbankas maksājumiem 20.00 EUR 
- Eiropas maksājumiem29 20.00 EUR 
- Pārrobežu maksājumiem29 50.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas 
Nosūtīta maksājuma izmeklēšana/rekvizītu maiņa: 
- iekšbankas maksājumiem30 20.00 EUR 
- Eiropas maksājumiem 20.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas 
- Pārrobežu maksājumiem 40.00 EUR + ārzemju bankas izmaksas 

 
Pakalpojums Cena 
7.5. Ienākošo maksājumu rekvizītu maiņa/precizēšana  
Ienākošo maksājuma rekvizītu precizēšana 10.00 EUR 
Rekvizītu (saņēmēja konta) maiņa ienākošiem maksājumiem31 10.00 EUR 

 

Pakalpojums 
Pēdējo sešu mēnešu laikā 
veiktiem maksājumiem 

Maksājumiem, kas veikti pirms 
sešiem vai vairāk mēnešiem 

7.6. Nosūtīta maksājuma vai neienākušo summu meklēšana 
Eiropas maksājumi 20.00 EUR + faktiskās izmaksas 25.00 EUR + faktiskās izmaksas 

Pārrobežu maksājumi 40.00 EUR + faktiskās izmaksas 
120.00 EUR + faktiskās 
izmaksas 

 
Pakalpojums Cena 
7.7. Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 
 10.00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 

 
28 Komisijas samaksa negarantē naudas atgriešanu Klienta kontā. Izpildīta maksājuma atgriešana iespējama tikai ar maksājuma saņēmēja 

piekrišanu. 
29 Komisija netiek iekasēta, ja Banka vēl nav uzsākusi maksājuma apstrādi un maksājums vēl nav nosūtīts saņēmēja bankai vai 

korespondentbankai. 
30 Rekvizītu maiņa tiek veikta, izsniedzot Bankas izziņu par maksājuma rekvizītu maiņu atbilstoši Klienta iesniegumam. 
31 Iespējams veikt tikai maksājuma kreditēšanas valutēšanas dienā, ja maksājumā norādītā saņēmēja (Klienta) konta valūta neatbilst maksājuma 

valūtai un Klienta iesniegums par saņēmēja konta maiņu saņemts Bankā ne vēlāk kā maksājuma kreditēšanas valutēšanas dienā līdz plkst. 
16:00. Pamatojoties uz Klienta iesniegumu, maksājums var tikt ieskaitīts Klienta kontā, kura valūta atbilst maksājuma valūtai. Ja maksājums 
jau ir ieskaitīts Klienta kontā (ir veikta valūtas konvertācija), Bankai ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Klienta valūtas konvertācijas rezultātā 
radušos zaudējumus. 
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8. Klientu priekšrocību programma* 

Pakalpojums Standarta cena 
Cena Sudraba 
līmeņa klientiem 

Cena Zelta līmeņa 
klientiem 

Klienta komplekta apkalpošanas maksa mēnesī 
Aktīvais komplekts32 4.00 EUR 3.60 EUR 3.00 EUR 
Kredītkartes 
Maksa par izmantoto kredīta limitu 
kredītkartēm33 ar kredītlīnijas cenrādi 

21% gadā 18% gadā 16% gadā 

Maksa par izmantoto kredīta limitu 
kredītkartēm33 ar fiksēto maksājumu 

24% gadā 21% gadā 19% gadā 

Mastercard Gold kartes:    
- izgatavošanas maksa, karti aktivizējot 

Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai 
ATM 

3.60 EUR 3.60 EUR 1.80 EUR 

-  izgatavošanas maksa, karti aktivizējot 
bankas filiālē vai zvanot uz Klientu 
centru 

5.00 EUR 

- lietošanas maksa (mēnesī)34 3.60 EUR 3.60 EUR 1.80 EUR 
Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (fondos) 
Administrēšanas izdevumi no 
iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām 
(% no katras prēmijas): 

līdz 1,3% līdz 1,2% līdz 1,2% 

Administrēšanas izdevumi no uzkrājuma 
(% gadā): 

līdz 1,32%, 
min. 1.95 EUR/mēn. 

līdz 1,2%, 
min. 1.95 EUR/mēn. 

līdz 1,2%, 
min. 1.95 EUR/mēn. 

Pensiju 3. līmenis 
Komisijas maksa no pensiju plāna vidējiem 
aktīviem gadā (%) 

1,33% 1,18% 0,68% 

* Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem tiek piemērotas saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi. 
 
9. Skaidras naudas darījumi35 

Pakalpojums Cena 
9.1. Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)  
Skaidras naudas iemaksa kontā SEB bankā 0,5%, min. 10.00 EUR 
Iemaksa monētās virs 50 gab. 20%, min. 10.00 EUR 

 
9.2. Skaidras naudas izmaksa EUR valūtā (par katru darījumu) 
Līdz 7 500 EUR 1%, min. 10.00 EUR 
Virs 7 500 EUR ar iepriekšēju pieteikšanu36 1,5% 
Skaidras naudas iepriekšēja pieteikšana37 15.00 EUR 
Virs 7 500 EUR bez iepriekšējas pieteikšanas38 2% 
Izmaksa monētās virs 50 gab. 20%, min. 20.00 EUR 

 
 
 

 
32 Aktīvajā komplektā papildus ietilpst Mastercard Standard kredītkartes (ne GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša maksas visu komplekta 

lietošanas laiku. 
33 Mastercard Standarta, Mastercard Gold, Mastercard World Elite kredītkarte. 
34 Tiek iekasēta, sākot ar otro kartes lietošanas mēnesi. 
35 Pieejami tikai SEB bankas klientiem. 
36 Skaidras naudas izmaksa, kas ir lielāka par 7 500 EUR, rakstiski ir jāpiesaka vienu SEB bankas darba dienu iepriekš līdz plkst. 12:00. 
37 Pasūtot skaidru naudu, maksa par naudas pasūtīšanu 15 EUR apmērā tiek iekasēta no klienta konta pasūtīšanas brīdī. Komisijas maksa par 

skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta izmaksas brīdī. Ja pasūtītā nauda netiek izņemta, iekasētā maksa par naudas pasūtīšanu netiek 
atmaksāta. 

38 Skaidras naudas izmaksa bez iepriekšēja pieteikuma tiek nodrošināta pēc filiāles iespējām. Komisija par izmaksu bez iepriekšēja pieteikuma 
tiek ieturēta par visu klientam izmaksājamo summu. 
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10. Klienta dokumentu apstrāde 
Pakalpojums Cena 
10.1. Dokumenti par konta operācijām 
10.1.1. Konta pārskata sagatavošana: 

- Internetbankā Bezmaksas 
- Filiālē 0.40 EUR par 1 lapu, min. 8.00 EUR 

10.1.2. Konta pārskata sūtīšana:  
- E-pasts 3.00 EUR 
- Pa pastu: 

Latvijas robežās 0.40 EUR par 1 lapu, min 4.00 EUR 
Ārpus Latvijas robežām 0.40 EUR par 1 lapu, min 10.00 EUR 
10.1.3. Pārrobežu maksājuma SWIFT kopija (pēc klienta 
pieprasījuma) 

4.50 EUR 

 
Pakalpojums Cena 
10.2. Izziņu sagatavošana (par dokumentu) 

Standarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma39 
10.00 EUR (plus PVN 
2.10 EUR) 

Nestandarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma40 
Pēc vienošanās, min. 20.00 EUR 
(plus PVN 4.20 EUR) 

 
10.3. Izpildīto maksājumu uzdevumu izdrukāšana/ apstiprināšana 

 
1.00 EUR par katru maksājuma 
uzdevuma izdruku un/vai 
apstiprināšanu41 

 
10.4. Dokumentu apstrāde 
Dokumentu kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par lapu) 0.30 EUR (plus PVN 0.06 EUR) 
Pasta pakalpojumi dokumentiem Latvijā un ārzemēs 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR) 
Kodu kalkulatora nosūtīšana pa pastu pēc klienta pieprasījuma Latvijas 
ietvaros 

15.00 EUR (plus PVN 
3.15 EUR) 

Dokumentu/ kodu kalkulatora/ maksājumu karšu piegāde uz ārvalstīm ar 
kurjerpastu pēc klienta pieprasījuma42 

Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR 
(plus PVN 6.30) 

Apliecinātas dokumenta kopijas izsniegšana 
Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR 
(plus PVN 6.30) 

Dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par 
vienu dokumentu) 

Pēc vienošanās, min. 7.00 EUR 
(plus PVN 1.47 EUR) 

 
10.5. VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde 
VID rīkojumu apstrāde – par katru VID rīkojumu/ atsevišķu nodokļa parāda 
veidu 

10.00 EUR 

Tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde 10.00 EUR 
VID, tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde 0.50 EUR 
Pieprasījuma apstrāde naudas līdzekļu izmaksai vai pārskaitījumam no bloķēta 
konta 

10.00 EUR 

 
 
 

 
39 Standarta izziņas ir izziņas par konta/kartes esamību un atlikumu; konta slēgšanu; aizdevuma pamatsummu, atlikumu, termiņu; aizdevuma 

pilnīgu atmaksu; saistību neesamību; pagaidu kontu un iemaksu pamatkapitālā. Standarta izziņa tiek sagatavota 1 darba dienas laikā no 
pieprasījuma saņemšanas brīža 

40 Nestandarta izziņas ir pārējās izziņas, kas nav standarta izziņas. Par nestandarta izziņas sagatavošanas termiņu SEB banka informē 2 darba 
dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. 

41 Komisija netiek piemērota maksājuma uzdevumu kopiju izdrukām, kur maksājuma saņēmējs ir Valsts kase vai SEB grupas uzņēmumi. 
42 Tiek iekasēta gadījumos, kad karte ir filiālē un tiek mainīts saņemšanas veids. 
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10.6. Apkalpošana ar pilnvarām 
Apkalpošana ar Latvijā izdotu pilnvaru 15.00 EUR (plus PVN 

3.15 EUR) komisija par 
pilnvaras pieņemšanu 
(pārbaudi) pirmā reize; 
7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR) 
katra nākamā apkalpošanas 
reize 

Apkalpošana ar ārvalstīs izsniegtu pilnvaru 50.00 EUR (plus PVN 
10.50 EUR) komisija par 
pilnvaras pieņemšanu 
(pārbaudi) pirmā reize; 
15.00 EUR (plus PVN 3.15 
EUR) katra nākamā 
apkalpošanas reize 

 
10.7. Mantojuma dokumentu izvērtēšana 

 
Pēc vienošanās, min. 20.00 EUR 
(plus PVN 4.20 EUR) 

 
11. Maksājumu kartes 

Pakalpojums Cena 
11.1. Kredītkartes 
11.1.1. Mastercard Classic 
Kartes/papildkartes izgatavošana, karti 
aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu 
centru 

5.00 EUR 

Kartes/papildkartes izgatavošana, karti 
aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai 
ATM 

2.50 EUR 

Kartes/papildkartes lietošana (mēnesī)43 2.50 EUR 
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti 
aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu 
centru 

15.00 EUR 

Kartes/papildkartes aizvietošana, karti 
aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai 
ATM 

10.00 EUR 

Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 

2%, min. 4.00 EUR Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) 
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros 
visos klienta kontos  

Bez maksas 

- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 
6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 

0,1% no darījuma summas 

Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas 
filiālē) 

10.00 EUR 

Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas 
internetbankā)44 

Bez maksas 

Kredītlimita palielināšanas pieteikuma 
izskatīšana 

10.00 EUR 

 
43 Tiek iekasēta, sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi. 
44 Izņemot kredītlimita palielināšanu. 
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 I Bezprocentu 
kredīta limits 

II Kredītlīnija III Fiksētais 
maksājums45 

Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 
21% (1,75% 
mēnesī) 

24% (2% mēnesī) 

Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% 
Fiksēta saskaņā ar 
līgumu 

Nokavējuma procenti (gadā) 
36% (3% mēnesī) 

Līgumsods (gadā) 
- Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 

5 000 EUR. 
 

Pakalpojums Cena 
11.1.2. Mastercard Gold 
Kartes/papildkartes izgatavošana, karti 
aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu 
centru 

5.00 EUR 

Kartes/papildkartes izgatavošana, karti 
aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai 
ATM 

3.60 EUR 

Kartes/papildkartes lietošana (mēnesī)43 3.60 EUR 
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti 
aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu 
centru 

15.00 EUR 

Kartes/papildkartes aizvietošana, karti 
aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai 
ATM 

10.00 EUR 

Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 

2%, min. 4.00 EUR Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) 
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros 
visos klienta kontos  

Bez maksas 

- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 
6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 

0,1% no darījuma summas 

Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas filiālē) 10.00 EUR 
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas 
internetbankā)44 Bez maksas 

Kredītlimita palielināšanas pieteikuma 
izskatīšana 

10.00 EUR 

 I Bezprocentu 
kredīta limits 

II Kredītlīnija III Fiksētais 
maksājums45 

Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 
21% (1,75% 
mēnesī) 

24% (2% mēnesī) 

Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% 
Fiksēta saskaņā ar 
līgumu 

Nokavējuma procenti (gadā) 
36% (3% mēnesī) 

Līgumsods (gadā) 
- Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 

15 000 EUR. 
 
 
 

 
45 No 2017. gada decembra jaunas kartes ar fiksētā maksājuma atmaksas shēmu netiek piedāvātas. 
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Pakalpojums Cena 
11.1.3. Mastercard World Elite* 
Kartes/papildkartes izgatavošana 35.00 EUR 
Kartes/papildkartes lietošana (mēnesī)43 35.00 EUR** 
Kartes/papildkartes aizvietošana 35.00 EUR 
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 

2%, min. 4.00 EUR Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) 
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros 
visos klienta kontos  

Bez maksas 

- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 
EUR apmērā visos klienta kontos 

0,1% no darījuma summas 

Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas VIP atpūtas 
telpās (Priority Pass programmas ietvaros)*** 

30.00 EUR 

Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas filiālē) 10.00 EUR 
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas 
internetbankā)44 

Bez maksas 

Kredītlimita palielināšanas pieteikuma 
izskatīšana 

10.00 EUR 

 I Bezprocentu 
kredīta limits 

II Kredītlīnija III Fiksētais 
maksājums45 

Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 
21% (1,75% 
mēnesī) 

24% (2% mēnesī) 

Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% 
Fiksēta saskaņā ar 
līgumu 

Nokavējuma procenti (gadā) 
36% (3% mēnesī) 

Līgumsods (gadā) 
- Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 

15 000 EUR. 
* Mastercard World Elite ietver šādus Mastercard un SEB bankas partneru pakalpojumus: Concierge, Priority Pass, Ātrā drošības kontrole, 
Ceļojumu apdrošināšana. Izmaiņas Mastercard, tā partneru, kā arī izmaiņas SEB bankas partneru sniegto pakalpojumu sarakstā var notikt bez 
brīdinājuma. SEB banka informē Klientu par izmaiņām, nosūtot uz Klienta internetbanku paziņojumu trīs darba dienu laikā pēc attiecīgas 
informācijas saņemšanas. 
** Iekļaujot ceļojumu apdrošināšanu, Ātras drošības kontroli Baltijas lidostās, Mastercard Concierge pakalpojumus  un ICLP programmu. 
*** 4 vizītes 1 gada laikā lidostas VIP atpūtas telpās (Priority Pass programmas ietvaros) – bezmaksas. 

 
Pakalpojums Cena 
11.2. Norēķinu kartes 
11.2.1. Bezkontakta Mastercard norēķinu karte 
Kartes/papildkartes izgatavošana, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz 
Klientu centru 

5.00 EUR 

Kartes/papildkartes izgatavošana, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā 
lietotnē vai ATM 

1.40 EUR 

Kartes/papildkartes lietošana (mēnesī)43 1.40 EUR 
Kartes/papildkartes aizvietošana 6.00 EUR 
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 3.00 EUR 
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM): 
Līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem 
- SEB bankas ATM 
- SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 
- Latvijā: Swedbank ATM 

 

Bez maksas 
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Pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī 
visiem klienta kontiem 
- SEB bankas ATM 
- SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 
- Latvijā: Swedbank ATM 

0,29% no darījuma summas 

- citas bankas ATM 2%, min. 3.00 EUR 
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas 
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas 
- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta 

kontos 
0,1% no darījuma summas 

- Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Bezkontakta Mastercard 
norēķinu kartes lietotājiem 1 500 EUR. 

- Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām Bezkontakta Mastercard norēķinu kartes lietotājiem 4 000 EUR. 
- Klientiem līdz 18 gadu vecumam tiek piemērots Mastercard Juniora norēķinu kartes cenrādis un limiti. 

 
Pakalpojums Cena 
11.2.2. Mastercard Juniora norēķinu karte 
Kartes izgatavošana 1.40 EUR 
Kartes lietošana (mēnesī)46 Bez maksas 
Kartes lietošana (mēnesī) pēc klienta 18 gadu vecuma sasniegšanas 1.40 EUR 
Kartes aizvietošana 6.00 EUR 
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 3.00 EUR 
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM): 
Līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem 
- SEB bankas ATM 
- SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 
- Latvijā: Swedbank ATM 

Bez maksas 

Pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī 
visiem klienta kontiem 
- SEB bankas ATM 
- SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 
- Latvijā: Swedbank ATM 

0,29% no darījuma summas 

- citas bankas ATM 2%, min. 3.00 EUR 
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas 
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas 
- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta 

kontos 
0,1% no darījuma summas 

- Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Juniora 
norēķinu kartes lietotājiem 70 EUR. 

- Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Juniora norēķinu kartes lietotājiem 1 000 EUR. 
 

Pakalpojums Cena 
11.2.3. Pagaidu karte 
Pagaidu kartes izgatavošanas maksa 5.00 EUR 
Skaidras naudas izņemšana SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem Bez maksas 
- pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā 

mēnesī visiem klienta kontiem 
0,29% no darījuma summas 

Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 
- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas 

 
46 Klientam, sasniedzot 18 gadu vecumu, tiek piemērota Mastercard Juniora kartes lietošanas maksa (mēnesī). 
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- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta 
kontos 

0,1% no darījuma summas 

- Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Pagaidu kartes lietotājiem 
600 EUR. 

 
Pakalpojums Cena 
11.3. Citas ar maksājumu kartēm saistītās maksas un nosacījumi 
Kartes/papildkartes sūtīšana pa pastu: 

- Latvijas teritorijā Bez maksas 
- Uz ārzemēm 6.00 EUR 

Pretenzijas izskatīšana47, 48 Bez maksas 
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas 
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS 
terminālā, atbloķēšana SEB bankas bankomātos 

Bez maksas 

Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros 
(filiālē)49 

5.00 EUR 

Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta 
maksimālā limita49 10.00 EUR 

Kredīta izskatīšana Bez maksas 
Konta atlikuma apskats: 

- SEB bankas ATM Bez maksas 
- citos ATM Latvijā 0.45 EUR 
- citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR 

Kartes steidzama izgatavošana50 30.00 EUR 
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta 
valūta nav vienāda ar darījuma valūtu51 

3% 

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko 
SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas 
Vienoto pakalpojumu cenrādi – privātpersonām. 
Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes. 
Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm – 7 000 EUR mēnesī.52 

 
Pakalpojums Cena 
11.4. Kartes, kuras vairāk netiek izsniegtas: 
11.4.1. DebitMastercard 
Kartes/papildkartes lietošana (mēnesī) 1.40 EUR 
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 3.00 EUR 
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM): 
Līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem 
- SEB bankas ATM 
- SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 
- Latvijā: Swedbank ATM 

 

Bez maksas 

 
47 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām 

izmaksām. 
48 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu: 
- attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB bankā līdz 16:00; 
- nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB bankā pēc 16:00. 
Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās. 
49 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu. 
50 Klients karti steidzamā kārtībā var saņemt tikai Rīdzenes filiālē tajā paša darba dienā pēc 16:00, ja karte pasūtīta līdz 12:00, bet nākamajā 

darba dienā pēc 16:00, ja pasūtīta pēc 12:00. 
51 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā: 

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html 
52 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību. 
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Pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī 
visiem klienta kontiem 
- SEB bankas ATM 
- SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 
- Latvijā: Swedbank ATM 

0,29% no darījuma summas 

- citas bankas ATM 2%, min. 3.00 EUR 
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas 
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM): 

- līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas 
- pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta 

kontos 
0,1% no darījuma summas 

- Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Standarta 
lietotājiem 1 500 EUR. 

- Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Standarta lietotājiem 4 000 EUR. 
 
12. Apdrošināšana 

Pakalpojums 
Cena 

Classic Gold 
Ceļojumu apdrošināšana (gadā) 18.00 EUR 45.00 EUR 
Nelaimes gadījumu apdrošināšana (gadā) 5.00 EUR 

 
13. Kredīti 

Pakalpojums Cena 
13.1. Mājokļa kredīts 
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas 
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)53 līdz 1,5%, min. 75.00 EUR 
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas 
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma, ja tiek 
veikta kredīta izsniegšanas pēdējās dienas pagarināšana un kredīta mērķis ir 
būvniecība) 

0,5% gadā 

Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)53 0,9%, min. 70.00 EUR 
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek 
pārfinansēts uz citu kredītiestādi 

700.00 EUR 

Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais 
nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā 
kredītiestādē 

700.00 EUR 

Komisijas maksa par neapdrošinātu ķīlu54 10.00 EUR mēnesī 
 

13.2. Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu 
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas 
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)53 1,5%, min. 75.00 EUR 
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas 
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)53 0,9%, min. 70.00 EUR 
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek 
pārfinansēts uz citu kredītiestādi 

700.00 EUR 

Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais 
nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā 
kredītiestādē 

700.00 EUR 

Komisijas maksa par neapdrošinātu ķīlu54 10.00 EUR mēnesī 
 
 

 
53 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā. 
54 Komisijas maksa tiek iekasēta, ja ķīla nav apdrošināta ilgāk par 30 dienām. 
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13.3. Patēriņa kredīts 
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas 
Kredīta noformēšana, limita palielināšana (% no piešķirtās summas)53 1%, min. 90.00 EUR 
Atmaksas termiņa pagarināšana (% no kredīta atlikuma)53 2%, min. 50.00 EUR 
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa Bez maksas 
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas53 30.00 EUR 

 
13.4. Kredīti studentiem 
13.4.1. Studiju kredīts 
Pieteikuma izskatīšana un izvērtēšana Bez maksas 
Kredīta noformēšana53 8.00 EUR 
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas 
Izmaiņas kredīta līgumā pēc klienta iniciatīvas53 15.00 EUR 
Kredīta pamatsummas atmaksas grafika saņemšana 8.00 EUR 
13.4.2. Studiju un Studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas 
Līguma un/vai grafika papildus kopijas sagatavošana 3.00 EUR 
Izmaiņas kredīta līgumā pēc klienta iniciatīvas53 15.00 EUR 

 
13.5. Overdrafts 

Limita izmantošana (% gadā no izmantotās summas) 
26% gadā no faktiski izmantotā 
limita 

Limita izmantošana, ja līguma parakstīšanas brīdī bijis Klienta komplekts (% 
gadā no izmantotās summas) 

21% gadā no faktiski izmantotā 
limita 

Limita izmantošana, ja Overdrafts izsniegts līdz 01.11.2012. (% gadā no 
izmantotās summas) 

24% gadā no faktiski izmantotā 
limita 

Izmaiņas pēc klienta iniciatīvas53 10.00 EUR 
Overdrafta līguma termiņa pagarināšana 10.00 EUR 

 
13.6. Privātpersonas nodrošinātais kredīts 
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas 
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no kredīta summas)53 1,5%, min. 75.00 EUR 
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)53 0,9%, min. 70.00 EUR 

 
13.7. Papildus pakalpojumi 
Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās 
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta 
pieprasījuma 

Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR 

 
14. Darījumi ar vērtspapīriem55 

Pakalpojums 
Cena 

Internetbankā Filiālē 
14.1. Vērtspapīru konta atvēršana 
Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas 4.50 EUR 
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru 
depozitārijā 5.00 EUR 10.00 EUR 

 
14.2. Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem 
Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) 4.50 EUR 
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru 4.50 EUR 
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 7.00 EUR 

 
55 SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas. 
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Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas 
ietvaros 

2.00 EUR 

DVP ieskaitījums/pārvedums 7.00 EUR 
DVP ieskaitījums/pārvedums ne EUR valūtā 50.00 EUR 
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas 
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu 
akcionāru reģistru 

4.50 EUR 

Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās 
 

14.3. Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem 
Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais 
(beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums  

7.00 EUR 

Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP 
ieskaitījums/pārvedums 

21.00 EUR 

Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR 
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās  
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana 35.00 EUR 

 
14.4. Vērtspapīru īpašnieku sapulces 
Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR 
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pēc vienošanās, min. 215.00 EUR 

 
14.5. Maksa par vērtspapīru kontiem56 
Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1.00 EUR 
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda 
vērtspapīriem 

0,0055%, min. 1.00 EUR 

Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un 
ieguldījumu fondu apliecībām, Baltijas vērtspapīriem un 
ārvalstu depozitārijos glabātajām akcijām57 

0,0150%, min. 1.00 EUR 

Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV 
glabātiem parāda vērtspapīriem 

0,0100%, min. 1.00 EUR 

Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai 
Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 

0,0750%, min. 1.00 EUR 

Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem 
vērtspapīriem 

Pēc vienošanās 

Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību 
glabāšanu 

0,0150%, min. 1.00 EUR 

Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par 
kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri 
atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas 
stadijā 

1.00 EUR 

 
14.6. ETF portfeļu pārvaldīšanas pakalpojums (izmantojot Roboinvestoru SEB mobilajā lietotnē)58 
Portfeļa pārvaldīšana 0,80% gadā (ieskaitot PVN) 

 
 
 
 

 
56 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, 

izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā 
komisija tiek piemērota atsevišķi par katru norādīto vērtspapīru grupu. 

57 Austrija, Beļģija, Kanāda, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, 
Šveice, Lielbritānija, ASV, t.sk. depozitārie sertifikāti (ADR/GDR) un ETF. 

58 Komisijas maksa tiek aprēķināta no portfelī ietilpstošo vērtspapīru tirgus vērtības uz katras dienas beigām, un tā tiek ieturēta no portfelim 
piesaistītā norēķinu konta reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi. 
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Pakalpojums 
Cena 

Internetbankā/Filiālē 
14.7. Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U un F klases ieguldījumu fondiem59, 60 
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un 
turēšana: 

- Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī SEB Active 55 un SEB 
Active 80 fondi) 

0,035% 
- Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī SEB Active 20 un SEB 

Active 30 fondi) 
- Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) 0,01% 

 

Pakalpojums 
Cena 

Internetbankā/Filiālē 
14.8. Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem59 

Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums61 Bez maksas 
Fondu apliecību pārdošana Bez maksas 
Maiņa Bez maksas 
Ikmēneša maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu, kurus 
izplata SEB banka, apliecību glabāšanu60 

0,0150% 

 
14.9. Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms 
 1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā 

 

Pakalpojums 
Rīkojums ir 
pieteikts 
internetbankā 

Rīkojums ir 
pieteikts filiālē / 
SEB bankas 
brokeriem62 

14.10. Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās63, 64 
Baltija 

Baltijas akcijas 
0,10%, min. 1.00 
EUR 

0,50%, min. 5.00 
EUR 

Eiropa Skandināvijas, Vācijas, Francijas, Beļģijas, 
Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un 
Portugāles akcijas 

0,25%, 
min. 15.00 EUR 

0,50%, 
min. 35.00 EUR 

ASV, Kanāda 

ASV akcijas 

0,25%, 
min. 15.00 EUR, bet 
ne mazāk kā 0.015 
USD par katru akciju 

0,50%, 
min. 35.00 EUR, bet 
ne mazāk kā 0.03 
USD par katru akciju 

Kanādas akcijas 

0,25%, 
min. 15.00 EUR, bet 
ne mazāk kā 0.02 
CAD par katru akciju 

0,50%, 
min. 35.00 EUR, bet 
ne mazāk kā 0.04 
CAD par katru akciju 

Baltijas parāda vērtspapīri (minimālā ieguldījuma summa 1 000.00 EUR)65 0,2% no summas, min. 20.00 EUR 

 
59 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta 

maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. 
60 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot 

Eiropas Centrālās  Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. 
61 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama. 
62 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem, ir jābūt noslēgtam “Finanšu instrumentu darījumu līgumam”. 
63 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi, un 

tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa. 
64 Vērtspapīru darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kā piemēram, darījumam var pievienot attiecīgās valsts nodevu (0,3% no 

darījuma summas, iegādājoties Francijā emitētus vērtspapīrus, un 0,2% no darījuma summas, iegādājoties Spānijā emitētus vērtspapīrus) vai 
attiecīgās valsts zīmognodevu (Stamp Duty), ko ietur no vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0,1% Itālijā, 0,5% Lielbritānijā, 1% Īrijā 
emitētajiem vērtspapīriem). Likmes ir norādītas uz 10.09.2020., tās ir informatīvas un laika gaitā var mainīties. 

65 Izņemot Eiroobligācijas, kuru ISIN sākas ar XS. 
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Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas (minimālā 
ieguldījuma summa 25 000.00 EUR) 

0,2% no summas, min. 50.00 EUR 

Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās 

Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 
0,3% no pilnas darījuma summas par 
katru dienu 

 

Pakalpojums 
Cena 

Internetbankā Filiālē 
14.11. Konta izrakstu sagatavošana 
Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Bez maksas 4.00 EUR 
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Bez maksas 4.00 EUR 

 


