
Grozījumi  
internetbankas līguma pielikumam fiziskām personām – 

Mobilās lietotnes noteikumi

AS SEB banka
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Maksājumi uz mobilā tālruņa numuru 
1. SEB banka Mobilās lietotnes atjaunotajā versijā piedāvā jaunu 
funkcionalitāti “maksājumi uz mobilā tālruņa numuru”, izmantojot Latvijas 
Bankas Zibsaišu reģistru (turpmāk - Zibsaišu reģistrs), kas ļauj Klientiem 
sasaistīt savu mobilā tālruņa numuru ar konta IBAN numuru.

2. Šie grozījumi ir saistoši Klientiem, kas Mobilās lietotnes atjaunotajā 
versijā izvēlēsies izmantot maksājumi uz mobilā tālruņa numuru 
funkcionalitāti. 

3. Izmantojot maksājumi uz mobilā tālruņa numuru funkcionalitāti 
Klientam, papildus šeit noteiktajam, ir saistoši spēkā esošie 
Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumi fiziskām personām 
pielikums – Mobilās lietotnes noteikumi (turpmāk – Pielikums).

4. Izvēloties maksājumi uz mobilā tālruņa numuru funkcionalitāti, 
Klients Mobilajā lietotnē sniedz: 

a) piekrišanu tam, ka SEB banka Zibsaišu reģistrā reģistrē Klienta 
mobilā tālruņa numuru un tam piesaistītā konta IBAN numuru, kā arī 
Klienta vārdu un uzvārdu; 

b) apliecinājumu, ka norādītais mobilā tālruņa numurs ir Klienta 
lietošanā.

5. Datu nodošanas Zibsaišu reģistram mērķis ir veikt maksājumus 
vai maksājumu pieprasījumus, izmantojot mobilā tālruņa numuru, SEB 
bankas vai citu maksājumu iestāžu klientiem, kuru kontam ir piesaistīts 
mobilā tālruņa numurs Zibsaišu reģistrā.

6. Piekrišanu Klients var atsaukt Mobilās lietotnes uzstādījumu sadaļā 
vai iesniedzot citu piekrišanu, ar ko mobilā tālruņa numuram piesaista 
cita konta IBAN numuru.

7. Maksājuma (tā ierosināšana) vai maksājuma pieprasījuma (tā 
ierosināšanas) posmā Klienta vārds, uzvārds, konta IBAN numurs, mobilā 
tālruņa numurs, kā arī Zibsaišu reģistra izmantošanas fakts, ir pieejams 
SEB bankas vai citu maksājumu iestāžu klientiem, kuri izmanto Zibsaišu 
reģistra funkcionalitāti.  

8. SEB bankai pilnībā pārtraucot Mobilās lietotnes versijas darbību, 
kurā Mobilā tālruņa numura un Klienta konta numura saistīšana Mobilajā 
lietotnē ir obligāts priekšnoteikums Mobilās lietotnes izmantošanai, 
Pielikuma 7.2. punkts tiks dzēsts vai precizēts atbilstoši šiem grozījumiem 
bez SEB bankas atsevišķa iepriekšēja paziņojuma.

9. Šie grozījumi bez SEB bankas atsevišķa iepriekšēja paziņojuma 
zaudē spēku ar brīdi, kad atbilstoši 8. punktā norādītajam tiek grozīts 
Pielikums.


