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1.	 Noteikumu	priekšmets

Noteikumi nosaka kārtību, kādā SEB banka, izmantojot Konsultāciju 
rīku, sniedz Konsultāciju SEB bankas klientiem par vienu vai vairākiem 
SEB bankas un/vai SEB grupas uzņēmumu piedāvātiem pakalpojumiem/
produktiem.

2.	 Noteikumos	lietoti	šādi	termini

Anketa jeb Konsultāciju rīka ģenerēts Finanšu konsultācijas 
apkopojums – aizpildīts un Klienta parakstīts dokuments (tajā skaitā, 
autorizējot ar Autorizācijas Līdzekli), kas satur informāciju par Klienta 
finansiālo stāvokli, riska profilu un mērķiem. Ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanai papildus tiek novērtēti arī Klienta zināšanas un pieredze 
attiecībā uz iesakāmo Ieguldījumu produktu (ja Klients ir juridiskā 
persona, SEB banka vērtē Klienta pārstāvja, kurš pieņem ieguldījumu 
lēmumus juridiskās personas vārdā, pieredzi un zināšanas).

Autorizācijas Līdzeklis – SEB bankas izsniegti vai akceptēti līdzekļi, 
attālinātai lietotāja autentifikācijai un uzdevumu autorizācijai, kas ģenerē 
autentifikācijas un autorizācijas elementus.

Ieguldījumu konsultācija – ir Personalizēta ieteikuma sniegšana 
Klientam pēc viņa lūguma vai pēc SEB bankas iniciatīvas attiecībā uz 
vienu vai vairākiem darījumiem, kas saistīti ar Ieguldījumu produktiem, 
un/vai Personalizēts ieteikums par ieguldījumu portfeļa ieguldījumu 
stratēģijas izvēli.

Ieguldījumu produkts – finanšu instrumenti Latvijas Republikas Finanšu 
instrumentu tirgus likuma izpratnē.

Internetbanka – SEB bankai piederoša elektroniskā sistēma tās 
piedāvāto tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai interneta vietnē  
https://ibanka.seb.lv.

Klients – pilngadīga fiziskā persona (kura saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem ir uzskatāma par patērētāju) vai juridiskā persona, 
kura vēlas saņemt SEB bankas Konsultāciju šo Noteikumu ietvaros.

Konsultācija – Ieguldījumu konsultācija, Kreditēšanas konsultācija vai 
cita veida konsultācija par SEB bankas un/vai SEB grupas uzņēmumu 
piedāvātiem pakalpojumiem/produktiem, kas nav Ieguldījumu produkti 
vai kreditēšanas pakalpojumi (piemēram, noguldījumi, pensiju 2. līmenis 
u.c.), ja tās sniegšanai tiek izmantots Konsultāciju rīks. SEB bankas 
sniegto Konsultāciju nevar uzskatīt par neatkarīgu Konsultāciju, jo 
produktu un pakalpojumu klāsts, no kura SEB banka izvēlas Klientam 
piemērotu produktu vai pakalpojumu, galvenokārt sastāv no SEB bankas 
un/vai SEB grupas uzņēmumu pakalpojumiem/produktiem.

Konsultāciju rīks – SEB bankas nodrošināts speciāls finanšu konsultāciju 
rīks (BFAT), kuru SEB banka izmanto Konsultācijas sniegšanai.

Kreditēšanas konsultācija (padoma došana) – SEB bankas sniegts 
pakalpojums Klientam, kura laikā tiek sagatavots Klientam piemērots vai 
ar Klienta individuālajiem apstākļiem pamatots Personalizēts ieteikums, 
iesakot Klientam piemērotu/-us kreditēšanas līgumu/-us.

Līgums – šī Pušu vienošanās par Konsultācijas sniegšanu Klientam 
saskaņā ar Anketu un Noteikumiem.

Noteikumi – šie noteikumi, tajā skaitā to grozījumi un papildinājumi.

Personalizēts ieteikums jeb Konsultāciju rīka ģenerēti Secinājumi un 
ieteikumi – Klienta vajadzībām, finansiālajam stāvoklim un personīgajai 
situācijai piemērots vai ar Klienta individuālajiem apstākļiem pamatots 
SEB bankas sniegts individuāls ieteikums Klientam par vienu vai 
vairākiem produktiem un/vai pakalpojumiem, un kas ir derīgs Noteikumos 
minēto laika periodu.

Puses – Klients un SEB banka.

SEB banka – AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743, juridiskā 
adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 
LV-1076.

Video konsultācija – Konsultācija, kas tiek sniegta, izmantojot 
SEB bankas risinājumu Klientu konsultēšanai attālināti.

3.	 Dokumentu	struktūra

3.1. Šie Noteikumi un Anketa veido SEB bankas un Klienta tiesisko 
attiecību kopumu, un tiks kopā uzskatīti par vienu Līgumu, kura ietvaros 
SEB banka sniedz Klientam Konsultāciju. Pušu attiecībām tiek piemēroti 
SEB bankas Vispārējie darījumu noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, 
Privātuma politika, SEB bankas Vienotais pakalpojumu cenrādis un 
speciālais cenrādis, ja Klients un SEB banka par tādu ir vienojušies, 
ar visiem to pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem. Video 
konsultācijas gadījumā, Pušu attiecībām tiek piemēroti arī Internetbankas 
līguma noteikumi. Šajā punktā minētie dokumenti ir izvietoti SEB bankas 
interneta vietnē www.seb.lv un SEB bankas telpās.
3.2. Noteikumi sastāv no I daļas “Vispārīgie noteikumi” un II daļas 
“Pakalpojumu noteikumi”. Atkarībā no tā, kādu Konsultāciju SEB banka 
sniedz Klientam, Pušu attiecībām papildus Noteikumu I daļai “Vispārīgie 
noteikumi” tiek piemēroti attiecīgie Noteikumu II daļas “Pakalpojumu 
noteikumi”. Gadījumā, ja SEB banka sniedz Konsultāciju par SEB bankas 
un/vai SEB grupas uzņēmumu piedāvātiem pakalpojumiem/produktiem, 
kas nav Ieguldījumu produkti vai kreditēšanas pakalpojumi (piemēram, 
noguldījumi, pensiju 2. līmenis u.c.), Pušu attiecībām tiek piemēroti 
Noteikumu I daļas “Vispārīgie noteikumi” un Noteikumu II daļas 
“Pakalpojumu noteikumi” netiek piemēroti.
3.3. Noteikumus izstrādā un nosaka SEB banka. Noteikumos lietotie 
termini, kuru skaidrojums nav sniegts Noteikumos, tiek lietoti SEB 
bankas Vispārējo darījumu noteikumu un citu SEB bankas pakalpojumu 
noteikumu izpratnē. 
3.4. Ja Noteikumi ir pieejami dažādās valodās, tad par noteicošo 
uzskatāms Noteikumu teksts latviešu valodā, bet to teksti citās valodās 
tiek uzskatīti par tulkojumu no latviešu valodas.

4.	 Konsultāciju	sniegšanas	principi

4.1. SEB banka sniedz Konsultāciju Klientam, ievērojot pienācīgu rūpību, 
profesionāli, ievērojot Klienta intereses, atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām.
4.2. SEB banka uzskata, ka visa un jebkāda informācija, kas 
Konsultācijas laikā ir saņemta no Klienta un ietverta Anketā, ir pareiza, 
precīza un pilnīga, un SEB banka izvērtē Klienta sniegto informāciju 
kopsakarībā.
4.3. Personalizēts ieteikums Klientam tiek izstrādāts, ievērojot Klienta 
individuālos apstākļus un Anketā sniegto informāciju, tādēļ tas nedrīkst 
būt vispārināts vai uzskatīts par piemērotu trešajai personai, nedz arī tas 
drīkst būt attiecināts uz līdzīgiem vai vienādiem apstākļiem nākotnē vai 
pagātnē. Personalizēts ieteikums Klientam ir uzskatāms par konfidenciālu 
informāciju un to nedrīkst izplatīt neatkarīgi no saziņas kanāla.
4.4. SEB bankai nav pienākums atjaunot vai precizēt Klientam sniegto 
Personalizētu ieteikumu vai informēt Klientu, pēc Konsultācijas 
sniegšanas, par jebkurām izmaiņām Klienta apstākļos un citos faktoros, 
kuri kļuvuši SEB bankai zināmi, bet kas nav tieši atkarīgi no SEB bankas, 
izņemot gadījums, ja SEB banka to tieši ir uzņēmusies darīt vai arī tādu 
pienākumu nosaka normatīvo aktu prasībās.
4.5. Gadījumā, ja Konsultācijas laikā SEB banka ir paudusi viedokli, 
izdarījusi pieņēmumu vai novērtējumu, kas vērsts uz nākotni, tā izpilde 
nevar tikt prasīta no SEB bankas, ja vien tas nav tieši atkarīgs no SEB 
bankas konkrētas rīcības.
4.6. Klients nedrīkst izmantot un/vai paļauties uz Personalizētu 
ieteikumu, ko sniegusi SEB banka, strīdos ar trešajām personām, tai 
skaitā tiesvedībā.
4.7. SEB banka nav atbildīga par tiesību un pienākumu saturu, kuras 
uzņēmies Klients, sekojot Personalizētam ieteikumam, nedz par sekām, 
kas rodas Klientam (peļņu vai zaudējumiem), ja SEB banka ir ievērojusi 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Konsultāciju	noteikumi	
I daļa Vispārīgie noteikumi 



5.	 Konsultāciju	sniegšanas	kārtība
5.1. SEB banka sniedz Klientam Konsultāciju SEB bankas filiālē, klientu 
apkalpošanas centrā vai Video konsultācijā, pirms Konsultācijas 
sniegšanas identificējot Klientu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām.
5.2. SEB banka var sniegt Klientam Video konsultāciju, ja starp Pusēm 
ir noslēgts Internetbankas līgums un Klienta tehniskais aprīkojums ir 
savietojams ar SEB bankas datu pārraides prasībām un ir piemērots 
Video konsultācijas saņemšanai. Ja Konsultācijas sniegšana notiek 
attālināti, pirms Video konsultācijas SEB banka sazinās ar Klientu un 
izskaidro Klientam pirms Video konsultācijas saņemšanas veicamās 
darbības.
5.3. Lai saņemtu Personalizētu ieteikumu, Klientam ir pienākums sniegt 
Anketā pieprasīto informāciju un parakstīt Anketu. Klienta aizpildīta un 
parakstīta (tajā skaitā, autorizējot ar Autorizācijas Līdzekli) Anketa ir 
uzskatāma par Klienta pieprasījumu SEB bankai sniegt tam Konsultāciju, 
kā arī par Klienta apliecinājumu, ka pirms Konsultācijas saņemšanas, 
Klients ir patstāvīgi iepazinies ar Noteikumiem, SEB bankas Vispārējiem 
darījumu noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem, Privātuma 
politiku, SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi un speciālo cenrādi, 
ja Klients un SEB banka par tādu ir vienojušies. Klients tos saprot, piekrīt 
tiem, kā arī atzīst tos par sev saistošiem ar visiem to turpmākajiem 
grozījumiem, papildinājumiem un apņemas sekot līdzi to izmaiņām.
5.4. Klātienes Konsultācijas gadījumā Personalizēts ieteikums tiek 
nodrošināts Klientam papīra formā, savukārt Video konsultāciju gadījumā 
Personalizēts ieteikums tiek nosūtīts Klientam internetbankā, sadaļā 
E-dokumenti.
5.5. Personalizēts ieteikums tiek sagatavots latviešu valodā. Gadījumā, ja 
Personalizēts ieteikums tiek sniegts svešvalodā, tā teksts tiek uzskatīts 
par tulkojumu no latviešu valodas.
5.6. SEB banka nesniegs Klientam Personalizētu ieteikumu, ja:

i. Klients nav sniedzis Anketā pilnīgu informāciju un /vai nav parakstījis 
Anketu un tādējādi nav apliecinājis tā sniegto ziņu patiesumu;

ii. SEB bankas rīcībā ir ziņas par apstākļiem, kas saistīti ar Klientu un 
kuri, saskaņā ar SEB bankas profesionālo vērtējumu, nav piemēroti, 
lai Klientam sniegtu Personalizētu ieteikumu;

iii. Klients nepiekrīt Noteikumiem un/vai citiem ar pakalpojumu 
saistītajiem nosacījumiem;

iv. ir iestājušies apstākļi, kā rezultātā SEB banka nevar sniegt 
Personalizētu ieteikumu.

5.7. Telefonsarunas un elektroniskā saziņa ar SEB banku Konsultācijas 
pakalpojuma ietvaros:

i. ja tiek sniegta Ieguldījumu konsultācija – tiks ierakstīta un uzglabāta 
normatīvajos aktos noteikto attaisnojuma dokumentu uzglabāšanas 
prasību izpildei piecus gadus no ieraksta veikšanas brīža un saziņas 
ierakstu kopijas to uzglabāšanās termiņā ir pieejamas Klientam pēc 
rakstiska pieprasījuma; 

ii. var tikt ierakstīta un uzglabāta pakalpojuma kvalitātes kontroles 
nolūkā; un 

iii. var tikt ierakstīta un uzglabāta SEB bankas leģitīmu (likumīgu) 
interešu īstenošanai. 

SEB bankai ir tiesības prasīt, lai Klients atlīdzina SEB bankai saprātīgos 
izdevumus, kas saistīti ar pieprasījuma apstrādi un ierakstu izsniegšanu, 
ja vien normatīvie akti nenosaka, ka SEB bankai šāda informācija 
Klientam jāsniedz bez atlīdzības.

6.	 Klienta	pienākumi
6.1. Klientam ir pienākums:

6.1.1. patstāvīgi iepazīties ar Noteikumiem (t.sk. ar pakalpojumu 
saņemšanu saistīto informāciju un dokumentiem, kas minēti 
Noteikumos);
6.1.2. sniegt SEB bankai patiesu un precīzu informāciju, kas 
nepieciešama, lai SEB banka varētu sniegt Klientam Personalizētu 
ieteikumu, kā arī parakstīt Anketu (tajā skaitā, autorizējot ar 
Autorizācijas Līdzekli), tādejādi apliecinot sniegtās informācijas 
patiesumu.

7.	 Informācijas	apmaiņas	veids
Ja vien Noteikumos nav norādīts citādi, informācijas apmaiņa ar Klientu 
notiek SEB bankas Vispārējo darījumu noteikumu noteiktajā kārtībā.

8.	 Personalizēta	ieteikuma	derīguma	termiņš
8.1. Klientam sniegtais Personalizēts ieteikums ir spēkā līdz brīdim, 
kad būs mainījusies Anketā sniegtā informācija, pakalpojuma/produkta 
noteikumi vai tirgus situācija, taču ne ilgāk kā 21 (divdesmit vienu) 
kalendāro dienu līdz plkst. 24.00 no Personalizēta ieteikuma sniegšanas 
dienas.
8.2. Gadījumā, ja Klienta apstākļi ir mainījušies un/vai Personalizēta 
ieteikuma derīguma termiņš ir beidzies, pēc Klienta pieprasījuma SEB 
banka var sniegt Klientam jaunu Konsultāciju, ievērojot Noteikumu 
5.punktā atrunāto kārtību
8.3. Klientam nav tiesību paļauties uz un/vai izmantot tam sniegtu 
Personalizētu ieteikumu, ja: 

i. Klienta Anketā sniegtā informācija un apstākļi nav pilnīgi un patiesi;
ii. Klienta Anketā sniegtā informācija un/vai apstākļi ir mainījušies 

un/vai Klientam sniegtā Personalizēta ieteikuma derīga termiņš ir 
beidzies un Klients nav saņēmis jaunu Konsultāciju.

9.	 Maksa	par	Konsultāciju		
	 un	Personalizēta	ieteikuma	sniegšanu
SEB bankai ir tiesības piemērot un ieturēt maksu par Konsultāciju un 
Personalizētu ieteikumu, ja tāda ir noteikta SEB bankas Vienotajā 
pakalpojumu cenrādī, speciālajā cenrādī (ja Klients un SEB banka par 
tādu ir vienojušies), vai arī, ja Puses atsevišķi noslēdz vienošanos par 
ieguldījumu konsultācijas izmaksām. 

10.	Piemērojamie	normatīvie	akti	un	strīdu	izskatīšana
Pušu tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā 
esošie normatīvie akti. Strīdu izskatīšana notiek SEB bankas Vispārējo 
darījumu noteikumu noteiktajā kartībā. 

11.	 Noteikumu	grozījumi
SEB banka  ir tiesīga grozīt šos Noteikumus SEB bankas Vispārējos 
darījumu noteikumos paredzētajā kārtībā.

12.	Līguma	termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai šajā 
Līgumā paredzēto saistību izpildei. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar 
brīdi, kad SEB banka ir sniegusi Klientam Konsultāciju.
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II daļa Pakalpojumu noteikumi
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KREDITēŠANAS KoNSULTācIJA 
 
1. Šīs sadaļas noteikumi tiek piemēroti, papildus Noteikumu I daļai, 
katrai Kreditēšanas konsultācijai, kuras laikā tiek izmantots Konsultāciju 
rīks un Klientam tiek sagatavots Personalizēts ieteikums par vienu vai 
vairākiem SEB bankas kreditēšanas pakalpojumiem/produktiem. Šīs 
sadaļas noteikumi tiek piemēroti tikai Klientam – fiziskai personai.
2. SEB banka sniedz Kreditēšanas konsultāciju Klientam, apsverot 
tikai SEB bankas piedāvāto kreditēšanas pakalpojumu klāstu. 
Personalizēts ieteikums tiek sniegts katram Klientam individuāli par 
SEB bankas kreditēšanas produktu/-iem, iesakot Klientam piemērotu /-us 
kreditēšanas līgumu/-us.

3. Kreditēšanas konsultācijas procesā SEB banka brīdina Klientu, ja 
Klienta finanšu stāvokļa dēļ attiecīgais kreditēšanas līgums var radīt 
īpašu risku Klientam.
4. SEB banka nav atbildīga par kredītsaistību izpildi, kuras Klients 
ir uzņēmies, ievērojot Personalizētā ieteikumā ieteikto, un/vai minēto 
kredītsaistību neizpildes sekām.

IEGULDīJUMU KoNSULTācIJA
 
1. Šis sadaļas noteikumi tiek piemēroti, papildus Noteikumu I daļai, 
katrai Ieguldījumu konsultācijai, kuras laikā tiek izmantots Konsultāciju 
rīks un Klientam tiek sagatavots Personalizēts ieteikums par vienu vai 
vairākiem darījumiem ar Ieguldījumu produktiem un/vai Personalizēts 
ieteikums par ieguldījumu portfeļa ieguldījumu stratēģijas izvēli.
2. SEB banka sniedz Ieguldījumu konsultācijas un Personalizētus 
ieteikumus, izvēloties no produktu un pakalpojumu klāsta, kas 
galvenokārt sastāv no SEB bankas un/vai SEB grupas uzņēmumu 
ražotajiem un/vai izplatītajiem Ieguldījumu produktiem un 
pakalpojumiem, tomēr noteiktos gadījumos SEB banka sniedz 
Personalizētus ieteikumus arī par Ieguldījumu produktiem, kas tiek tirgoti 
regulētos tirgos vai trešo personu pārvaldītiem ieguldījumu fondiem. 
Informācija par produktu un pakalpojumu klāstu, no kura SEB banka var 
izvēlēties ieteicamo produktu vai pakalpojumu Ieguldījumu konsultācijai, 
ir pievienota Noteikumiem. Ieguldījumu produktu un ar tiem saistīto risku 
apraksts ir ietverts SEB bankas dokumentā - Ieguldījumu produktu un ar 
tiem saistīto risku apraksti, kas ir pieejams SEB bankas interneta vietnē  
www.seb.lv/mifid, SEB bankas filiālēs un klientu apkalpošanas centros. 
Ja tiek sniegts Personalizēts ieteikums par ieguldījumu portfeļa 
ieguldījumu stratēģijas izvēli, ieguldījumu portfeļu un stratēģiju risku 
noteiks portfelī esošo Ieguldījumu produktu riski. 
3. SEB banka veiks ieteikto Ieguldījumu produktu mērķtirgu 
izvērtēšanu, lai ieteiktie Ieguldījumu produkti būtu piemēroti attiecīgā 
mērķtirgus īpatnībām, mērķiem un vajadzībām un to paredzētā 
izplatīšanas stratēģija atbilstu apzinātajam mērķtirgum.
4. Ieguldījumu konsultāciju sniegšanai, SEB bankai ir pienākums iegūt 
no Klienta informāciju par viņa pieredzi un zināšanām ieguldījumu jomā, 
par viņa finansiālo stāvokli un ieguldījumu mērķiem, lai Klientam sniegtais 
Personalizēts
ieteikums atbilstu šādiem kritērijiem:

i. Klientam ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai izprastu riskus, 
kas saistīti ar ieguldījumu lēmumu pieņemšanu vai kas saistīti ar 
Klienta portfeļa pārvaldību (ja tiek sniegts Personalizēts ieteikums 
par ieguldījumu portfeļa ieguldījumu stratēģijas izvēli), balstoties uz 
Klientam sniegto Personalizētu ieteikumu;

ii. Klienta finansiālais stāvoklis ļauj tam uzņemties riskus, kas saistīti 
ar viņa ieguldījumu mērķiem, īstenojot tos saskaņā ar Personalizētu 
ieteikumu;

iii. Klientam sniegtais Personalizēts ieteikums ir piemērots Klienta 
ieguldījumu mērķiem.

5. SEB banka apkopo un izvērtē visu Klienta Anketā sniegto informāciju, 
lai SEB banka varētu rīkoties Klientu labākajās interesēs un noteiktu, vai 
Ieguldījumu produkts ir Klientam piemērots.
6. Izpildot normatīvajos aktos paredzēto pienākumu periodiski veikt 
vērtējumu par ieteikto finanšu instrumentu piemērotību Klientam, 
SEB banka pirms katras atkārtotas Konsultācijas noslēgs jaunu līgumu 
par Konsultācijas sniegšanu, kura ietvaros tiks veikta atkārtota 
piemērotības izvērtēšana.
6.1. SEB banka, pēc saviem ieskatiem, pārskatot sniegtā Personalizēta 
ieteikuma piemērotību var iekļaut novērtējumā tikai iesaistīto 
Ieguldījumu produktu, pakalpojumu, Klienta situācijas izmaiņas un 
neatkārtot pirmreizējā ziņojumā par piemērotību iekļauto informāciju. 
Novērtējums tiek nodrošināts Klientam papīrā formā, vai izmantojot citu 
pastāvīgu informācijas nesēju.
7. Gadījumā, ja Personalizēts ieteikums satur kompleksu risinājumu, tas 
ir sniegts par visu norādīto Ieguldījumu produktu/pakalpojumu kopumu, 
un tas nav paredzēts izmantošanai daļēji vai neievērojot Personalizētā 
ieteikumā ietverto sadalījumu (proporcionalitāti). Ja Klients pieņem 

lēmumu iegadāties tikai dažus no Ieguldījumu produktiem, kas minēti 
ieteikumā vai neievēro ieteikumā ietverto sadalījumu (proporcionalitāti), 
SEB banka uzskatīs, ka šāds ieguldījumu lēmums ir pieņemts patstāvīgi 
un neatkarīgi no Personalizēta ieteikuma (neievērojot to).

8.	 	Klienta	statuss
8.1. Attiecībā uz Ieguldījumu konsultāciju sniegšanu SEB banka Klientam 
piešķir Privāta klienta statusu. Privāts klienta statuss nodrošina Klientam 
visaugstāko Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto ieguldītāja 
tiesību aizsardzības līmeni, saņemot ieguldījumu pakalpojumu.
8.2. Privātam klientam ir tiesības lūgt SEB bankai mainīt privāta klienta 
statusu uz profesionāla klienta statusu, Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā gadījumā un kārtībā. Par statusa maiņu Puses vienojas, 
noslēdzot rakstveida vienošanos. Informācija par statusa piešķiršanu un 
statusa maiņu klientiem ir atrodama SEB bankas interneta vietnē  
www.seb.lv/mifid.  

9.	 Klienta	apliecinājumi
9.1. Klients apliecina, ka tam ir pieejams internets un piekrīt informācijas, 
kas nav adresēta personīgi Klientam, saņemšanai ar interneta 
starpniecību.
9.2. Klients apliecina, ka pirms Ieguldījumu konsultācijas saņemšanas, ir 
patstāvīgi iepazinies ar sekojošiem 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:

i. Ieguldījumu produktu un ar tiem saistīto risku apraksti;
ii. AS “SEB banka” klientu rīkojumu izpildes politika un AS “SEB banka” 

izmantotās izpildes vietas;
iii. Informācija par AS “SEB banka” un tās ieguldījumu pakalpojumiem 

(tajā skaitā informācija par ieguldītāju aizsardzības un noguldījumu 
garantiju sistēmu);

vi. Interešu konfliktu politika;
v. Informācija par kārtību, kādā sūdzības un strīdi tiek izskatīti 

ārpustiesas ceļā;
vi. Informācija par visām izmaksām un izdevumiem, kas saistīti ar 

attiecīgo ieguldījumu pakalpojumu vai produktu;
vii. Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu 

pakalpojumiem un produktiem;
viii. Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumiem fondos;
ix. Informācija par dažādiem vērtspapīru nošķīruma līmeņiem un 

aizsardzību.
Šajā punktā minēta informācija un dokumenti ir pieejami SEB bankas 
interneta vietnē www.seb.lv/mifid, SEB bankas filiālēs un klientu 
apkalpošanas centros.
9.3. Klients ir informēts, ka tas var piekļūt pamatinformācijas 
dokumentiem komplektētiem privāto ieguldījumu produktiem un 
ieguldītājam paredzētās pamatinformācijas dokumentiem ieguldījumiem 
fondos (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 minēto dokumentu nodrošināšanai. Klients piekrīt piekļūt 
pamatinformācijas dokumentiem komplektētiem privāto ieguldījumu 
produktiem un ieguldītājam paredzētās pamatinformācijas dokumentiem 
ieguldījumiem fondos www.seb.lv/kid interneta vietnē.



10.	Atbildība
10.1. Jebkuru lēmumu, kas saistīts ar Ieguldījumu produktu izvēli, 
lēmumu sekot Personalizētam ieteikumam, tajā skaitā darījuma rīkojuma 
sniegšanu, produktu vai pakalpojuma līguma noslēgšanu, vai lēmumu 
uzņemties jebkuru citu finansiālu saistību patstāvīgi pieņem Klients, 
ņemot vērā savu pieredzi un zināšanas ieguldījumu jomā, finansiālās 
iespējas un ieguldījumu mērķus un riskus, kas saistīti ar paļaušanos uz 
Personalizētu ieteikumu un no tā izrietošajām sekām.
10.2. SEB bankai nav pienākums, pēc Personalizēta ieteikuma sniegšanas 
Klientam, uzraudzīt Klienta veiktos ieguldījumus, veikt šo ieguldījumu 
novērtējumu (piemēram, tā vērtības novērtējumu), sniegt turpmākas 
rekomendācijas un konsultācijas nodokļu vai juridiskajos jautājumos, 
nedz arī sniegt ieguldījumu individuālās pārvaldīšanas pakalpojumu.

10.3. SEB banka vērš Klienta uzmanību uz to, ka ieteiktie Ieguldījumu 
produkti vai pakalpojumi varētu būt tādi, ka Klientam būtu jāprasa 
periodiski pārskatīt to nosacījumus.
10.4. Klientam ir pienākums patstāvīgi un nepārtraukti uzraudzīt Klienta 
veiktos ieguldījumus Ieguldījumu produktos.
10.5. Klients apzinās, ka darījumi ar Ieguldījumu produktiem un 
ieguldījumu portfeli var tikt aplikti ar nodokli.
10.6. Klients apzinās, ka gadījumā, ja Klients nav Latvijas Republikas 
rezidents, Klienta rezidences valsts normatīvie akti var paredzēt 
atšķirīgu normatīvo regulējumu ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu 
blakuspakalpojumu sniegšanai, kuru SEB banka neizvērtē, sniedzot 
Konsultāciju un Personalizētu ieteikumu.
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