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1. Vispārējie noteikumi

Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumu noteikumi (turpmāk 
tekstā – “Pakalpojuma noteikumi”) ir pakalpojuma noteikumi SEB bankas 
un Klienta noslēgtā Līguma izpratnē. Pakalpojuma noteikumi ir 
Finanšu instrumentu darījuma līguma III daļa, tāpēc visas atsauces uz 
piemērojamajiem līgumiem, noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas 
minēti Finanšu instrumentu darījuma līgumā, ir piemērojamas kā Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. Klients saprot Pakalpojuma noteikumus, piekrīt 
tiem un uzskata, ka tie, tostarp visi to turpmākie grozījumi, ir tam saistoši.
Pakalpojuma noteikumos ir noteikti galvenie Riska pārvaldīšanas 
konsultāciju pakalpojumu sniegšanas noteikumi, par kuriem Puses 
vienojas un atbilstoši kuriem SEB banka sniedz klientiem Riska 
pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumus.

2. Paskaidrojošie termini

Papildus Vispārīgajos noteikumos ietvertajiem paskaidrojošajiem 
terminiem šajos Pakalpojuma noteikumos tiek izmantoti šādi 
paskaidrojošie termini:

Anketa – Klienta aizpildīts un parakstīts dokuments, kas ir pieteikums 
Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumu saņemšanai un kurā 
ietverta informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu Riska pārvaldīšanas 
konsultāciju pakalpojuma piemērotību Klientam, kā arī informāciju, kas 
nepieciešama, lai novērtētu Klienta atbilstību Ieguldījumu produktu 
mērķa tirgum.

Klients – juridiskā persona, kas noslēgusi Līgumu ar SEB banku par Riska 
pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojuma saņemšanu.

Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojums – Klienta piemērotības 
izvērtēšana un Ieteikuma par ieguldījumu produktiem sniegšana Klientam 
pēc viņa pieprasījuma.

Ieguldījumu produkts – Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojums 
attiecas tikai uz konsultācijām par SEB bankas izstrādātajiem valūtas 
(FX) un procentu likmju atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Ieteikums – ieteikums Klientam, kas nav uzskatāms par neatkarīgu 
konsultāciju, un kuru Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojuma 
ietvaros SEB banka sagatavo un sniedz Klientam personīgi par 
Ieguldījumu produktu darījumu noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu 
Riska pārvaldīšanas nolūkos.

Ieteikuma pildīšana – darbība, kuras ietvaros Klients noslēdz Ieteikumā 
norādīto līgumu vai iesniedz rīkojumu ieteiktajam darījumam šajos 
Noteikumos noteiktajā termiņā.

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

Līgums – šis Pušu Līgums par Riska pārvaldīšanas konsultāciju 
pakalpojumu sniegšanu Klientam saskaņā ar Anketu un Noteikumiem.

Autorizācijas līdzekļi – tādi SEB bankas pieņemtie attālinātās 
autentifikācijas līdzekļi, kuri ģenerē autentifikācijas un autorizācijas 
elementus.

Puses – Klients un SEB banka.

3.  Riska pārvaldīšanas konsultāciju  
 pakalpojumu sniegšanas kārtība

3.1. SEB banka sniedz Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumus 
Klientam ar pienācīgu rūpību, profesionāli, ievērojot Klienta intereses un 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
3.2. SEB banka sniedz Klientam Riska pārvaldīšanas konsultāciju 
pakalpojumus SEB bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā, pirms 
Riska pārvaldīšanas konsultāciju sniegšanas identificējot Klienta pārstāvi 
saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. Ja Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojums esošam 
Klientam tiek sniegts  attālināti, SEB banka identificē Klientu, izmantojot 
elektroniskos autorizācijas līdzekļus, Internetbanku. 

3.3. Lai saņemtu Ieteikumu, Klientam ir pienākums sniegt Anketā 
noteikto informāciju un parakstīt Anketu (tostarp autorizēties, izmantojot 
Autentifikācijas līdzekļus, Internetbanku). Klienta aizpildīta un parakstīta 
Anketa tiks uzskatīta par Klienta pieprasījumu SEB bankai sniegt Riska 
pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumus un Ieteikumu. 
3.4. Ieteikumu Klientam sagatavo individuāli, ņemot vērā Klienta 
individuālos apstākļus un Anketā sniegto informāciju. Ieteikums nav 
publisks, to nedrīkst vispārināt vai uzskatīt par piemērotu trešajai pusei. 
Tas nav attiecināms arī uz līdzīgiem vai identiskiem apstākļiem nākotnē 
vai pagātnē. Ieteikumu Klientam uzskata par konfidenciālu informāciju, un 
to nedrīkst izplatīt neatkarīgi no saziņas kanāla.
3.5. Personiskos ieteikumus Klientam sniedz papīra formā vai citā 
pastāvīgā informācijas nesējā (Internetbanka) 
3.6. SEB banka nesniedz Klientam Ieteikumu, ja:

3.6.1. Klients nav sniedzis pilnīgu informāciju Anketā, ja sniegtā 
informācija nav pietiekama un/vai Klients nav parakstījis Anketu, 
tādējādi neapstiprinot tajā sniegtās informācijas pareizību;
3.6.2. Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojums nav piemērots 
konkrētajam Klientam un Klientam tiek nosūtīts nepiemērotības 
ziņojums;
3.6.3. SEB bankai ir zināmi kādi ar Klientu saistīti apstākļi, kuri, ņemot 
vērā SEB bankas profesionālo vērtējumu, nedod pamatu Ieteikuma 
sniegšanai Klientam;
3.6.4. Klients nav akceptējis Pakalpojuma noteikumus un/vai citus ar 
pakalpojumu saistītos noteikumus;
3.6.5. Ir radušies tādi apstākļi, kuru dēļ SEB banka nevar sniegt 
Ieteikumu.

3.7. Ieteikuma sniegšana neuzliek SEB bankai par pienākumu:
3.7.1. atjaunināt vai precizēt Klientam sniegto Ieteikumu;
3.7.2. pārvaldīt Klienta ieguldījumu vai informēt Klientu par visām 
izmaiņām Klienta apstākļos un citos faktoros;
3.7.3. konsultēt par nodokļu un juridiskajiem jautājumiem, sniegt 
atzinumus vai ieteikumus (tostarp par Riska pārvaldīšanas 
piemērotību Klientam, Riska pārvaldīšanas līgumu vērtību), 
pamatojoties uz tiem;
3.7.4. sniegt Klientam vērtspapīru portfeļa vai aktīvu pārvaldīšanas 
pakalpojumus.

3.8. Strīdos, tostarp tiesvedībā, ar trešajām personām Klients apņemas 
neizmantot un/vai nepaļauties uz SEB bankas sniegtajiem Ieteikumiem.
3.9. Ieteikumā SEB banka ņem vērā Klienta vajadzības, mērķus, 
finansiālās iespējas, pieņemamo ieguldīšanas risku, citus riskus, Klienta 
pārstāvja zināšanas un Klienta pieredzi. 
3.10. SEB banka neatbild par tiesību un saistību, kuras Klients ir uzņēmies, 
saturu, sekojot Ieteikumam, kā arī  par sekām (peļņu vai zaudējumiem), 
kas rodas Klientam, ja SEB banka ir izpildījusi Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

4.  Informācijas iegūšana, izmantošana un apmaiņa

4.1. Anketas aizpildīšanas un Ieteikuma sagatavošanas nolūkam 
SEB banka iegūst pietiekamu informāciju par Klienta ieguldīšanas 
mērķiem, zināšanām un pieredzi, finanšu stāvokli un iespējām, spēju segt 
zaudējumus, tostarp Klienta noturību pret atvasināto instrumentu risku.
4.2. SEB banka pieņem, ka no Klienta saņemtā informācija Riska 
pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumu sniegšanai ir pareiza, precīza 
un pilnīga. Sagatavojot Ieteikumu, SEB banka novērtē Klienta sniegto 
informāciju kopumā, ņemot vērā ne tikai Klienta sniegtās individuālās 
atbildes. 
4.3. SEB banka neuzņemas saistības periodiski novērtēt jau sniegtā 
Ieteikuma piemērotību, neskatoties uz to, ka Klienta sniegtā informācija 
ir mainījusies vai ka Klients pieprasa dažu ar Ieteikumu saistīto aspektu 
atkārtotu novērtēšanu. Atkārtotas novērtēšanas var veikt, noslēdzot 
jaunu līgumu par jauno Ieteikumu.



5. Klienta klasifikācija, sniedzot Riska 
 pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumus
5.1. SEB banka uzskata, ka Klienti ir privāti klienti, ja vien Klients nav 
informējis Banku vai ja Banka nav uzzinājusi no citiem avotiem, ka 
Klients atbilst profesionāla klienta kritērijiem, vai var tikt uzskatīti,  vai ir 
jāuzskata par profesionālu klientu.
5.2. Klientam ir pienākums informēt Banka par jebkuras informācijas 
izmaiņām, kas var ietekmēt Klienta kā privāta vai profesionālā klienta 
novērtējumu.

6. Bankas un Klienta apstiprinājumi un pienākumi
6.1. Klientam sniegtais Ieteikums ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā 
Anketā norādītā informācija, taču ne ilgāk kā 21 (divdesmit vienu) (līdz 
pusnaktij) kalendāro dienu kopš datuma, kad Ieteikums sniegts.
6.2. SEB banka neatbild par Ieteikuma piemērotību, un Klientam nav 
tiesību paļauties uz Ieteikumu un/vai izmantot to, ja:

6.2.1. Anketā sniegtā informācija un apstākļi nav pilnīgi un patiesi;
6.2.2. Anketā sniegtā informācija vai apstākļi ir mainījušies, un/vai ir 
beidzies Klientam sniegtā Ieteikuma derīguma termiņš.

6.3. SEB banka sniedz Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumu 
un sniedz Ieteikumu, izvēloties kādu produktu vai pakalpojumu no 
SEB bankas Ieguldījumu produktu vai pakalpojumu klāsta. 
6.4. SEB banka novērtēs ieteicamo ieguldījumu produktu mērķa tirgu, 
lai pārliecinātos, ka konkrētais Klients ir ieteicamo Ieguldījumu produktu 
mērķa tirgus.  
6.5. Klienta pārstāvis apstiprina, ka pirms Riska pārvaldīšanas 
konsultāciju pakalpojumu saņemšanas viņš/viņa ir patstāvīgi izlasījis 
turpmāk minētos dokumentus, ir tos sapratis un piekrīt izmantot tos 
Pušu attiecībās, atzīst tos par sev saistošiem ar visiem to turpmākajiem 
grozījumiem un papildinājumiem, un apņemas sekot to izmaiņām:

6.5.1. finanšu produktu risku aprakstu;
6.5.2. attiecīgo atvasināto finanšu instrumentu pamatinformācijas 
dokumentu;
6.5.3. interešu konfliktu politiku.
Šajā punktā minētā informācija un dokumenti ir pieejami SEB bankas 
vietnē www.seb.lv/mifid, filiālēs vai klientu apkalpošanas centros.

6.6.  Lai sniegtu Riska pārvaldīšanas konsultāciju pakalpojumu, 
SEB bankai ir pienākums iegūt no Klienta informāciju par Klienta tirgus 
pieredzi un Klienta pārstāvja zināšanām ieguldījumu jomā, Klienta finanšu 
stāvokli, spēju uzņemties zaudējumus, riska noturību un informāciju 
par ieguldīšanas mērķiem, lai pārliecinātos, ka Klientam sniegtais 
Personiskais ieteikums atbilst šādiem kritērijiem:

6.6.1. Klienta pārstāvim ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, 
lai izprastu riskus, kuri saistīti ar lēmumu pieņemšanu Ieguldījumu 
produktu – sarežģītu finanšu instrumentu (atvasināto instrumentu) 
jomā;
6.6.2. Klienta finanšu stāvoklis un finanšu iespējas, spēja uzņemties 
zaudējumus, tostarp Klienta noturība pret atvasināto instrumentu 
risku pieļauj  risku uzņemšanos saskaņā ar Ieteikumu;
6.6.3. Klientam sniegtais Ieteikums atbilst Klienta ieguldīšanas 
mērķiem.

6.7. SEB banka apkopo un novērtē visu Klienta Anketā sniegto 
informāciju, lai būtu iespējams rīkoties Klienta interesēs un noteikt, vai 
Ieguldījumu produkts ir piemērots Klientam.

7. Atbildība
7.1. Klients patstāvīgi pieņem jebkuru lēmumu, kas saistīts ar 
Ieguldījumu produktu izvēli, lēmumu pildīt Ieteikumu, tostarp par 
darījuma rīkojuma došanu, darījuma noslēgšanu par atvasinātu produktu 
vai pakalpojumu vai lēmumu uzņemties citas finanšu saistības, balstoties 
uz savu pieredzi un zināšanām ieguldīšanas jomā, finanšu iespējām, 
ieguldīšanas mērķiem un riskiem, kas saistīti ar paļaušanos uz Ieteikumu 
un no tā izrietošajām sekām.
7.2. Pēc Ieteikuma sniegšanas Klientam SEB bankai nav pienākuma 
uzraudzīt Klienta veiktos ieguldījumus, novērtēt ieguldījumus (piemēram, 
novērtēt to vērtību), sniegt turpmākos ieteikumus, konsultēt par 
nodokļu vai juridiskajiem jautājumiem vai sniegt individuālus ieguldījumu 
pārvaldes pakalpojumus.
7.3. SEB banka vērš Klienta uzmanību uz to, ka Ieteikto ieguldījuma 
produktu vai pakalpojumu noteikumi var paredzēt, ka Klientam ir 
pienākums periodiski pieprasīt savu darījumu pārskatīšanu.
7.4. Klients veic savu ieguldījumu Ieguldījumu produktos uzraudzību 
neatkarīgi un patstāvīgi.
7.5. Klients apzinās, ka darījumi ar Ieguldījumu produktiem var tikt aplikti 
ar nodokļiem.

8. Informācijas apmaiņas veids
Ja vien Pakalpojuma noteikumos nav paredzēts citādi, informācijas 
apmaiņa ar Klientu notiek saskaņā ar SEB bankas Vispārīgajiem darījumu 
noteikumiem.

9. Maksa par Ieteikuma sniegšanu
SEB banka nepiemēro maksu Riska pārvaldīšanas konsultāciju 
pakalpojumiem, ja vien Puses par to nav atsevišķi rakstiski vienojušās.

10. Piemērojamie likumi un strīdu izšķiršana
Pušu tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Strīdu izšķiršana notiek saskaņā ar principiem, kas noteikti SEB bankas 
Vispārīgajos darījumu noteikumos.

11. Šo Noteikumu grozīšana
SEB bankai ir tiesības grozīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus 
saskaņā ar kārtību, kas noteikta SEB bankas Vispārīgajos darījumu 
noteikumos.

12. Līguma darbības termiņš 
Šis Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un būs spēkā līdz šajā 
Līgumā noteikto saistību izpildei. Līgums uzskatāms par izpildītu brīdī, kad 
SEB banka ir sniegusi Klientam Ieteikumu. 
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