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Ģimenes komplekta noteikumi
1. Ģimenes komplekts (turpmāk tekstā – „Komplekts”) ir līgums starp
AS „SEB Banka” (turpmāk tekstā – „Banka”) un Bankas klientu – fizisku personu
(turpmāk tekstā – “Klients”) par noteiktu produktu/pakalpojumu klāstu, kuri
Klientam un Komplekta dalībniekiem (fiziskām personām), kurus Klients
definē šajā līgumā noteiktā kārtībā, (turpmāk tekstā – Dalībnieki), tiek sniegti
par fiksētu ikmēneša maksu (turpmāk tekstā – Ikmēneša maksa). Informācija
par Komplekta pieslēgšanas maksu, Komplektā ietilpstošo pakalpojumu/
produktu klāstu, kuri ir pieejami bezmaksas vai par samazinātu cenu, un uz
kuru ir attiecināma Ikmēneša maksa, detalizēti ir noteikta Bankas Vienotajā
pakalpojumu cenrādī, kas ir pieejams Bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv un
Bankas filiālēs.
2. Līgums sastāv no Ģimenes komplekta noteikumiem un līguma pielikuma
“Ģimenes komplekta dalībnieku saraksts” (turpmāk tekstā – “Līgums”).
Pušu tiesiskajās attiecībās, kas nav atrunātas Līgumā, tiek piemērots Bankas
Vienotais pakalpojumu cenrādis, Bankas Vispārējo darījumu noteikumi,
Kredītpārvedumu noteikumi, Datu anketa (fiziskām personām), kas ir spēkā
attiecīgā Bankas pakalpojuma sniegšanas dienā, ja vien Banka un Klients
rakstveidā nav vienojušies par citiem noteikumiem.
3. Klientam ir tiesības iekļaut Komplektā no 1 (viena) līdz 5 (pieciem)
Dalībniekiem, kuriem Bankā ir atvērts norēķinu konts un kuri tiek definēti
Līguma pielikumā “Ģimenes komplekta dalībnieku saraksts”.
4. Ja Līgums tiek parakstīts Bankas filiālē, tad Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu
un stājās spēkā ar brīdi, kad Līgums un Dalībnieku saraksts tiek abpusēji
parakstīts. Ja Līgums tiek noslēgts ar Internetbankas starpniecību – Līgums tiek
uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir apstiprinājis Līguma parakstīšanu
no savas puses ar Internetbankas līgumā paredzētajiem autorizācijas rīkiem.
5. Parakstot Līgumu, Klients:
5.1. Apliecina, ka katrs no Klienta norādītajiem Dalībniekiem ir Bankas klients
un ir sniedzis Klientam atļauju nodot Dalībnieka personas datus (vārds,
uzvārds, personas kods) Bankai ar mērķi iekļaut personu Komplektā kā
Dalībnieku;
5.2. Piekrīt, ka Banka nosūta katram Dalībniekam piedāvājumu pievienoties
Klienta noslēgtajam Komplektam, iekļaujot informāciju par Klientu (Klienta
vārdu, uzvārdu un personas kodu).
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6. Pēc Līguma noslēgšanas, Banka katram Dalībniekam vai Dalībnieka
dabiskajam vai likumiskajam aizbildnim (ja Dalībnieks nav sasniedzis
18 (astoņpadsmit) gadu vecumu) nosūta paziņojumu ar piedāvājumu
pievienoties Komplektam. Ja Klients ir Klienta norādītā Dalībnieka (ja Dalībnieks
nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu) dabiskais vai likumiskais
aizbildnis, tad Dalībnieks tiek automātiski iekļauts Komplektā un Bankai ir
tiesības nenosūtīt Dalībniekam paziņojumu ar piedāvājumu pievienoties
Komplektam.
7. Dalībnieks vai Dalībnieka dabiskais vai likumiskais aizbildnis (ja Dalībnieks
nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu) apstiprina piedāvājumu
pievienoties Komplektam, parakstot attiecīgu apstiprinājumu Bankas filiālē vai
ar Internetbankas starpniecību. Ja Dalībnieks šajā punktā noteiktajā kārtībā
apstiprina piedāvājumu pievienoties Komplektam, izmantojot Internetbanku,
Dalībnieka parakstu aizstāj attiecīgajā reizē lietojamais Internetbankas
autorizācijas kods. Pēc piedāvājuma apstiprināšanas Bankas filiālē vai
internetbankā Dalībniekam tiek piemērots Komplekta cenrādis.
8. Ja Dalībnieks 3 (trīs) mēnešu laikā nav apstiprinājis Līguma 6. punktā
minēto piedāvājumu, piedāvājums pievienoties Komplektam zaudē spēku, un
Dalībnieks netiek pievienots Komplektam.

10. Līguma darbības laikā Klientam ir tiesības veikt izmaiņas Klienta
Līgumā norādītajā informācijā - mainīt definēto norēķinu kontu komisijas
maksas iekasēšanai, kā arī mainīt Komplekta Dalībniekus. Jaunu Dalībnieku
pievienošana vai esošo Dalībnieku aizstāšana tiek veikta ievērojot Līguma
3-8.punktos noteikto kārtību. Ja Dalībnieks tiek izslēgts no Komplekta, tad
Komplekta cenrādis šim Dalībniekam zaudē spēku pēc tam, kad Klients ir
apstiprinājis izmaiņas Līgumā Bankas filiālē vai ar internetbankas starpniecību.
Par izslēgšanu no Komplekta bijušais dalībnieks tiek informēts ar paziņojumu
Bankas internetbankā.
11. Komplektu ir iespējams mainīt, noslēdzot līgumu par citu Bankas piedāvātu
Klientu komplektu. Komplekts automātiski uzskatāms par spēkā neesošu no
jaunā Klienta izvēlētā komplekta spēkā stāšanās dienas un Komplekta cenrādis
Klientam, kā arī Dalībniekiem, no šī brīža netiek piemērots.
12. Klients nav tiesīgs mainīt esošo Komplektu uz citu Bankas piedāvātu
komplektu, ja Klientam ir no Komplekta izrietošas parādsaistības pret Banku.
13. Ja Komplekta Ikmēneša maksas ieturēšanas brīdī Līgumā norādītā
norēķinu konta atlikums nav pietiekams, lai ieturētu Ikmēneša maksu, tad
Bankas ir tiesīga ieturēt Ikmēneša maksu no citiem Klienta kontiem Bankā.
Nepieciešamības gadījumā Banka ir tiesīga konvertēt nepieciešamo summu no
citas valūtas, kas pieejama Klienta kontā (kontos).
14. Līguma izbeigšana.
14.1. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, iesniedzot Bankai
attiecīgu rakstveida paziņojumu. Ja Klients šajā punktā noteiktajā kārtībā
atkāpjas no Komplekta Līguma, izmantojot Internetbanku, Klienta parakstu
aizstāj attiecīgajā reizē lietojamais Internetbankas autorizācijas kods.
Komplekta darbības termiņš izbeidzas dienā, kad rakstveida paziņojums ir
saņemts Bankā. Dalībniekiem Banka nosūta paziņojumu par Līguma darbības
izbeigšanos Internetbankā.
14.2. Dalībnieks ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no dalības Komplektā. Ja
Dalībnieks šajā punktā noteiktajā kārtībā atkāpjas no dalības Komplektā,
izmantojot Internetbanku, Dalībnieka parakstu aizstāj attiecīgajā reizē
lietojamais Internetbankas autorizācijas kods. Dalībnieks tiek izslēgts no
Dalībnieku loka dienā, kad rakstveida paziņojums ir saņemts Bankā.
14.3. Banka ir tiesīga vienpusēji izslēgt Dalībnieku no Dalībnieku loka.
Dalībniekam Banka nosūta paziņojumu par Līguma darbības izbeigšanos
Internetbankā.
14.4. Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Klientam ir izveidojies
vismaz trīs Ikmēneša maksu parāds. Atkāpjoties no Līguma uz šī punkta
pamata, Banka izbeidz Komplekta darbību, atsevišķi neinformējot par
to Klientu. Dalībniekam Banka nosūta paziņojumu par Līguma darbības
izbeigšanos Internetbankā.
14.5. Papildus šajā Līgumā noteiktajam Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties
no Līguma Bankas Vispārējo darījumu noteikumu noteiktajos gadījumos un
kārtībā.
15. Komplekta izbeigšanas gadījumā attiecīgajā Komplektā ietilpstošajiem
Bankas pakalpojumiem gan Klientam, gan Dalībniekiem tiek piemērots Bankas
Vienotais pakalpojumu cenrādis, ja vien Banka un Klients nav vienojušies citādi.
16. Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Komplekta noteikumus, tostarp
Komplektā iekļauto produktu/pakalpojumu klāstu, atsevišķu Komplektā
ietilpstošo pakalpojumu cenas, Ikmēneša maksu, par izmaiņām informējot
Klientu saskaņā ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem.

9. Banka ietur no Klienta konta Komplekta noformēšanas maksu nākamajā
dienā pēc Komplekta stāšanās spēkā, bet Komplekta Ikmēneša maksa,
neatkarīgi no Komplekta Dalībnieku skaita, tiek ieturēta no Konta līdz katra
mēneša 10. datumam par iepriekšējo mēnesi.
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Klients vai klienta pārstāvis
Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar
AS “SEB banka” Vispārējiem darījumu
noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem,
Datu apstrādes principiem un Vienoto
pakalpojumu cenrādi (pieejami www.seb.lv
vietnē un SEB bankas klientu apkalpošanas
vietās), tos saprotu un apzinos, ka tie tiks
piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un
AS “SEB banka”,
Esmu informēts/-ta, ka šajā Līgumā minēto
datu apstrāde primāri paredzēta, lai varu
saņemt Līgumā paredzēto pakalpojumu,
savukārt papildu datu apstrādi un ar to
saistītos jautājumus nosaka Datu apstrādes
principi.

Datums

dd.mm.yyyy
Paraksts

Vārds, uzvārds

Bankas pārstāvis
AS “SEB banka”, Reģ. Nr. 40003151743
Paraksts

Vārds, uzvārds
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