
Regulāro maksājumu uzdevuma 
līguma noteikumi

AS SEB banka

14
03

01
 S

pē
kā

 n
o 

20
17

. g
ad

a 
13

. f
eb

ru
ār

a

1 (1)

1. Līguma priekšmets
1.1. Regulārais maksājums ir Maksātāja rīkojums (turpmāk tekstā – 
Maksājums), kas tiek dots ar Līguma parakstīšanu, AS “SEB banka”  
(turpmāk tekstā – Banka) veikt regulāru naudas pārskaitījumu no Maksātāja 
norēķinu konta (turpmāk tekstā – Konts) noteiktam Saņēmējam Latvijā vai 
ārzemēs noteiktā laika periodā un apmērā saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. 
1.2. Regulārā maksājuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) veido starp 
Maksātāju un Banku noslēgts Regulāro maksājumu uzdevuma līgums, šie 
Regulāro maksājumu uzdevuma līguma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 
un Bankas Cenrādis.
1.3. Pušu tiesiskajām attiecībām, kuras nav noteiktas Noteikumos, ir 
piemērojami Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, Bankas Cenrādis, 
Kredītpārvedumu noteikumi, Norēķinu konta Līguma noteikumi, kā arī citu 
Bankas pakalpojumu atbilstošie noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie 
akti. Nosakot Noteikumos lietoto terminu nozīmi, kuru skaidrojums nav ietverts 
Noteikumos, Puses piemēro Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos 
terminu skaidrojumus.

2. Maksājumi
2.1. Banka veic Maksājuma pārskaitījumu, tas ir, izpilda maksājuma rīkojumu 
Maksātāja Līgumā noteiktā valūtā un datumā (turpmāk tekstā – Maksājuma 
datums) saskaņā ar spēkā esošajiem Bankas Kredītpārvedumu noteikumiem. 
2.2. Maksātājam ir jānodrošina, lai Maksājuma datumā Kontā būtu pietiekams 
atlikums Maksājuma veikšanai un Bankas komisijas maksas ieturēšanai.
2.3. Maksājuma datumā Bankas izvēlētā laikā Banka var pēc saviem ieskatiem 
pārbaudīt Maksātāja Kontu, lai veiktu Maksājumu. Banka veic maksājumu, ja 
Konta pārbaudīšanas brīdī Banka konstatē, ka Kontā esošo līdzekļu apmērs 
ir pietiekams maksājuma veikšanai un komisijas maksas ieturēšanai. Pretējā 
gadījumā Banka neveic maksājumu.
2.4. Ja Maksājuma datums ir sestdienā, svētdienā vai valsts svētku dienā, 
Banka atliek maksājuma veikšanu uz pirmo darba dienu pēc attiecīgās 
sestdienas, svētdienas vai valsts svētku dienas, izņemot šādus gadījumus:

2.4.1. atliktais maksājums netiek veikts un ir atcelts, ja atliktā maksājuma 
ieturēšanas diena sakrīt ar tā paša Līguma ietvaros noteikto nākamo 
Maksājuma datumu;
2.4.2. ja gan Maksātāja, gan Saņēmēja konts atrodas Bankā, Banka veic 
maksājumu no Maksātāja Konta pat tad, ja Maksājuma datums ir sestdiena, 
svētdiena vai valsts svētku diena. 

2.5. Ja vienā un tajā pašā Maksājuma datumā Maksātāja Kontam ir vairāki 
regulāro maksājumu rīkojumi un ja Kontā esošo līdzekļu apmērs nav pietiekams 
visu regulāro maksājumu rīkojumu izpildei, Banka pēc tās vienpusējiem 
ieskatiem nosaka Maksājumu izpildes secību. 
2.6. Maksājumi no Maksātāja Konta tiek apturēti, ja Kontam tiek uzlikts 
arests vai ja tas tiek bloķēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem Bankas 
Pakalpojuma noteikumiem. 
2.7. Banka ietur no Maksātāja Konta komisijas maksas par Līgumā noteikto 
Maksājumu veikšanu saskaņā ar spēkā esošo Bankas Cenrādi.
2.8. Gadījumā, ja Maksājuma valūta atšķiras no Konta valūtas, Bankai, 
izvērtējot naudas līdzekļu pietiekamību Kontā saskaņā ar 2.3. punktu un veicot 
Maksājumu, ir tiesības piemērot (konvertēt) Bankas vienpusēji noteikto valūtas 
maiņas kursu.

3. Atbildība
3.1. Banka atbild par savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. 
3.2. Banka neatbild par jebkādiem zaudējumiem Maksātājam vai trešajām 
personām, kas radušies regulārā maksājuma neveikšanas gadījumā, ja 
Maksājuma dienā Kontā nav pietiekamu naudas līdzekļu, kā arī citos gadījumos, 
kas noteikti Norēķinu konta līgumā, Kredītpārvedumu noteikumos un Vispārējos 
darījumu noteikumos vai citos Pakalpojuma līguma noteikumos. 
3.3. Maksātājs atbild par Maksājumu veikšanai nepieciešamo datu pareizību.

4. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
4.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laika periodu, ja vien Līgumā nav 
norādīts konkrēts Līguma beigu termiņš.
4.2. Maksātājam un Bankai savstarpēji vienojoties, Līgums var tikt grozīts, 
izņemot:

4.2.1.Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus un Cenrādi, iepriekš 
informējot par to Maksātāju atbilstoši Bankas Vispārējos darījumu 
noteikumos paredzētajai kārtībai un termiņiem. Maksātājam ir tiesības 
lauzt Līgumu līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai, ja Maksātājs nepiekrīt 
grozījumiem, tomēr pirms tam Maksātājam ir jāizpilda visas savas līgumiskās 
saistības. Ja Maksātājs nav lauzis Līgumu minētajā termiņā, tiks uzskatīts, ka 
Maksātājs ir piekritis grozījumiem.

4.3. Maksātājam ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to informējot 
Banku.
4.4. Banka ir tiesīga nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, Maksātāju 
rakstveidā nebrīdinot, ja Banka konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

4.4.1.Maksātājs nepareizi norādījis savu Kontu Līgumā;
4.4.2. Līgumā norādītais Maksātāja Konts tiek slēgts;
4.4.3. Banka pārtrauc darījumu attiecības ar Maksātāju;
4.4.4. Līgumā norādītais Saņēmēja konts Bankā ir slēgts; 
4.4.5. Maksātājs pārkāpj Noteikumus.

4.5. Citos gadījumos Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot 
par to Maksātājam 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 
4.6. Līgums beidzas automātiski, ja nav veikti trīs maksājumi pēc kārtas, jo 
Kontā nav bijis pietiekami naudas līdzekļu un/vai naudas līdzekļi bijuši arestēti, 
vai ja Konts ir bloķēts, izņemot 4.7. punktā noteikto. 
4.7. Ja starp Maksātāju un Banku ir noslēgts Līgums par maksājuma veikšanu 
līdz noteiktam atlikumam Kontā pēc regulārā maksājuma izpildes, nevis par 
noteiktas Maksājuma summas regulāru pārskaitīšanu, tad Līgums netiek 
izbeigts 4.6. punktā minētajā gadījumā. 


