Līgums par

Gateway pakalpojumu
1. Informācija par Klientu
Klienta nosaukums

Reģ. Nr.

Komisijas maksas konts

Klienta Nr.

Fiksēta interneta IP adrese/-es vai to intervāls, no kuras/-ām Klienta vārdā var tikt izveidots savienojums ar Banku

Klienta kontaktpersona un tālr. Nr. tehniskajiem jautājumiem

Klienta e-pasts, uz kuru Bankai jānosūta autentifikācijas Sertifikāts
vai Sertifikāta konteiners

2. Gateway pakalpojums
2.1. Klients un AS “SEB banka” (reģ. Nr. 40003151743) vienojas par Gateway pakalpojuma sniegšanu, Gateway kanāla pieslēgšanu (nodibināšanu) un izmantošanu saskaņā ar šī Līguma par Gateway pakalpojumu, Gateway
pakalpojuma līguma noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem, Klienta datu apstrādes noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem un Cenrādi.
2.2. Klients lūdz pieslēgt Gateway šādu/-us norādītos kontu/-us
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Visi konti

Pieslēgt konta
pārskata režīmu

Konta numurs

Klients

Pieslēgt maksājumu režīmu
Vienas operācijas limits (EUR)
Vienas dienas operāciju limits (EUR)

Banka

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vārds, uzvārds

Paraksts

AS SEB banka

1 (2)

2.3. Klients lūdz pieslēgt Gateway šādu/-us Parakstītāju/-us
Parakstītājs
Vārds

Uzvārds

Dzimšanas datums

2.4. Klients lūdz pieslēgt Gateway E-rēķinu nosūtīšanas funkcionalitāti, izmantojot
Gateway kanālu un noslēdzot ar Banku atsevišķu līgumu par E-rēķinu nosūtīšanas pakalpojumu

Jā

Personas kods

Piešķirt
1. paraksta tiesības 2. paraksta tiesības

Nē

Līgums par Gateway pakalpojumu stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

Klients

•

•

•
•

Parakstot šo Līgumu par Gateway pakalpojumu, es apliecinu:
• esmu iepazinies ar SEB bankas Vispārējiem darījumu
noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem, Datu apstrādes
principiem, Vienoto pakalpojumu cenrādi un Gateway pakalpojuma
līguma noteikumiem (pieejami seb.lv un SEB bankas klientu
apkalpošanas vietās), tos saprotu un apzinos, ka tie tiks piemēroti
tiesiskajās attiecībās ar SEB banku;
apliecinu, ka Parakstītājs pirms tiesību piešķiršanas tiks iepazīstināts
ar Līgumu par Gateway pakalpojumu un Gateway pakalpojuma līguma
noteikumiem;
esmu informēts, ka šajā dokumentā minēto datu apstrāde primāri
paredzēta SEB bankas pakalpojumu saņemšanai, savukārt datu papildu
apstrādi un ar to saistītos jautājumus nosaka Datu apstrādes principi;
apliecinu, ka esmu saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas no šajā
dokumentā norādītajām personām to datu nodošanai SEB bankai;
atzīstu Parakstītāju darbību Gateway kanālā par Klientam juridiski
saistošu.

AS SEB banka

Banka

Datums
Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Paraksts

Paraksts

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Paraksts

Paraksts
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