
E-rēķinu automātiskās apmaksas 
līguma noteikumi

AS SEB banka

14
0

2
2

2
   

Sp
ēk

ā 
no

 2
0

2
0

. g
ad

a 
3

. j
an

vā
ra

1 (2)

1. Līguma saturs un definīcijas

E-rēķinu automātiskās apmaksas pakalpojums (Pakalpojums) – ir 
AS „SEB banka” (turpmāk – „Banka”) pakalpojums klientam, kura 
ietvaros Pārdevēja E-rēķini, kas izrakstīti Maksātājam, tiek apmaksāti 
pēc automātiskās apmaksas principa. Saskaņā ar E-rēķinu automātiskās 
apmaksas līgumu Maksātājs izdod nākotnes rīkojumu Bankai, Maksātāja 
vārdā veikt Pārdevēja atsūtīto E-rēķinu apmaksu. 

Rēķins – maksājumu dokuments, kuru Pārdevējs izsniedz Maksātājam, 
pārdodot preces vai pakalpojumus.

E-rēķins – Maksātājam izsniegts elektronisks rēķins, kas tiek izveidots, 
nosūtīts, reģistrēts un uzturēts elektroniskā vidē.

E-rēķinu pieteikums (Pieteikums) – Maksātāja pieteikums Pārdevējam 
vai Bankai par Pārdevēja E-rēķinu nosūtīšanu Bankai, vai pieteikums par 
E-rēķinu nosūtīšanas pārtraukšanu. 

Ierobežotas informācijas E-rēķins – E-rēķins, kas neiekļauj Pircēja datus 
un informāciju par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. 

Internetbanka – Bankas informācijas un norēķinu sistēma internetā 
(www.ibanka.lv).

Limits – maksimālā vienas dienas un/vai viena kalendārā mēneša 
maksājumu summa euro valūtā, kuras ietvaros Banka ir tiesīga Maksātāja 
vārdā apmaksāt Maksātājam iesūtītos E-rēķinus.

Līgums – līgums par E-rēķinu automātisku apmaksu, kas noslēgts 
starp Maksātāju un Banku, un sastāv no Līguma pamatnoteikumiem, 
Noteikumiem, E-rēķinu saņemšanas noteikumiem, Bankas Vispārējiem 
darījumu noteikumiem, Cenrāža, Kredītpārvedumu noteikumiem un 
Privātuma politikas. 

Noteikumi – šie noteikumi, tajā skaitā šo Noteikumu grozījumi un 
papildinājumi.

Maksātājs – fiziska vai juridiska persona, kas saņem E-rēķinus Bankā, 
vēlas maksāt par precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti no Pārdevēja 
un noslēdz E-rēķinu automātiskās apmaksas līgumu. Maksātājs un Pircējs 
var būt viena un tā pati persona.

Maksājums – saskaņā ar Līgumu no Maksātāja konta veikta E-rēķinu 
apmaksa.

Maksājuma datums – datums, kurā Banka veic Maksājamu. 

Maksātāja konts –  Līguma pamatnoteikumos norādīts Maksātājam 
atvērts  norēķinu konts Bankā, no kura tiek veikts Maksājums.

Maksājuma summa – summa, kas maksājama, pamatojoties uz E-rēķinu.

Pārdevējs – juridiskā persona, kas ir pārdevusi Pircējam preces, vai, 
sniegusi pakalpojumus, un izsniedz Maksātājam rēķinu par attiecīgajām 
precēm vai pakalpojumiem un ir noslēgusi E-rēķinu nosūtīšanas līgumu ar 
Banku vai Sadarbības partneri. 

Pārdevēja piešķirtais identifikators (Identifikators) – Pārdevēja 
sistēmā uz pakalpojumiem balstīts identifikators (līguma numurs, 
abonementa kods, personas kods, u.c.) saskaņā ar kuru Pārdevējam ir 
iespēja identificēt konkrēto E-rēķinu, Pircēju un veikto Maksājumu. 

Pircējs – persona, kura pērk preci/-es vai saņem pakalpojumus no 
Pārdevēja. Pircējs un Maksātājs var nebūt viena un tā pati persona.

Sadarbības partneris – juridiska persona, kas uztur elektronisku rēķina 
iesūtīšanas sistēmu un sniedz Pārdevējam pakalpojumu, lai nodrošinātu 
E-rēķinu nodošanu Bankai. 

To terminu skaidrojums, kuri tiek lietoti šajā Līgumā, bet, kuru skaidrojums 
nav ietverts šajā punktā, ir pieejams Bankas Vispārējos darījumu 
noteikumos vai Kredītpārvedumu noteikumos.
Bankas un Maksātāja attiecības regulē E-rēķinu saņemšanas noteikumi, 
šis Līgums, Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, Kredītpārveduma 
noteikumi, Konta līguma noteikumi, Cenrādis un Privātuma politika.
E-rēķinu saņemšanas un automātiskās apmaksas pakalpojumu Bankā 
regulē arī starp Banku un Pārdevēju vai Sadarbības partneri noslēgtais 
līgums par E-rēķinu nosūtīšanu Bankai.

2. Pieteikšanās pakalpojumam

2.1. Pieteikumu iesniegšanu un/vai E-rēķinu saņemšanu Bankā regulē 
E-rēķinu saņemšanas noteikumi.
2.2.  Ja Maksātājs vēlas veikt saņemto E-rēķinu automātisku apmaksu, 
tad Maksātājs noslēdz šo Līgumu Bankā vai pie Pārdevēja, ja starp Banku 
un Pārdēvēju ir noslēgta atsevišķa rakstveida vienošanās, kas nosaka 
Pārdevēja tiesības Bankas vārdā noslēgt Līgumus ar Maksātāju. 

3. Maksājumi

3.1.  Saņemot no Pārdevēja vai Sadarbības partnera E-rēķinu, Banka 
uzrāda to Maksātāja Internetbankā vismaz 1 (vienu) dienu pirms 
Maksājuma datuma.
3.2. Maksājuma datumā Banka izpilda Maksājumu pamatojoties 
uz Noteikumiem. Atkarībā no Pārdevēja piedāvātajām iespējām, 
Maksātājam ir tiesības noteikt Līgumā maksājuma datumu – otrajā dienā 
pēc E-rēķina saņemšanas Bankā, E-rēķinā norādītajā gala apmaksas 
datumā vai Pārdevēja norādītajā maksājumu periodā.
3.3. Maksātājs nodrošina, ka Maksātāja konta: 

3.3.1. Limits ir pietiekams Maksājuma veikšanai;
3.3.2. pieejamais Maksātāja konta atlikums ir pietiekošs Maksājuma 
veikšanai un komisijas maksu samaksai. 

3.4. Ja vairākiem Maksātāja E-rēķiniem ir tāds pats Maksāšanas datums 
un, ja Maksātāja kontā pieejamo līdzekļu apmērs nav pietiekams visu 
Maksājumu veikšanai un/vai komisijas maksas samaksai, Banka ir tiesīga 
noteikt E-rēķinu apmaksas secību.
3.5. Ja Līgumā norādītais Maksājuma datums ir vēlāks par E-rēķinā 
norādīto gala apmaksas datumu, tad Maksājums tiek veikts gala 
apmaksas datumā.
3.6. Maksātājam ir tiesības atļaut veikt E-rēķinu daļēju apmaksu, ņemot 
vērā Limitu un Maksātāja konta atlikumu.
3.7. Ja Maksātājs atļauj veikt E-rēķinu daļēju apmaksu un ja E-rēķina, 
ko Banka saņēmusi no Pārdevēja vai Sadarbības partnera, summa un 
komisijas maksas ir lielākas nekā Maksātāja kontā esošais pieejamais 
atlikums vai spēkā esošais Limits, Banka pārbauda Maksātāja kontu 
līdz E-rēķinā norādītajam gala apmaksas datumam un veic Maksājumus 
E-rēķinā norādītās summas ietvaros tad, kad kontā tiek saņemti līdzekļi 
vai kad Maksātājs ir palielinājis Limitu līdz pietiekamam apmēram. Ja 
Maksātāja kontā nav līdzekļu Maksājuma izpildei minētajā termiņā 
vai ja Maksātājs nepalielina Limitu norādītajā termiņā, gala apmaksas 
datumā Banka pārskaita Pārdevējam Maksātāja kontā pieejamo atlikumu 
atskaitot summu, Bankas komisijas maksas segšanai. Banka neizpilda 
Maksājumu, ja starpība starp Maksājuma summu un komisijas maksu ir 
mazāka par 1 (vienu) euro. 
3.8. Ja Maksātājs neatļauj veikt E-rēķinu daļēju apmaksu saskaņā 
ar Līguma pamatnoteikumiem, un, ja E-rēķina summa un komisijas 
maksas kopsumma ir lielāka nekā Maksājuma datumā Maksātāja 
kontā pieejamais atlikums vai spēkā esošais Limits, Banka pārbauda 
Maksātāja kontu līdz E-rēķinā norādītajam gala apmaksas datumam un 
veic maksājumu E-rēķinā norādītās summas ietvaros tad, kad kontā tiek 
saņemti līdzekļi vai kad Maksātājs ir palielinājis Limitu līdz pietiekamam 
apmēram. Ja Maksātāja kontā nav līdzekļu Maksājuma izpildei minētajā 
termiņā vai ja Maksātājs nepalielina Limitu līdz minētajam termiņam, 
Banka neveic Maksājumu. 
3.9.  Pirms Maksājuma veikšanas Maksātājam ir tiesības atcelt katra 
atsevišķā E-rēķina automātisko apmaksu. Atceļot atsevišķa E-rēķina 
automātisko apmaksu, Maksātājs nav atteicies no Līguma kopumā, un 
nākamos E-rēķinus Bankas turpina pildīt Līgumā noteiktajā kārtībā, ja vien 
Maksātājs neatkāpjas no Līguma kopumā.
3.10. Maksājumi tiek apturēti, ja rīcība ar Maksātāja kontu tiek 
ierobežota.
3.11. Maksātājam ir pieejama informācija par izpildītajiem Maksājumiem 
Maksātāja konta izrakstā Internetbankā vai gadījumā, ja Maksātajam 
nav pieejas Internetbankai, Maksātājam ir tiesības pieprasīt informāciju 
Bankas filiālē.
3.12. Maksātājs par Pakalpojumu maksā komisijas maksu Bankai saskaņā 
ar Bankas Cenrādi.
3.13. Banka neuzrāda E-rēķinu Maksātāja Internetbankā, kā arī neveic 
Maksājumu, ja Pārdevējs vai Sadarbības partneris nav iesūtījis Bankai 
E-rēķinu. 
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3.14. Ja Pārdevējs vai Sadarbības partneris nosūta Maksātājam 
kredītrēķinu, lai grozītu vai atceltu spēkā esošu E-rēķinu, Banka, 
pamatojoties uz šo kredītrēķinu, atceļ nesamaksātā E-rēķina summu pilnā 
apmērā.
3.15. Banka veic Maksājumu, ja E-rēķina valūta ir euro.

4. Atbildība
4.1. Maksātājs atbild par to, ka pirms Līguma noslēgšanas Maksātājs 
ir rūpīgi izvērtējis Pārdevēja sniegto pakalpojumu un vēlas apmaksāt 
Pārdevēja iesūtītos E-rēķinus (t.sk. Ierobežotas informācijas E-rēķinus) ar 
Bankas starpniecību.  
4.2. Ja Maksātājas saņem Ierobežotas informācijas E-rēķinu (Maksātājs 
nav Pircējs), tas apsvērums vien, ka Maksātājs apmaksā Pircējam 
izrakstītu E-rēķinu, nevar tikt uzskatīts par iemelsu apstrīdēt Maksājumu 
kā kļūdainu vai neautorizētu.  
4.3. Banka atbild par Maksātāja rīkojumu izpildi Līgumā noteiktajā 
termiņā un kārtībā. 
4.4. Banka nav atbildīga par E-rēķina atbilstību Maksātāja vai Pircēja un 
Pārdevēja līgumiskajām attiecībām, faktiskajam nodrošinātajam preču/ 
pakalpojumu apjomam, to izmaksām, u.tml. 
4.5. Banka neatbild par neizpildītiem vai nepilnīgi izpildītiem Maksātāja 
rīkojumiem, ja minētais noticis, nepietiekama Maksātāja kontā pieejamo 
līdzekļu apmēra vai norādītā Limita apmēra dēļ.
4.6. Banka nav atbildīga Maksātājam par trešo personu, Pircēja, 
Sadarbības partnera un Pārdevēja, kas nav šī Līguma puses, saistību 
neizpildi vai saistību daļēju neizpildi. 
4.7. Banka neatbild par E-rēķinu neapmaksāšanu, ja Pārdevējs nav 
nosūtījis E-rēķinu Bankai vai Pārdevējs ir iesūtījis E-rēķinu ar norādi to 
neapmaksāt. 

5. Pretenzijas un strīdi
5.1. Maksātājs, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem uzskatāms par 
patērētāju, iesniedz pretenzijas Bankai par Maksājumiem, kas veikti bez 
Maksātāja piekrišanas vai izpildīti nepareizi, nekavējoties pēc šādas 
informācijas uzzināšanas, taču ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā 
no brīža, kad Maksājums veikts no Maksātāja konta. 
5.2. Ja pretenzija tiek iesniegta vēlāk nekā 5.1. punktā minētajā termiņā, 
Bankai ir tiesības neizskatīt minēto pretenziju.
5.3. Jebkuri strīdi starp Maksātāju un Banku tiek risināti saskaņā ar 
Bankas Vispārīgajiem darījumu noteikumiem.
5.4. Jebkuri strīdi starp Maksātāju, Pircēju, Pārdevēju/ Sadarbības 
partneri tiek risināti starp Maksātāju, Pircēju, Pārdevēju un/vai 
Sadarbības partneri, neiesaistot Banku.

6. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī vai brīdī, par kuru 
vienojušies Banka un Maksātājs. Līgumu var noslēgt uz noteiktu vai 
nenoteiktu termiņu. Ja līgums noslēgts uz nenoteiktu termiņu, Bankai ir 
tiesības turpināt E-rēķinu apmaksu līdz brīdim, kamēr no Maksātāja tiek 
saņemts pieteikums par Līguma izbeigšanu.
6.2. Maksātājam ir tiesības grozīt Līgumā norādīto informāciju par 
Maksātāja kontu, Maksājuma apmaksas datumu, atļauju veikt daļēju 
E-rēķinu apmaksu, Limita apmēru un Līguma beigu termiņu, iesniedzot 
Bankai attiecīgu pieteikumu.
6.3. Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus Bankas 
Vispārējo darījumu noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos. 
6.4. Maksātājs ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no šī Līguma 
Internetbankā vai paziņojot par to Bankai, parakstot pieteikumu Bankas 
filiālē.  
6.5. Bankai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Bankas 
Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā. 
6.6. Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma nekavējoties, 
nenosūtot par to Maksātājam atsevišķu paziņojumu, ja Banka konstatē 
vismaz vienu no šādiem apstākļiem: 

6.6.1. tiek izbeigts Maksātāja norēķinu konta līgums vai E-rēķinu 
nosūtīšanas līgums, kas noslēgts starp Banku un Pārdevēju vai 
Sadarbības partneri;
6.6.2. Maksātājs nepareizi norādījis Maksātāja Kontu;
6.6.3. Banka vai Pārdevējs pārtrauc līgumattiecības ar Maksātāju, ja 
Banka par to ir, informēta;
6.6.4. Banka 13 (trīspadsmit) secīgu mēnešu laikā nav saņēmusi no 
Pārdevēja vai Sadarbības partnera Maksātājam adresētus E-rēķinus.

6.7. Līgumam izbeidzoties, Banka pārtrauc apmaksāt Maksātāja 
E-rēķinus, pamatojoties uz to automātiskās apmaksas rīkojumu. Banka 
turpina uzrādīt Pārdevēja vai Sadarbības partnera iesūtītos E-rēķinus 
Internetbankā.
6.8. Ja Maksātāja Internetbankas līgums tiek izbeigts, Banka pārtrauc 
E-rēķinu nosūtīšanu uz Maksātāja Internetbanku, bet turpina veikt 
Maksājumus, ja Pārdevējs vai Sadarbības partneris iesūta Bankai 
E-rēķinus un Maksātājs nav pieprasījis Līguma izbeigšanu.
6.9. Banka patur tiesības pārtraukt E-rēķinu automātiskās apmaksas 
pakalpojuma sniegšanu Bankā, par to informējot Maksātāju vismaz 60 
dienas iepriekš.
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