E-rēķinu saņemšanas
noteikumi

1.

Noteikumu piemērošana

1.1. Šie E-rēķinu saņemšanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”)
piemērojami attiecībās starp AS „SEB Banka” (turpmāk tekstā – „Banka”) un
E-rēķina saņēmēju – fizisku vai juridisku personu, kurai ir atvērts norēķinu konts
Bankā (turpmāk tekstā – „Klients”), iesniedzot E-rēķina pieteikumu Bankā,
piesakoties E-rēķina saņemšanai Bankā pie Pārdevēja/ Sadarbības partnera
vai gadījumos, kad Pārdevējs/ Sadarbības partneris iesūta Klientam E-rēķinus
balstoties uz cita tiesiskā pamata.
1.2. Šie Noteikumi tiek piemēroti visos gadījumos, kad Klientam
Internetbankā tiek atspoguļots E-rēķins.
1.3. Visi jautājumi, kas saistībā ar Pakalpojuma saņemšanu netiek
reglamentēti šajos Noteikumos, tiek reglamentēti saskaņā ar Bankas
Vispārējiem darījumu noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem,
Datu apstrādes principiem, Norēķinu konta līguma noteikumiem, Vienoto
pakalpojumu cenrādi un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

2.

Termini

E-rēķins – Klientam izsniegts elektronisks rēķins, kas tiek izveidots, nosūtīts,
reģistrēts un uzturēts elektroniskā vidē.
E-rēķinu pieteikums (Pieteikums) – Klienta Bankā iesniegts pieteikums
Pārdevējam par E-rēķinu nosūtīšanu Bankai vai to nosūtīšanas izbeigšanu.
Ierobežotas informācijas E-rēķins – E-rēķins, kas neiekļauj personas datus
un datus par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Pārdevējs
nosūta Bankai ierobežotas informācijas E-rēķinu, ja Klients saskaņā ar trešo
personu piekrišanu saņem trešajām personām izrakstītus E-rēķinus.
Internetbanka – Bankas informācijas un norēķinu sistēma internetā
(www.ibanka.lv).
Pakalpojums – E-rēķina saņemšanas pakalpojums Bankā.
Pārdevējs ir juridiska persona – preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs,
kura rēķinu saņemšanai Klients pieteicies.
Pārdevēja piešķirtais Klienta identifikators (Identifikators) – Pārdevēja
sistēmā uz pakalpojumiem balstīts identifikators (līguma numurs, abonementa
kods, personas kods, u.c.). Pārdevēja piešķirtais un/vai Klienta norādītais
identifikators nodrošina iespēju Pārdevējam identificēt Klientu un noteikt,
kādu E-rēķinu Klientam nosūtīt. Ja Pārdevējs ir piešķīris Klientam arī papildu
identifikatoru, tad Klients to norāda Pieteikumā.
Sadarbības partneris ir Juridiska persona, kas uztur elektronisku rēķina
iesūtīšanas sistēmu un sniedz Pārdevējam pakalpojumu, lai nodrošinātu
E-rēķinu nodošanu Bankai.
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3.

Vispārējie noteikumi

3.1. Banka nodrošina Klientam Pakalpojumu Internetbankā, ja Klients
Pakalpojumam pieteicies Bankā, pie Pārdevēja/ Sadarbības partnera vai citā
veidā piekritis saņemt Pakalpojumu.
3.2. Aizpildot un parakstot Pieteikumu Bankā, Klients pilnvaro Banku saņemt
Klientam adresētu E-rēķinu, un darīt to pieejamu Klientam Internetbankā.
3.3. Ja Klients piesakās E-rēķina saņemšanai pie Pārdevēja/ Sadarbības
partnera, vai Pārdevēja tiesības nosūtīt E-rēķinu Klientam Bankā tiek iekļautas
dokumentos (piemēram, līgumi, pieteikumi, u.c.), kas noslēgti starp Klientu un
Pārdevēju/ Sadarbības partneri, tad šie Noteikumi tiek piemēroti Bankas un
Klienta attiecībās visos gadījumos, kad Klientam Internetbankā tiek iesūtīts
E-rēķins.
3.4. Banka atspoguļo Klientam Internetbankā visus aktīvos Pieteikumus, kā arī
pieteikumus par E-rēķinu saņemšanu, kas aizpildīti pie Pārdevēja/ Sadarbības
partnera vai kurus iesūtījis Pārdevējs/ Sadarbības partneris, ja Klients citā veidā
piekritis saņemt Pakalpojumu.
3.5. Pieteikumā minētie Identifikatori Pārdevējam kalpo kā vienīgie Pārdevēja
klienta identifikatori. Klients atbild par norādīto Identifikatoru atbilstību
saņemtajam pakalpojumam pie Pārdevēja.
3.6. Norādot trešās personas Identifikatorus Pieteikumā, Klients atbild par to,
ka trešā persona ir devusi piekrišanu Klientam saņemt tai adresētu E-rēķinu.
3.7. Klients ir informēts, ka Pārdevējs, izvērtējot Pieteikumu, var nenosūtīt
Bankai E-rēķinu vai nosūtīt tikai Ierobežotas informācijas E-rēķinu.

AS SEB banka

4.

Pakalpojuma sniegšanas kārtība

4.1. Lai nodrošinātu Pakalpojuma saņemšanu – Pārdevēja izrakstīto E-rēķinu
pieejamību (atspoguļošanu Bankas Internetbankā), Banka Pieteikumā norādītos
datus nodod Pārdevējam vai Sadarbības partnerim, ja Pārdevējs izmanto
Sadarbības partneri, lai iesūtītu E-rēķinus Bankai.
4.2. E-rēķina saņēmējs (Klients) Bankā tiek identificēts pēc Klienta konta
numura Bankā IBAN formātā, kas tiek uzskatīts par E-rēķina adresi.
4.3. Saņemot E-rēķinu no Pārdevēja/ Sadarbības partnera, Banka uzrāda to
Klienta Internetbankā un nodrošina Klientam iespēju iepazīties ar E-rēķinu.
4.4. E-rēķins tiek atspoguļots Internetbankā ar pilnu vai ierobežotu
informāciju (kā Ierobežotas informācijas E-rēķins), atbilstoši tam, vai Klients ir
tiesīgs saņemt pilnu vai ierobežotu informāciju. Par iesūtīto E-rēķinu ir atbildīgs
Pārdevējs un/vai Sadarbības partneris.
4.5. Banka attēlo E-rēķinu Internetbankā, pamatojoties uz saturu, kuru
nosūtījis Pārdevējs/ Sadarbības partneris un formātu, par kādu panākta
vienošanās starp Banku un Pārdevēju/ Sadarbības partneri.
4.6. E-rēķins vai tā izraksts var kalpot par pamatu E-rēķinu apmaksas
maksājumu sagatavošanai un arī E-rēķinu automātiskās apmaksas līguma
noslēgšanai.
4.7. Bankai ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu Klientam, ja
4.7.1. Klients iesniedzis pieteikumu par pēdējā Klientam atvērtā Norēķinu
konta slēgšanu vai Banka pieņēmusi lēmumu izbeigt Norēķinu konta līgumu
(t.sk., ja Klientam Bankā Norēķinu konts ir neaktīvs);
4.7.2. Banka pieņēmusi lēmumu par sadarbības pārtraukšanu ar Klientu
Vispārējo darījumu noteikumu noteiktajā kārtībā;
4.7.3. Pārdevējs/ Sadarbības partneris nav iesūtījis Klientam E-rēķinus
13 mēnešus pēc kārtas;
4.7.4. Banka ir pārtraukusi sadarbību ar Pārdevēju/ Sadarbības partneri, kurš
nosūta E-rēķinus Bankai.

5.

Citi noteikumi

5.1. Banka nodrošina piekļuvi E-rēķiniem Internetbankā ne mazāk kā
13 mēnešus no to saņemšanas brīža, pēc kuriem tie tiks dzēsti.
5.2. Banka nav atbildīga par to, vai Pārdevējs izpildīs Pieteikumu un sniegs
nepieciešamo informāciju, lai Banka varētu saņemt un darīt Klientam pieejamu
E-rēķinu. Banka negarantē arī atteikuma vai jebkādas informācijas sniegšanu
par Pieteikuma apstrādi pie Pārdevēja vai Sadarbības partnera.
5.3. Banka nav atbildīga par E-rēķina atbilstību Klienta vai trešās personas
un Pārdevēja līgumiskajām attiecībām, faktiskajam nodrošinātajam preču/
pakalpojumu apjomam, to izmaksām, u.tml.
5.4. Banka nav atbildīga Klientam par trešo personu, Sadarbības partnera un
Pārdevēja saistību neizpildi vai saistību daļēju neizpildi.
5.5. Ja Pārdevējs ir noteicis samaksu par E-rēķina nosūtīšanu uz Banku, tad
Klients norēķinās ar Pārdevēju, neiesaistot Banku, Pārdevēja noteiktā kārtībā.
5.6. Klients ir informēts, ka Klientam var tikt piegādāti arī trešajām personām
adresēti E-rēķini. Klienta pienākums ir pārliecināties par to vai Klientam
Internetbankā iesūtītie E-rēķini ir adresēti Klientam un/vai Klients šo trešo
personu E-rēķiniem ir pieteicies un vēlas saņemt.
5.7. Klienta pienākums ir informēt Pārdevēju/ Sadarbības partneri, ja Klients
saņēmis E-rēķinu, kura saņemšanai Klients nav pieteicies vai kura saņemšanai
nav devis savu piekrišanu.
5.8. Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus Bankas Vispārējo
darījumu noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.9. Jebkuri strīdi starp Klientu un Banku tiek risināti saskaņā ar Bankas
Vispārīgajiem darījumu noteikumiem.
5.10. Jebkuri strīdi starp Klientu un Pārdevēju/ Sadarbības partneri tiek risināti
starp Klientu un Pārdevēju/ Sadarbības partneri, neiesaistot Banku.
5.11. Ja tiek izbeigts Klienta Internetbankas līgums un ar Klientu nav noslēgts
E-rēķinu automātiskās apmaksas līgums, Banka turpmāk var nenodrošināt
E-rēķinu saņemšanas pakalpojumu.
5.12. Banka patur tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu Bankā, par to
informējot Klientu vismaz 60 dienas iepriekš.
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