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1. Vispārējie noteikumi
Finanšu instrumentu darījumu sistēmas Trading Station lietošanas noteikumi (turpmāk 
tekstā Pakalpojuma noteikumi) ir Pakalpojuma noteikumi Līguma, kas noslēgts starp 
SEB banku un Klientu, izpratnē. Pakalpojuma noteikumi nosaka, cita starpā, piekļuves 
kārtību un noteikumus darbam Trading Station, darījuma noslēgšanas un 
apstiprināšanas kārtību Trading Station.

2. Paskaidrojošie terminiPapildus Preambulā, Pamatnoteikumos un Noteikumos 
noteiktajiem paskaidrojošajiem terminiem, Pakalpojuma noteikumos tiek izmantoti šādi 
paskaidrojošie termini:
Apstiprinājums – Līguma pielikums, kurā norādīti Lietotāji, to vārdi un uzvārdi, 
Lietotāja ID, Klienta Konti, kas ir Attiecīgie Konti, kas pieslēgti Trading Station u.c. 
informācija;
Trading Station – elektroniska finanšu instrumentu darījumu sistēma, kas ir pieejama 
interneta vietnē tradingstation.seb.se un kura nodrošina Klientam pieeju 
elektroniskajai tirdzniecībai valūtu maiņas un īstermiņa noguldījumu jomā, kā arī 
pieeju informācijai par noslēgtajiem Darījumiem, informācijai par finanšu tirgus 
apskatiem un analītiskajai u.c. informācijai; 
Lietotāji – apstiprinājumā Klienta norādītie Trading Station lietotāji, kuriem SEB banka 
ir izsniegusi Lietotāja ID;
Lietotāja ID – SEB bankas katram Lietotājam piešķirts unikāls 10 ciparu kods;
PIN kods – SEB bankas katram Lietotājam piešķirts unikāls četru ciparu sākotnējās 
autentifikācijas kods, kuru SEB banka nodod un Klients pieņem, parakstot 
apstiprinājumu;
Piesaistītie konti – Iesniegumā par kontiem norādītie Klienta Konti SEB bankā 
attiecīgajā valūtā, kurā paredzēts veikt Darījumus Trading Station, un kas ir Attiecīgie 
konti;
Lietotāja parole – pēc sākotnējās autentifikācijas Trading Station veikšanas Lietotāja 
izveidota unikāla 6-16 simbolu parole;
Darījums – valūtas maiņas spot Darījums, valūtas maiņas nākotnes Darījums, valūtas 
mijmaiņas darījums vai īstermiņa noguldījums, atbilstoši šī Līguma paskaidrojošajiem 
terminiem;
Pakalpojums – pieeja informācijai par noslēgtajiem Darījumiem, informācijai par 
finanšu tirgus apskatiem un analītiskajai u.c. Trading Station esošai informācijai;
Iesniegums par kontiem – Iesniegums, kurā uzskaitīti Klienta norādītie konti, kuros tiek 
veikti norēķini par valūtas maiņas darījumiem.

3. Trading station vispārēja informācija
3.1. Pirms Darījumu veikšanas Trading Station, Klientam ir pienākums iepazīties un 
ievērot Noteikumus un Pakalpojumu noteikumus, kā arī Rokasgrāmatā minētos 
norādījumus. Klientam ir pienākums patstāvīgi sekot izmaiņām Rokasgrāmatā. Klients ir 
atbildīgs un uzņemas visu un jebkādu risku saistībā ar Lietotāja rīcību, lietojot Trading 
Station, tai skaitā noslēdzot Klientam saistošus Darījumus. Trading Station esošā 
informācija ir pieejama Klientam angļu valodā.
3.2. Trading Station izvietotā analītiskā informācija, finanšu tirgus apskati un cita 
izvietotā informācija nav uzskatāma par ieteikumu ieguldījumu pakalpojumu jomā vai 
pamudinājumu noslēgt Darījumu. 
3.3. SEB bankai ir tiesības jebkurā laikā, paziņojot par to Klientam, pārtraukt vai 
ierobežot Klientam piekļuvi Trading Station:
3.3.1.  ja SEB bankai ir pamats uzskatīt, ka valūtas maiņas un/vai īstermiņa 
noguldījumu tirgi ir pakļauti ierobežojumiem vai ārkārtas apstākļiem;
3.3.2. Tehnisku problēmu vai citu pamatotu iemeslu dēļ;
3.3.3.  Klients neievēro Līguma noteikumus.
3.4. Klients var atteikties no Trading Station lietošanas jebkurā laikā, paziņojot par 
to SEB bankai. Pakalpojuma izmantošanas pārtraukšana neatbrīvo Puses no saistību 
izpildes (noslēgto darījumu izpildes).
3.5. Klientam lietojot Trading Station netiek piešķirtas un nerodas īpašumtiesības, 
autortiesības vai citas intelektuālās īpašuma tiesības uz Trading Station.
3.6. Neierobežojot Līgumā minēto, SEB banka nav atbildīga par zaudējumiem vai 
kaitējumu Klientam, kas rodas vai var rasties Klientam:
3.6.1.  ja Klients SEB bankai ir sniedzis kļūdainu, nepilnīgu vai nesavlaicīgi informāciju;
3.6.2.  ja Klients izmantojis Trading Station, neievērojot Līguma nosacījumus, vai 
Darījums nav apstiprināts Klientam pārsniedzot SEB bankas Klientam noteikto limitu 
darbam Trading Station;
3.6.3. ja Klienta darījums Trading Station nav apstiprināts sakarā ar to, ka darījums ir 
veikts valūtā, kurā Klientam nav atvērts konts vai attiecīgās valūtas konts nav norādīts 
Iesniegumā par kontiem;
3.6.4.  no jebkurām kļūdām un/vai tehniskajām kļūdām Trading Station vai tās 
darbības traucējumiem, kas rada šķēršļus vai traucē pilnvērtīgu Trading Station 
izmantošanu vai sakarā ar jebkura Klienta aprīkojuma (datortehnikas, komunikācijas 
iekārtu, programmnodrošinājuma, interneta pieslēguma) tehnisku kļūdu, bojājumu, 
defektu vai nesankcionētu lietošanu;
3.6.5. sakarā ar kļūdām un nepilnībām Trading Station, tai skaitā Finanšu darījuma 
lapā un Finanšu Darījuma žurnālā;
3.6.6.  ja SEB banka ir pārtraukusi vai ierobežojusi Klientam piekļuvi Trading Station 
tehnisku problēmu vai citu pamatotu iemeslu dēļ, tai skaitā, bet ne tikai, ja Klients 
neievēro Līguma nosacījumus;

3.6.7. ja, izmantojot Lietotāja ID, PIN kodu vai Lietotāja paroli, darījumu Trading 
Station ir veikusi jebkura trešā persona, kura nav Lietotājs;
3.6.8.  ja Lietotāja ID, PIN kods vai Lietotāja parole ir apzināti vai neapzināti izpausta 
jebkurai citai personai vai iepriekšminētie autentifikācijas līdzekļi ir kļuvuši pieejami 
jebkurai citai personai neatbilstošas lietošanas vai glabāšanas rezultātā;
3.6.9. ja Klienta vai Lietotāja angļu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai veiktu 
Darījumus Trading Station un saprastu Trading Station atspoguļotās informācijas 
saturu.

4. Piekļuves kārtība un noteikumi Trading station 
4.1. Klients var piekļūt Trading Station, izmantojot interneta pieslēgumu. 
4.2. SEB banka izsniedz Klientam Lietotāja ID, autentifikācijas līdzekļa numuru un 
PIN kodu. Klients Apstiprinājumā norāda tā pilnvarotās personas, kas būs Lietotāji. 
Klients apņemas nodrošināt, lai katrs Lietotājs iepazītos un ievērotu šos Pakalpojuma 
noteikumus un Rokasgrāmatu. 
4.3. Sākotnējā Lietotāja autentifikācija Trading Station notiek, Lietotājam ievadot 
PIN kodu ar mērķi izveidot Lietotāja paroli. Nākamajām autentifikācijas reizēm Trading 
Station Lietotājs izmanto Lietotāja paroli.
4.4. Klients apņemas nodrošināt, ka Lietotāji:
4.4.1. neatklās Lietotāja ID, PIN kodu vai Lietotāja paroli jebkurai citai personai;
4.4.2. nereģistrēs paroles vai neglabās tās tādā veidā, kas ļauj tās atpazīt kā paroles 
vai atpazīt to saistību ar Trading Station;
4.4.3. nereģistrēs paroles iekārtā vai kopā ar iekārtu, kas tiek izmantota pieejai 
Trading Station (piemēram, uz jebkuras programmatūras, kas “atceras” paroles) vai 
jebkurā citā veidā, kas veicina šādas iekārtas ļaunprātīgu izmantošanu no trešās puses;
4.4.4. nekavējoties izmainīs Lietotāja paroli un ziņos par to SEB bankai, ja ir jebkādas 
aizdomas, ka kāda cita persona ir atklājusi Lietotāja ID, Lietotāja paroli vai PIN kodu.
4.5. Lietotāja ID, PIN koda vai Lietotāja paroles izpaušana jebkurai citai personai, 
kura nav Lietotājs, ir uzskatāma par Klienta pilnvarojumu šai personai Klienta vārdā, 
Klienta labā un uz Klienta rēķina veikt darījumus Trading Station. 
4.6. Ja Klients atsauc pilnvarojumu Lietotājam Klienta vārdā izmantot Trading 
Station, Klientam par to ir nekavējoties jāinformē SEB banka rakstveidā. Lietotāja 
pilnvarojuma atsaukums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumā noteiktajā kārtībā SEB 
banka ir apstiprinājusi šāda dokumenta saņemšanu. SEB banka nav atbildīga par 
zaudējumiem, kas radušies Klientam sakarā ar to, ka Klients nav savlaicīgi informējis 
SEB banku par Lietotāja pilnvarojuma atsaukumu un šajā laika posmā Lietotājs ir 
uzsācis, veicis vai pabeidzis Darījumus Trading Station.

5. Elektroniskās tirdzniecības kārtība
5.1. Klientam tiek nodrošināta iespēja noslēgt Darījumus izmantojot Trading Station, 
ja:
5.1.1. Klients ir noslēdzis Līgumu un parakstījis Apstiprinājumu un Iesniegumu par 
kontiem;
5.1.2. Klientam ir atvērti Konti attiecīgajā valūtā, kurā tiks veikti darījumi Trading 
Station, un tie ir norādīti Iesniegumā par kontiem. Darījumi Trading Station netiks 
apstiprināti, ja Darījums tiek veikts valūtā, kurā Klientam nav atvērts konts vai 
attiecīgās valūtas konts nav norādīts Iesniegumā par kontiem;
5.1.3. Pirms darījumu veikšanas Trading Station SEB banka ir noteikusi Klientam 
limitu, kura ietvaros Klients ir tiesīgs veikt darījumu Trading Station. Darījumi Trading 
Station netiks apstiprināti, ja darījumu summa pārsniedz SEB bankas noteiktos Klienta 
limita apmērus darījumu veikšanai Trading Station;
5.1.4. Klients ievēro Līguma noteikumus un Rokasgrāmatā minēto.
5.2. Darījuma veikšana:
5.2.1. Klients izvēlas Trading Station uz to brīdi SEB bankas piedāvāto Darījuma cenu 
(valūtas kursu vai procentu likmi);
5.2.2. Ja Klientam ir pieņemama Trading Station piedāvātā Darījuma cena, Klients 
apstiprina Darījumu Klients var pieņemt Trading Station piedāvāto cenu vienīgi, ja nav 
beidzies Darījuma cenas piedāvājuma termiņš. Ja Darījuma cenas piedāvājums netiek 
pieņemts Darījuma cenas piedāvājuma termiņā, Trading Station piedāvātā Darījuma 
cena zaudē spēku;
5.2.3. Darījums uzskatāms par noslēgtu vienīgi pēc Darījuma apstiprinājuma 
saņemšanas. Pēc apstiprinājuma saņemšanas Darījums nav anulējams; 
5.2.4. Klients piekrīt, ka Lietotāja veiktais Darījuma apstiprinājums aizstāj attiecīgā 
Lietotāja parakstu. Klients un SEB banka vienojas, ka Lietotāja veiktais Darījuma 
apstiprinājums kalpo par pienācīgu un pietiekošu pierādījumu Darījuma nosacījumu 
pieņemšanai Trading Station, ievērojot šajos Pakalpojuma noteikumos paredzēto.
5.3. Klientam ir pienākums nekavējoties sazināties ar SEB banku, ja ir pamats domāt 
vai rodas aizdomas, ka Darījuma nosacījumos ir kļūdas vai arī darījums nav noticis 
kādas tehniskas kļūdas dēļ. SEB bankai ir tiesības labot SEB bankai zināmās kļūdas 
Darījuma nosacījumos, neatkarīgi no tā, vai kļūdu ir konstatējusi SEB banka vai Klients.
5.4. Savstarpējie norēķini starp SEB banku un Klientu Pakalpojumu noteikumu 
ietvaros tiek veikti bezskaidras naudas veidā:
5.4.1. SEB banka norēķinus ar Klientu veic, ieskaitot naudas līdzekļus Klienta norēķinu 
kontā SEB bankā atbilstoši noslēgtā Darījuma noteikumiem; 
5.4.2. Klients pilnvaro SEB banku pārskaitīt naudas līdzekļus no Klienta Konta 
atbilstoši noslēgtā Darījuma noteikumiem.
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