
Garantiju noteikumi

AS SEB banka
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1. Termini un definīcijas

Apliecinājuma pieteikums – SEB bankā iesniegts Apliecinājuma pieteikums, 
ko parakstījis Klients, un, ja piemērojams – persona, kuras saistību izpildes 
nodrošinājums lūgts.

Beznosacījuma apliecinājums – SEB bankas izdots dokuments, kas atbilstoši 
Apliecinājuma pieteikumam paredz SEB bankas apņemšanos pēc attiecīga 
pieprasījuma izdot Garantiju Saņēmējam.

Cenrādis – SEB bankas vienotais pakalpojumu cenrādis juridiskām personām, 
kas ir pieejams SEB bankas interneta vietnē www.seb.lv. 

Darba diena – diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikā 
ar tiesību normatīvo aktu noteikta svētku diena, un kurā SEB banka Latvijas 
Republikā ir atvērta vispārējai darbībai.

Finanšu ķīla – naudas līdzekļi un/vai finanšu instrumenti, kas, saskaņā ar 
Pieteikumu, Noteikumiem un atsevišķu nodrošinājuma līgumu, ja tāds ir jāslēdz 
saskaņā ar Noteikumiem, nodrošina no Līguma izrietošo Klienta saistību izpildi 
pret SEB banku.

Garantija – SEB bankas garantija, galvojums, līgums, saistību raksts vai cits 
dokuments, ar kuru SEB banka uzņemas pienākumu atbildēt Saņēmējam par 
Klienta vai Garantijas pieteikumā norādītās personas parādu vai saistību izpildi, 
un kas izdots saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Garantijas pieteikums – SEB bankā iesniegts Garantijas pieteikums, ko 
parakstījis Klients, un, ja piemērojams – persona, kuras saistību izpildes 
nodrošinājums lūgts.

Izmaiņu pieteikums – SEB bankā iesniegts spēkā esoša Saistību dokumenta 
izmaiņu pieteikums, ko parakstījis Klients, un, ja piemērojams – persona, kuras 
saistību izpilde nodrošināta ar spēkā esošo Saistību dokumentu un/vai persona, 
kuras saistību izpildes nodrošinājums lūgts ar Izmaiņu pieteikumu.

Klients – SEB bankas klients (fiziska vai juridiska persona), pēc kura lūguma 
SEB banka izdod Saistību dokumentu.

Konts – Pieteikumā norādītais Klienta norēķinu konts SEB bankā.

Saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai par labu SEB banka izdod 
Saistību dokumentu un/vai kura tiesīga iesniegt Maksājuma prasību.

Līgums – galvinieka pakalpojuma līgums par Saistību dokumenta izdošanu, 
kas noslēgts starp SEB banku un Klientu. Līgums sastāv no Pieteikuma, Izmaiņu 
pieteikuma, Noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem.

Maksājuma prasība – Saņēmēja iesniegta rakstiska prasība SEB bankai 
saskaņā ar Garantijas noteikumiem pārskaitīt naudas līdzekļus Garantijā 
norādītās summas robežās par saskaņā ar Garantiju nodrošināto saistību pret 
Saņēmēju neizpildi.

Noguldījuma konts – Pieteikumā norādītais Klienta noguldījumu konts 
SEB bankā.

Noguldījuma līgums – starp SEB banku un Klientu noslēgts līgums par 
noguldījuma pieņemšanu un apkalpošanu.

Noteikumi – šie SEB bankas interneta vietnē www.seb.lv pieejamie Garantiju 
noteikumi par Saistību dokumenta izdošanu un apkalpošanu, kas ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

Pieteikums – Garantijas pieteikums un/vai Apliecinājuma pieteikums.

Puses – Klients un SEB banka.

Saistību dokuments(i) – Garantija(as) un/vai Beznosacījuma apliecinājums(i).

SEB banka – AS “SEB SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743.

Speciālie noteikumi – Pušu parakstīta vienošanās, kurā noteikti papildus  
un/vai atšķirīgi noteikumi, kas piemērojami Klienta un SEB bankas savstarpējām 
attiecībām saistībā ar Saistību dokumenta izdošanu un apkalpošanu. Speciālie 
noteikumi (ja noslēgti), ar visiem to grozījumiem ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa.

2. Mērķis un pielietojums

Noteikumi nosaka Saistību dokumenta izdošanas un apkalpošanas kārtību, 
Pušu savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību.  

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību normatīvie akti. Visus 
Saistību dokumentus SEB banka izdod saskaņā ar starptautiskajiem garantiju 
noteikumiem, t.i., saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas publikācijas 
Nr. 758 ICC Uniform Rules for Demand Guarantees vai Latvijas Republikas 
tiesību normatīvajiem aktiem, ja vien Saistību dokumenta tekstā nav norādīts 
citādi. 
3.2. Visas Līguma daļas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, tās ir vērtējamas 
un tulkojamas kopsakarībā, bet jebkurā gadījumā Noteikumi ir noteicošie pār 
Pieteikumu un Izmaiņu pieteikumu, savukārt Speciālie noteikumi ir noteicošie 
pār Noteikumiem un Pieteikumu un Izmaiņu pieteikumu. Visās Līguma daļās 
lietotajiem terminiem ir vienāda nozīme. 

4. Saistību dokumenta izdošana,  
 grozīšana un spēkā esamība

4.1. SEB banka izdod Saistību dokumentu, pamatojoties uz Pieteikumu. Klients 
ir atbildīgs par Pieteikumā sniegtās informācijas pareizību un precizitāti. 
4.2. SEB banka veic grozījumus izdotajā Saistību dokumentā, pamatojoties uz 
Izmaiņu pieteikumu, ievērojot Noteikumos noteikto.
4.3. SEB banka izdod Saistību dokumentu par saistībām, kuru izpildes 
nosacījumi un riski SEB bankai ir pieņemami. Ar šo Līgumu SEB banka nav 
uzņēmusies saistības un pienākumu izdot Saistību dokumentu vai veikt 
izmaiņas saistībās, kas izriet no Saistību dokumenta pēc Pieteikuma/Izmaiņu 
pieteikuma saņemšanas. SEB bankai ir tiesības atteikties izdot Saistību 
dokumentu/Saistību dokumenta grozījumus, ja:

4.3.1. Klients nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi ar SEB bankai 
pieņemamu nodrošinājumu vai
4.3.2. Klients neparaksta Speciālos noteikumus (ja nepieciešams) vai Klients 
nepilda/nepienācīgi pilda Līguma noteikumus (t.sk., ir sniedzis SEB bankai 
nepatiesu informāciju/dokumentus), vai
4.3.3. SEB bankā ir iesniegts nepilnīgi aizpildīts Pieteikums/Izmaiņu 
pieteikums, tas ir, Pieteikums/Izmaiņu pieteikums, kurā nav norādīta visa 
SEB bankas pieprasītā informācija, un/vai kas satur pretrunīgu informāciju, 
un/vai, kuru ir parakstījusi persona, kurai nav attiecīgu tiesību, vai
4.3.4. ir konstatēti kādi negatīvi apstākļi Klienta vai personas, kuras saistību 
izpildes nodrošinājums lūgts, finanšu stāvoklī vai tā reputācijā, vai
4.3.5. Klientam vai ar Klientu saistītām personām (Klienta dalībnieki/
īpašnieki, meitas uzņēmumi, ķīlas devēji, Klienta grupas dalībnieki) 
ir iestājies saistību neizpildes gadījums attiecībā pret SEB banku un/
vai SIA “SEB līzings”, reģistrācijas Nr. 50003334041, vai jebkuru citu 
kredītiestādi vai finanšu iestādi un/vai pret Klientu ir uzsākta parāda 
piedziņa par jebkāda parāda un/vai zaudējumu piedziņu, vai stājies spēkā 
nolēmums par prasības nodrošināšanu un/vai Klientam ir iestājies kāds 
no Komerclikumā uzskaitītajiem darbības apturēšanas un/vai izbeigšanas 
pamatiem. 
SEB banka nesniedz rakstisku paskaidrojumu par iemesliem Saistību 
dokumenta izdošanas vai grozīšanas atteikumam.

4.4. Ja SEB banka nav izdevusi Saistību dokumentu 30 (trīsdesmit) Darba 
dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, Līgums uzskatāms par izbeigtu 
bez papildus vienošanās, bez saistību atcēlēja līguma noslēgšanas vai jebkādu 
citu procedūru veikšanas. Tādā gadījumā samaksātās komisijas maksas netiek 
atmaksātas un SEB banka 5 (piecu) Darba dienu laikā atbrīvo Finanšu ķīlu.
4.5. Saistību dokumenti tiek noformēti atbilstoši SEB bankas apstiprinātam 
standartam vai pēc Klienta un, ja piemērojams – personas, kuras saistību 
izpildes nodrošinājums lūgts, iesniegtās Saistību dokumenta formas. Saistību 
dokumenta formas veids tiek norādīts Pieteikumā. Klienta un, ja piemērojams – 
personas, kuras saistību izpildes nodrošinājums lūgts, paraksti uz Saistību 
dokumenta formas apstiprina piekrišanu attiecīgā Saistību dokumenta 
noteikumiem. SEB bankai ir tiesības bez papildus saskaņošanas ar Klientu 
un personu, ja piemērojams – kuras saistību izpildes nodrošinājums lūgts, 
pastiprināt Garantijas noteikumus ar nosacījumiem Maksājuma prasības 
izpildei.
4.6. SEB banka izdod Saistību dokumentu/Saistību dokumenta grozījumus, 
ja nav šķēršļu Saistību dokumenta/Saistību dokumenta grozījumu izdošanai, 
3 (trīs) Darba dienu laikā pēc tam, kad Klients ir izpildījis Noteikumos un 
Speciālajos noteikumos minētos pienākumus Saistību dokumenta izdošanai. 
4.7. SEB banka Garantiju/ Beznosacījumu apliecinājumu vai to grozījumus 
izdod atbilstoši Garantijas pieteikumā/Apliecinājuma pieteikumā/Izmaiņu 
pieteikumā norādītajam formātam.



4.8. Atbilstoši Garantijas pieteikumā norādītajam SEB banka izdod tiešo vai 
netiešo Garantiju:

4.8.1. izdodot tiešo Garantiju, SEB banka uzņemas tiešas Garantijas saistības 
pret Saņēmēju; 
4.8.2. izdodot netiešo Garantiju, SEB banka uzņemas pastarpinātas 
Garantijas saistības pret Saņēmēju un lūdz uzņemties tiešas saistības pret 
Saņēmēju citai kredītiestādei. SEB bankai ir tiesības izvēlēties kredītiestādi 
Garantijas apstiprināšanai. Izdodot netiešo Garantiju, SEB banka pilnvaro 
citu kredītiestādi pārņemt no Garantijas izrietošās saistības pilnā Garantijas 
apmērā un saskaņā ar Garantijas noteikumiem. Kredītiestāde, kas pārņēmusi 
Garantijas saistības, ir tiesīga veikt maksājumu/-us saistībā ar šo Garantiju. 
Citas kredītiestādes saistības tiek uzskatītas par atsevišķu garantiju, kas 
izdots saskaņā ar starptautisko garantiju noteikumiem (t.i., Starptautiskās 
tirdzniecības palātas publikācijas Nr. 758 ICC Uniform Rules for Demand 
Guarantees) vai attiecīgās valsts tiesību normatīvajiem aktiem.

4.9. Visi Līguma noteikumi, kas attiecās uz izdoto Beznosacījuma 
apliecinājumu, attiecas arī uz Garantiju, kas izdota saskaņā ar attiecīgā 
Beznosacījuma apliecinājuma noteikumiem, t.i., izdodot Beznosacījuma 
apliecinājumā minēto Garantiju, tiek uzskatīts, ka Pušu savstarpējās tiesības, 
pienākumus un atbildību regulē tā paša Līguma noteikumi, saskaņā ar kuriem 
tika izdots attiecīgais Beznosacījuma apliecinājums.
4.10. Saistību dokumentā tiek norādīts tā derīguma termiņš vai spēkā esamības 
termiņš, kur Saistību dokumentā norādītie datumi tiek ieskaitīti attiecīgajā 
termiņā. Visos Saistību dokumentos norādītais derīguma termiņš tulkojams 
kā attiecīgā Saistību dokumenta spēkā esamības termiņš, izņemot Garantijas 
Valsts ieņēmumu dienestam muitas parāda un/vai muitas nodokļu un/vai 
akcīzes nodokļu nodrošinājumam.   
4.11. Garantija zaudē spēku pēc Garantijā norādītā derīguma / spēkā esamības 
termiņa iestāšanās, izņemot Garantijas Valsts ieņēmumu dienestam muitas 
parāda un/vai muitas nodokļu un/vai akcīzes nodokļu nodrošinājumam. 
4.12. Garantija Valsts ieņēmumu dienestam muitas parāda un/vai muitas 
nodokļu un/vai akcīzes nodokļu nodrošinājumam zaudē spēku brīdī, kad 
SEB banka saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta rakstveida apstiprinājumu, 
ka Valsts ieņēmumu dienests atbrīvo SEB banku no saistībām, ko SEB banka ir 
uzņēmusies izsniedzot attiecīgo Garantiju. 
4.13. Beznosacījuma apliecinājums zaudē spēku, izdodot Beznosacījuma 
apliecinājumā minēto Garantiju, vai arī pēc Beznosacījuma apliecinājumā 
norādītā spēkā esamības termiņa iestāšanās vai nosacījuma iestāšanās 
neatkarīgi no tā, vai Beznosacījuma apliecinājuma oriģināls ir vai nav atdots 
SEB bankai.
4.14. Saistību dokuments zaudē spēku pirms Saistību dokumenta derīguma/
spēkā esamības termiņa iestāšanās tad, ja SEB banka saņēmusi SEB bankai 
pieņemamas formas un satura Saņēmēja rakstveida paziņojumu par atteikšanos 
no Saistību dokumenta.
4.15. Izdodot Saistību dokumenta grozījumus, SEB bankai ir tiesības piemērot 
Līguma noteikumus, atsaucoties uz Saistību dokumentu tā negrozītajā redakcijā 
līdz brīdim, kad SEB banka saņēmusi Saņēmēja rakstveida piekrišanu Saistību 
dokumenta grozījumiem.

5. Nodrošinājums
5.1. Lai nodrošinātu no Līguma izrietošo Klienta saistību izpildi pret SEB banku, 
Klients ieķīlā SEB bankas labā kā finanšu ķīlu visus Klienta naudas līdzekļus, kas 
ir kreditēti (noguldīti) un tiks kreditēti (noguldīti) Kontā (turpmāk – Nebloķētā 
Finanšu ķīla Kontā). Klientam visā Līguma darbības laikā ir tiesības brīvi rīkoties 
ar Nebloķēto finanšu ķīlu Kontā un Klients piekrīt šādiem noteikumiem: 

5.1.1. Nebloķētā Finanšu ķīla Kontā ir nodota SEB bankas valdījumā, noguldot 
to Kontā;
5.1.2. Nebloķētā Finanšu ķīla Kontā nodrošina visus no Līguma izrietošos 
SEB bankas prasījumus;
5.1.3. Līguma darbības laikā Klientam nav tiesību atsavināt (cedēt) 
trešajām personām no Konta atvēršanai un apkalpošanai noslēgtā līguma 
izrietošos Klienta prasījumus pret SEB banku, pārjaunot Konta atvēršanai un 
apkalpošanai noslēgtā līguma saistības, nodot tiesības rīkoties ar Nebloķēto 
Finanšu ķīlu Kontā trešajām personām, kā arī Nebloķēto Finanšu ķīlu Kontā 
atkārtoti ieķīlāt vai citādi apgrūtināt;
5.1.4. SEB bankai ir tiesības realizēt Nebloķēto Finanšu ķīlu Kontā bez 
iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma Klientam un bez papildu procedūru 
piemērošanas jebkura Līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējuma 
gadījumā, novirzot Nebloķēto Finanšu ķīlu Kontā nokavētā maksājuma 
samaksai;
5.1.5. ja Konta valūta atšķiras no valūtas, kādā izdarāmi ar Nebloķēto Finanšu 
ķīlu Kontā nodrošinātie maksājumi, vai Kontam ir vairākas valūtas, tad 
SEB banka, realizējot finanšu ķīlas tiesības, veic pārskaitījumus, konvertējot 
valūtu pēc SEB bankas noteiktā komerckursa pārskaitījuma izdarīšanas dienā 
un SEB bankai ir tiesības realizēt Nebloķēto Finanšu ķīlu no jebkuras Kontā 
esošās valūtas pēc savas izvēles;
5.1.6. ja Nebloķētā Finanšu ķīla Kontā atrodas vairākos Kontos, tad 
SEB bankai ir tiesības realizēt Nebloķēto Finanšu ķīlu Kontā jebkurā Kontā 
pēc savas izvēles;

5.1.7. ja Nebloķētā Finanšu ķīla nodrošina SEB bankas prasījumus, kas izriet 
no dažādiem pamatiem (līgumiem), tad SEB bankai ir tiesības izvēlēties, kādu 
prasījumu apmierināšanai realizēt Nebloķēto Finanšu ķīlu.

5.2. Ja Klients saskaņā ar Pieteikumu ieķīlā SEB bankas labā kā finanšu ķīlu 
Klienta naudas līdzekļus Saistību dokumenta apmērā Noguldījuma kontā, 
lai nodrošinātu no Līguma izrietošo Klienta saistību izpildi pret SEB banku 
(turpmāk – Finanšu ķīla Noguldījuma kontā), tādā gadījumā Klientam pirms 
Saistību dokumenta izdošanas ir jānoslēdz ar SEB banku Noguldījuma līgums 
un jānodrošina Noguldījuma kontā naudas līdzekļi Saistību dokumenta 
apmērā. Ja naudas līdzekļu valūta Noguldījuma kontā atšķiras no Pieteikumā 
pieprasītā Saistību dokumenta valūtas, tad Puses vienojas, ka Noguldījumu 
kontā nodrošināmo naudas līdzekļu apmērs tiek aprēķināts, pieprasītā Saistību 
dokumenta apmēru pārrēķinot Noguldījuma konta valūtā, konvertācijai 
piemērojot Eiropas Centrālās Bankas valūtas kursu, kas noteikts Eiropas 
Centrālās Bankas darba dienā pirms Pieteikuma iesniegšanas dienas un 
palielinot šo summu par 10% (desmit procentiem). Ieķīlājot Finanšu ķīlu 
Noguldījuma kontā, Klients piekrīt šādiem noteikumiem:

5.2.1. Finanšu ķīla Noguldījuma kontā ir nodota SEB bankas valdījumā, 
noguldot to Noguldījuma kontā;
5.2.2. Finanšu ķīla Noguldījuma kontā nodrošina visus no Līguma izrietošos 
SEB bankas prasījumus;
5.2.3. Līguma darbības laikā Klientam nav tiesību rīkoties ar Finanšu ķīlu 
Noguldījuma kontā, tai skaitā, izņemt to no Noguldījuma konta, atkārtoti 
ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā, nodot tiesības 
rīkoties ar Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā trešajām personām, atsavināt 
(cedēt) trešajām personām no Noguldījuma līguma izrietošos Klienta 
prasījumus pret SEB banku;
5.2.4. ja Noguldījuma konts ir Klientam atvērts krājkonts SEB bankā, un ja 
SEB banka, izmantojot savas tiesības, ir veikusi maksājumus no Noguldījuma 
konta prasījumu, kas izriet no Līguma, dzēšanai, tad Klientam ir pienākums 
nekavējoties atjaunot Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā tādā apmērā, lai 
tajā ietilpstošo naudas līdzekļu atlikums ir ne mazāks kā izdotā Saistību 
dokumenta apmērs (vai saskaņā ar Līgumu aprēķinātais apmērs, ja Saistību 
dokumenta valūta atšķiras no Noguldījuma kontā nodrošināto naudas 
līdzekļu valūtas), vai ne mazāks kā Saistību dokumenta apmērs, samazināts 
par summu, ko SEB banka ir izmantojusi kā Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā 
Garantijas daļējai apmaksai. Klients neatsaucami pilnvaro SEB banku, bez 
iepriekšēja paziņojuma, pārskaitīt naudas līdzekļus no visiem Klienta kontiem 
SEB bankā uz Noguldījuma kontu tādā apmērā, lai Noguldījuma kontā tiktu 
nodrošināti naudas līdzekļi iepriekš noteiktajā apmērā, un nepieciešamības 
gadījumā, veikt valūtas konvertāciju pēc SEB bankas noteiktā valūtas kursa 
pārskaitījuma veikšanas dienā;
5.2.5. ja Noguldījuma konts ir termiņnoguldījuma konts un SEB bankai 
Līgumā noteiktajā kārtībā rodas tiesības realizēt Finanšu ķīlu Noguldījuma 
kontā vai tās daļu, SEB banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Noguldījuma 
līguma pirms termiņa (ja tas nepieciešams) un ieskaitīt Finanšu ķīlu Kontā. 
Šajā gadījumā Konts, kurā no Noguldījuma konta ieskaitīta Finanšu ķīla, 
ir uzskatāms par ieķīlātu šī Līguma izpratnē saskaņā ar noteikumiem par 
Bloķēto Finanšu ķīlu Kontā. Ja, SEB banka, izmantojot savas tiesības, ir veikusi 
maksājumus no Noguldījuma konta prasījumu, kas izriet no Līguma, dzēšanai, 
tad Klientam ir pienākums nekavējoties nodrošināt Kontā naudas līdzekļus 
tādā apmērā, lai to atlikums kopsummā ar no Noguldījuma konta uz Kontu 
pārskaitītajiem naudas līdzekļiem ir ne mazāka kā izdotā Saistību dokumenta 
apmērs (vai saskaņā ar Līgumu aprēķinātais apmērs, ja Saistību dokumenta 
valūta atšķiras no Noguldījuma kontā nodrošināto naudas līdzekļu valūtas), 
vai ne mazāks kā Saistību dokumenta apmērs, samazināts par summu, 
ko SEB banka ir izmantojusi kā Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā Garantijas 
daļējai apmaksai. Klients neatsaucami pilnvaro SEB banku, bez iepriekšēja 
paziņojuma, pārskaitīt naudas līdzekļus no visiem Klienta kontiem SEB bankā 
uz Kontu tādā apmērā, lai Kontā tiktu nodrošināti naudas līdzekļi iepriekš 
noteiktajā apmērā, un nepieciešamības gadījumā, veikt valūtas konvertāciju 
pēc SEB bankas noteiktā valūtas kursa pārskaitījuma veikšanas dienā;
Ja, beidzoties termiņnoguldījuma termiņam un/vai pagarinot 
termiņnoguldījuma termiņu, Finanšu ķīla Noguldījuma kontā tiek pārskaitīta 
uz citu Klienta norēķinu un/vai termiņnoguldījuma kontu SEB bankā, tad šis 
jaunais termiņnoguldījuma /norēķinu konts ir uzskatāms par Kontu un/vai 
Noguldījuma kontu šī Līguma izpratnē;
5.2.6. SEB bankai ir tiesības realizēt Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā bez 
iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma Klientam un bez papildu procedūru 
piemērošanas jebkura Līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējuma 
gadījumā, novirzot Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā nokavētā maksājuma 
samaksai;
5.2.7. ja Noguldījuma konta valūta atšķiras no valūtas, kādā izdarāmi ar 
Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā nodrošinātie maksājumi, vai Noguldījuma 
kontam ir vairākas valūtas, tad SEB banka, realizējot finanšu ķīlas tiesības, 
veic pārskaitījumus, konvertējot valūtu pēc SEB bankas noteiktā komerckursa 
pārskaitījuma izdarīšanas dienā un SEB bankai ir tiesības realizēt Finanšu ķīlu 
Noguldījuma kontā no jebkuras Noguldījuma kontā esošās valūtas pēc savas 
izvēles.
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5.3. Ja Klients saskaņā ar Pieteikumu ieķīlā SEB bankas labā kā finanšu 
ķīlu Klienta naudas līdzekļus (bloķētus) Saistību dokumenta apmērā Kontā, 
lai nodrošinātu no Līguma izrietošo Klienta saistību izpildi pret SEB banku 
(turpmāk – Bloķētā Finanšu ķīla Kontā), tad ieķīlājot Bloķēto Finanšu ķīlu 
Kontā, Klients piekrīt šādiem noteikumiem:

5.3.1. Bloķētā Finanšu ķīla Kontā ir nodota SEB bankas valdījumā, noguldot 
to Kontā;
5.3.2. Bloķētā Finanšu ķīla Kontā nodrošina visus no Līguma izrietošos 
SEB bankas prasījumus;
5.3.3. Līguma darbības laikā Klientam nav tiesību rīkoties ar Bloķēto Finanšu 
ķīlu Kontā, tai skaitā, izņemt to no Konta, atkārtoti ieķīlāt vai citādi apgrūtināt 
Bloķēto Finanšu ķīlu Kontā, nodot tiesības rīkoties ar Bloķēto Finanšu ķīlu 
Kontā trešajām personām, atsavināt (cedēt) trešajām personām no Konta 
atvēršanai un apkalpošanai noslēgtā līguma izrietošos Klienta prasījumus 
pret SEB banku;
5.3.4. ja SEB banka, izmantojot savas tiesības, ir veikusi maksājumus no 
Konta prasījumu, kas izriet no Līguma, dzēšanai, tad Klientam ir pienākums 
nekavējoties atjaunot Bloķēto Finanšu ķīlu Kontā tādā apmērā, lai tajā 
ietilpstošo naudas līdzekļu atlikums Kontā ir ne mazāks kā izdotā Saistību 
dokumenta apmērs, vai ne mazāks kā Saistību dokumenta apmērs, 
samazināts par summu, ko SEB banka ir izmantojusi kā Bloķēto Finanšu ķīlu 
Kontā Garantijas daļējai apmaksai. Klients neatsaucami pilnvaro SEB banku, 
bez iepriekšēja paziņojuma, pārskaitīt naudas līdzekļus no visiem Klienta 
kontiem SEB bankā uz Kontu tādā apmērā, lai Kontā tiktu nodrošināti naudas 
līdzekļi iepriekš noteiktajā apmērā, un nepieciešamības gadījumā, veikt 
valūtas konvertāciju pēc SEB bankas noteiktā valūtas kursa pārskaitījuma 
veikšanas dienā;
5.3.5. SEB bankai ir tiesības realizēt Bloķēto Finanšu ķīlu Kontā bez 
iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma Klientam un bez papildu procedūru 
piemērošanas jebkura Līgumā noteiktā maksājuma termiņa kavējuma 
gadījumā, novirzot Bloķēto Finanšu ķīlu Kontā nokavētā maksājuma 
samaksai;
5.3.6. ja Konta valūta atšķiras no valūtas, kādā izdarāmi ar Bloķēto Finanšu 
ķīlu Kontā nodrošinātie maksājumi, vai Kontam ir vairākas valūtas, tad 
SEB banka, realizējot finanšu ķīlas tiesības, veic pārskaitījumus, konvertējot 
valūtu pēc SEB bankas noteiktā komerckursa pārskaitījuma izdarīšanas dienā 
un SEB bankai ir tiesības realizēt Bloķēto Finanšu ķīlu Kontā no jebkuras 
Kontā esošās valūtas pēc savas izvēles.

5.4. Finanšu ķīla, kas kalpo kā nodrošinājums Saistību dokumentiem, tiek 
atbrīvota  pēc 5 (piecām) Darba dienām, skaitot no Saistību dokumenta 
derīguma/spēkā esamības termiņa pēdējai dienai sekojošās Darba dienas, ar 
nosacījumu, ka līdz šī punkta kārtībā noteiktajam Finanšu ķīlas atbrīvošanas 
brīdim SEB banka nav saņēmusi Maksājuma prasību vai Pieteikumu par 
Garantijas izdošanu, izpildot iepriekš izdotu Beznosacījuma apliecinājumu, un 
pie nosacījuma, ka Klienta saistības saskaņā ar noslēgto Līgumu ir izpildītas. 
Šī punkta noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz Finanšu ķīlām, kas kalpo kā 
nodrošinājums Garantijām Valsts ieņēmumu dienestam muitas parāda un/vai 
muitas nodokļu un/vai akcīzes nodokļu nodrošinājumam.
5.5. Finanšu ķīla, kas kalpo kā nodrošinājums Garantijām Valsts ieņēmumu 
dienestam muitas parāda un/vai muitas nodokļu un/vai akcīzes nodokļu 
nodrošinājumam, tiek atbrīvota pēc tam, kad SEB banka ir saņēmusi no Valsts 
ieņēmumu dienesta rakstveida apstiprinājumu, ka Valsts ieņēmumu dienests 
atbrīvo SEB banku no saistībām, ko SEB banka ir uzņēmusies izsniedzot 
attiecīgo Garantiju un pie nosacījuma, ka Klienta saistības saskaņā ar Līgumu ir 
izpildītas.
5.6. Noteikumu 5.sadaļas noteikumi Pušu attiecībām pilnā apmērā tiek 
piemēroti tikai gadījumā, ja Finanšu ķīla tiek dota saskaņā ar Noteikumos 
noteikto. Gadījumā, ja Pušu starpā tiek noslēgts atsevišķs nodrošinājuma 
līgums par Finanšu ķīlas nodibināšanu, tad Noteikumu 5.sadaļas noteikumi 
Pušu attiecībām tiek piemēroti tikai tiktāl, ciktāl nenonāk pretrunā ar noslēgtā 
nodrošinājuma līguma par Finanšu ķīlas nodibināšanu noteikumiem.
5.7. Pretrunu gadījumā starp šī Līguma noteikumiem un Noguldījuma līguma 
noteikumiem, noteicošie ir šī Līguma noteikumi.
5.8. Gadījumā, ja Klients nepilda Noteikumu 10.2. punktā noteikto saistību, 
tad SEB banka vispirms realizēs Finanšu ķīlu Noguldījuma kontā vai Bloķēto 
Finanšu ķīlu Kontā nokavētā maksājuma samaksai, un gadījumā, ja Finanšu ķīla 
Noguldījuma kontā vai Bloķētā Finanšu ķīla Kontā nebūs pietiekošā apmērā 
nokavētā maksājuma samaksai, SEB banka realizēs Nebloķēto finanšu ķīlu 
Kontā.
5.9. Ja saskaņā ar Pieteikumu SEB bankas labā kā Finanšu ķīla tiek ieķīlāti 
Klienta un/vai trešās personas finanšu instrumenti un/vai trešās personas 
naudas līdzekļi, tad Klientam un/vai trešajai personai pirms Saistību dokumenta 
izdošanas jānoslēdz ar SEB banku attiecīgā nodrošinājuma līgums.

6. Saistību dokumenta izpildījums

6.1. Pie nosacījuma, ka SEB banka ne vēlāk kā Garantijas derīguma/spēkā 
esamības termiņa pēdējā dienā saņēmusi Maksājuma prasību, SEB banka 
maksās vai pilnvaros citu kredītiestādi maksāt saskaņā ar Garantijas 
nosacījumiem pieprasīto naudas summu, ja Garantijā paredzētie nosacījumi būs 
izpildīti. Šī punkta noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz Garantijām Valsts 
ieņēmumu dienestam muitas parāda un/vai muitas nodokļu un/vai akcīzes 
nodokļu nodrošinājumam.
6.2. Neskatoties uz attiecīgajā Garantijā norādīto Garantijas darbības termiņu, 
SEB banka maksās vai pilnvaros citu kredītiestādi maksāt saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienestam kā Saņēmējam izsniegtas Garantijas muitas parāda un/
vai muitas nodokļu un/vai akcīzes nodokļu nodrošinājumam, nosacījumiem 
pieprasīto naudas summu, saņemot Maksājuma prasību, ja:

6.2.1. Garantijā paredzētie nosacījumi būs izpildīti;
6.2.2. SEB banka nebūs saņēmusi no Valsts ieņēmumu dienesta rakstveida 
apstiprinājumu, ka Valsts ieņēmumu dienests atbrīvo SEB banku no 
saistībām, ko SEB banka ir uzņēmusies, izsniedzot attiecīgo Garantiju. 

6.3. Saņemot Maksājuma prasību, SEB banka pārbauda Saņēmēja iesniegto 
dokumentu atbilstību Garantijas nosacījumiem. 
6.4. SEB bankas ar Garantiju uzņemtās saistības tiks samazinātas proporcionāli 
katram maksājumam, kas veikts saskaņā ar attiecīgās Garantijas SEB bankai 
iesniegtu Maksājuma prasību. 
6.5. SEB banka izdod Beznosacījuma apliecinājumā noteikto Garantiju, ja ir 
izpildīti Beznosacījuma apliecinājumā paredzētie nosacījumi un Beznosacījuma 
apliecinājums ir spēkā.
 

7. Komisijas maksas

7.1. Klients maksā SEB bankai komisijas maksas par pakalpojumiem saskaņā ar 
Cenrādi. 
7.2. Komisijas maksu par Saistību dokumenta izdošanu Klients samaksā 
SEB bankai līdz Saistību dokumenta izdošanas dienai (ieskaitot). 
7.3. Komisijas maksa par Saistību dokumenta izmantošanu, kas Cenrādī vai 
Speciālajos noteikumos ir noteikta kā procenti gadā, tiek aprēķināta par katru 
kalendāro dienu, pieņemot, ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas, no 
Saistību dokumenta summas par visu Saistību dokumenta derīguma/spēkā 
esamības periodu. Komisijas maksu par Saistību dokumenta izmantošanu 
Klients maksā SEB bankai Pieteikumā norādītajā veidā, t.i., pilnā apmērā līdz 
Saistību dokumenta izdošanai vai pa daļām, pirmo maksājumu veicot līdz 
Saistību dokumenta izdošanai par periodu no Saistību dokumenta spēkā 
stāšanās dienas līdz pirmajam, nākamajam komisijas maksas par Saistību 
dokumenta izmantošanu samaksas datumam (neieskaitot) un turpmāk katrā 
komisijas maksas par Saistību dokumenta izmantošanu samaksas datumā par 
periodu no šī datuma līdz nākamajam komisijas maksas par Saistību dokumenta 
izmantošanu samaksas datumam (neieskaitot).
7.4. Klientam jāsedz arī citu kredītiestāžu komisijas un jebkādi SEB bankas 
izdevumi attiecībā uz Saistību dokumentu, ja tādi radušies.
7.5. Samaksātās komisijas maksas Klientam netiek atmaksātas.

8. Līgumsods

8.1. Par termiņā nesamaksātām komisijas maksām, Klients maksā SEB bankai 
līgumsodu par maksājumu termiņu kavējumu. SEB banka nosaka līgumsodu 
kā 36% (trīsdesmit seši procenti) gadā no nokavētā maksājuma un aprēķina 
par katru nokavēto dienu. Aprēķinot līgumsodu par 1 (vienu) dienu, SEB banka 
pieņem, ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo Klientu no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

9. Nokavējuma procenti

9.1. Par Līgumā noteiktajā termiņā neatmaksātu SEB bankas veikto maksājumu 
Saņēmējam, Klients maksā SEB bankai Nokavējuma procentus. Nokavējuma 
procenti ir noteikti kā 36% (trīsdesmit seši procenti) gadā no nokavētā 
maksājuma. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti par katru nokavēto dienu. 
Aprēķinot nokavējuma procentus par 1 (vienu) dienu, SEB banka pieņem, ka 
gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas. 
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10. Norēķinu kārtība

10.1. Ja kāds no Līgumā paredzētiem maksājumu datumiem nav Darba diena, 
tad maksājums veicams pirmajā nākamajā Darba dienā. 
10.2. Gadījumā, ja SEB banka ir pārskaitījusi Saņēmējam naudas līdzekļus 
saskaņā ar SEB bankai iesniegto Maksājuma prasību, Klients apņemas ne vēlāk 
kā 1 (vienas) Darba dienas laikā atmaksāt SEB bankai pēc tās pieprasījuma 
visu summu, kādu SEB banka ir samaksājusi Saņēmējam saskaņā ar iesniegto 
Maksājuma prasību. Puses vienojas, ka SEB banka sniegs šajā Noteikumu 
punktā minēto pieprasījumu Klientam pēc SEB bankas izvēles, nosūtot attiecīgu 
paziņojumu elektroniski Internetbankā, uz e-pastu vai pa pastu. Uzskatāms, 
ka Klients ir saņēmis šajā Noteikumu punktā minēto pieprasījumu tajā paša 
Darba dienā, kad tas nosūtīts, ja SEB banka to ir nosūtījusi Klientam elektroniski 
Internetbankā vai uz e-pastu, vai Noteikumos noteiktajā paziņojumu nodošanas 
kārtībā, kas attiecas uz paziņojumiem, kas tiek sūtīti pa pastu.
10.3. Klients pilnvaro SEB banku veikt naudas līdzekļu pārskaitījumus no Konta 
ar šo Līgumu noteikto maksājumu samaksai SEB bankai.
10.4. Gadījumā, ja Kontā esošie naudas līdzekļi nav pietiekoši visu maksājumu 
izpildei, tad Klients piekrīt, ka SEB bankai ir tiesības, bet ne pienākums, Līgumā 
noteikto maksājumu samaksai nepieciešamos naudas līdzekļus pārskaitīt no 
Konta jebkurā citā valūtā un/vai no jebkura cita Klienta konta SEB bankā jebkurā 
valūtā. Klienta kontu un valūtu secību, kādā SEB bankai ir tiesības pārskaitīt 
naudas līdzekļus Līgumā minēto maksājumu samaksai, izvēlas SEB banka.
10.5. Līgumā noteiktie maksājumi veicami šādās valūtās:

10.5.1. komisijas maksa par Saistību dokumenta izmantošanu – izdotā 
Saistību dokumenta valūtā;
10.5.2. citas ar Saistību dokumentu saistītās komisijas maksas – EUR (eiro) 
valūtā;
10.5.3. līgumsods un nokavējuma procenti – izdotā Saistību dokumenta 
valūtā;

Ja maksājumi tiek maksāti citā valūtā, maksājums tiek ieskaitīts, konvertējot 
valūtu pēc SEB bankas noteiktā valūtas kursa maksājuma veikšanas dienā.
10.6. Visus maksājumus Līgumā paredzēto Klienta saistību izpildei SEB banka 
veic šādā secībā:

1) komisijas maksu samaksai;
2) nokavējuma procentu samaksai;
3) parāda atmaksai SEB bankai, kas SEB bankai radies izpildot Maksājuma 
prasību;
4) līgumsoda samaksai.

11. Līguma spēkā esamība un citi noteikumi

11.1. SEB banka neatbild par neprecizitātēm, kļūdām, aizkavēšanos, kas 
radušās telekomunikāciju, elektronisko datu pārraides sistēmu, pasta vai 
kurjerpasta vainas dēļ. Tāpat SEB banka neatbild par citu kredītiestāžu 
pieļautajām kļūdām vai neprecizitātēm, izpildot SEB bankas norādījumus.
11.2. SEB banka neuzņemas nekādu atbildību un saistības par jebkuru tai 
iesniegto dokumentu formu, pietiekamību, precizitāti, īstenumu, viltojumiem 
vai tiesiskumu, par šo dokumentu saturu, tajos izteiktajiem apgalvojumiem, 
preču un pakalpojumu daudzumu, kvalitāti un esamību. SEB banka neatbild par 
līguma starp Klientu un Saņēmēju izpildi un tas nav SEB bankai saistošs, pat 
neskatoties uz to, ka Saistību dokumentā uz šo līgumu dota atsauce.
11.3. Jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar Līgumu vai tā 
pārkāpšanu, vai spēkā neesamību, izšķir, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
tiesību normatīvajiem aktiem, Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa, Rīgā, saskaņā ar 
šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru nozīmē šķīrējtiesa, 
latviešu valodā. 
11.4. Līgums ir spēkā no dienas, kad Klients ir iesniedzis SEB bankā Pieteikumu 
un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
11.5. Ja vien Līgumā nav norādīts citādi, jebkāds paziņojums, pieprasījums vai 
informācija noformējama rakstveidā un nosūtāma ar pasta sūtījumu, uz e-pastu 
vai Internetbankā, vai nododama otrai Pusei personīgi, saņemot apliecinājumu 
par korespondences saņemšanu. Korespondence ir uzskatāma par saņemtu, 
ja pagājušas 7 (septiņas) dienas, kopš tā nodota pasta iestādē un nosūtīta ar 
ierakstītu sūtījumu otrai Pusei uz tās juridisko/deklarēto adresi vai Klienta datu 
anketā norādīto kontaktadresi, vai ja pagājušas 3 (trīs) Darba dienas kopš tā 
nosūtīta uz e-pastu vai Internetbankā. 
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