Klientu priekšrocību
programmas noteikumi
Līguma noteikumi fiziskām personām
1. Noteikumos lietotie termini

3. Programmas dalībnieka līmenis un tā maiņa

Finanšu aktīvi – Klienta noguldījumi Bankā, tajā skaitā norēķinu konta
atlikums, depozīti, fondi, pensiju uzkrājumi, dzīvības apdrošināšana u.tml.

3.1. Programmas ietvaros SEB banka piedāvā trīs Programmas dalībnieka
līmeņus to pieauguma secībā – Programmas dalībnieks, Sudraba līmenis, Zelta
līmenis.
3.2. Ja Klients neatbilst Sudraba vai Zelta līmenim, tad Klients Programmā tiek
iekļauts kā Programmas dalībnieks.
3.3. Sudraba līmeni piešķir Klientam, ja Klients atbilst šādiem nosacījumiem:
3.3.1. Ienākumi ir vismaz 1000 EUR apmērā vai ekvivalents citā valūtā;
3.3.2. izmanto kādu no Komplektiem.
3.4. Klientiem Zelta līmeni piešķir, ja Klients atbilst šādiem nosacījumiem:
3.4.1. Ienākumi ir vismaz 1500 EUR apmērā vai ekvivalents citā valūtā;
3.4.2. izmanto kādu no Komplektiem;
3.4.3. izmanto vismaz vienu no Ilgtermiņa uzkrājumu pakalpojumiem.
3.5. SEB banka automātiski katra kalendārā mēneša sākumā pārrēķina Klienta
atbilstību piešķirtajam Programmas dalībnieka līmenim un šo informāciju
atspoguļo Klienta internetbankā.
3.6. Klientiem, kuri ir pieteikušies Programmai līdz 2017. gada 31. janvārim, līdz
2017. gada 30. jūnijam tiek piemērots Programmas dalībnieka līmenis, kas ir
aprēķināts uz 2017. gada 31. janvāri, pēc kritērijiem:
3.6.1. Sudraba līmenis:
3.6.1.1. Ienākumi vismaz 850 EUR apmērā (vai ekvivalents citā valūtā)
vai Ienākumi vismaz 200 EUR apmērā un Finanšu aktīvu apjoms vismaz
10 000 EUR apmērā (vai ekvivalents citā valūtā);
3.6.1.2. izmanto vismaz piecus Ikdienas pakalpojumus;
3.6.1.3. izmanto vismaz divus Papildus pakalpojumus.
3.6.2. Zelta līmenis:
3.6.2.1. Ienākumi vismaz 1 500 EUR apmērā (vai ekvivalents citā valūtā)
vai Ienākumi vismaz 200 EUR apmērā un Finanšu aktīvu apjoms vismaz
40 000 EUR apmērā (vai ekvivalents citā valūtā);
3.6.2.2. izmanto vismaz piecus Ikdienas pakalpojumus;
3.6.2.3. izmanto vismaz trīs Papildus pakalpojumus.
3.7. Pēc 2017. gada 30. jūnija visiem Klientiem, kuri ir noslēguši Līgumu, tiek
piemēroti Noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. punktos noteiktie Programmas dalībnieka
līmeņu kritēriji, uz kuru pamata Klientam piešķirtais Programmas dalībnieka
līmenis var tikt mainīts, piešķirot zemāku vai augstāku Programmas dalībnieka
līmeni.
3.8. Ja 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas Klienta Ienākumi un/vai izmantotie
SEB bankas pakalpojumi neatbilst Programmas noteikumu 3.3. un 3.4. punktā
minētajiem nosacījumiem, tad Programmas dalībnieka līmenis tiek samazināts
uz attiecīgo Programmas dalībnieka līmeni.
3.9. Ja SEB banka Klientam piešķirto Programmas dalībnieka līmeni maina
uz zemāku Programmas dalībnieka līmeni, SEB banka par to informē klientu
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, nosūtot attiecīgu paziņojumu Klienta
internetbankā.

Ienākumi – ikmēneša vidējie ieskaitījumi pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā
(t.sk. pensija, pabalsti u.tml.) no Latvijā reģistrētām juridiskām personām
Klienta vārdā atvērtajos kontos Bankā.
Ikdienas pakalpojumi – norēķinu konts, norēķinu karte, krājkonts, SMS banka,
internetbanka.
Ilgtermiņa uzkrājumu pakalpojums – depozīts, kura sākotnējais termiņš ir
vismaz 1 gads, pensiju 3. līmenis, privātais uzkrājums ar apdrošināšanu.
Komplekts – Klienta un SEB bankas līgums par noteiktu produktu/pakalpojumu
klāsta saņemšanu par fiksētu ikmēneša maksu. Informācija par Komplektā
iekļautajiem produktiem/pakalpojumiem kopā ar attiecīgo produktu/
pakalpojumu cenrādi ir iekļauta SEB bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv
un SEB bankas filiālēs.
Līgums – Klientu priekšrocību programmas līgums, ko veido pieteikums, kā arī
Noteikumi.
Noteikumi – šie noteikumi, tajā skaitā šo Noteikumu grozījumi un
papildinājumi.
Papildus pakalpojumi – kredītkarte, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana,
riska apdrošināšana, depozīts, privātais pensiju uzkrājums, ieguldījumu fondi,
vērtspapīru konts, hipotekārais kredīts, līzings, patēriņa kredīts.
Programma – klientu priekšrocību programma, kuras ietvaros SEB banka
piedāvā Klientam izmantot priekšrocības SEB bankas piedāvātajos
pakalpojumos, atbilstoši Klientam piešķirtajam Programmas dalībnieka
līmenim.
Programmas dalībnieka līmenis – Zelta līmenis, Sudraba līmenis,
Programmas dalībnieks.
To terminu skaidrojums, kuri tiek lietoti šajos Noteikumos, bet, kuru skaidrojums
nav ietverts šajā punktā, ir pieejams Vispārējos noteikumos.

2. Programmas darbības pamatprincipi

4. Citi noteikumi
4.1. SEB bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus un Cenrādi, tādējādi
grozot Programmas noteikumus, Vispārējo noteikumu paredzētajā kārtībā.
4.2. SEB banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma Vispārējo noteikumu
paredzētajā kārtībā.
4.3. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot SEB bankai par
to rakstveidā.
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2.1. Klientu priekšrocību programmas ietvaros Klients ir tiesīgs saņemt
Programmas dalībnieka līmenim atbilstošas priekšrocības. Ar visām aktuālajām
Programmas priekšrocībām ir iespējams iepazīties Cenrādī, kas ir pieejams
SEB bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv un SEB bankas filiālēs.
2.2. Programmai nav tiesīgs pieteikties Klients, kas izmanto Private Banking
pakalpojumu.
2.3. Pušu tiesiskajām attiecībām papildus Noteikumiem ir piemērojami
Vispārējie noteikumi (tai skaitā Datu apstrādes principi (privātuma politika)),
Cenrādis, Kredītpārvedumu noteikumi, SEB bankas pakalpojuma līgumus, kuru
darbības ietvaros tiek piemērota Programma, un Latvijas Republikas normatīvie
akti, kas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma sniegšanas dienā, ja vien SEB banka un
Klients rakstveidā nav vienojušies par citiem noteikumiem.
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