
Norēķinu konta  
līguma noteikumi
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1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums
Cenrādis – Bankas Valdes apstiprināts Vienotais pakalpojumu cenrādis, kurā ir 
noteiktas Bankas pakalpojumu cenas. 

Klients – fiziska vai juridiska persona, ar kuru Banka ir noslēgusi norēķinu konta 
līgumu. 

Konts – Klienta atvērts Konts Bankā, kas ir paredzēts Klienta naudas līdzekļu 
turēšanai un maksājumu pakalpojumu saņemšanai, kā arī visu citu operāciju 
veikšanai saistībā ar Kontā turētajiem naudas līdzekļiem. Vienā Kontā iespējams 
turēt naudas līdzekļus vairākās Bankas noteiktās valūtās un izmantot Konta 
multivalūtu funkcionalitāti. 

Konta valūta – Līgumā kā Konta pamata valūta norādītā valūta, uz kuru pēc 
Bankas noteiktā attiecīgās dienas valūtas kursa tiek konvertētas valūtas, kuras 
Klients nav norādījis kā Konta Papildus valūtas.

Konta pārskats – Kontā veikto bankas operāciju un naudas atlikuma apliecinošs 
dokuments par brīvi izvēlētu periodu un kurā atspoguļota visa noteiktā laika 
periodā Kontā notikušo naudas līdzekļu kustība un Konta atlikums šā perioda 
sākumā un beigās.

Līgums – norēķina konta līgums, kas noslēgts starp Klientu un Banku un sastāv 
no Līguma pamata noteikumiem, Noteikumiem, Bankas Vispārējiem darījumu 
noteikumiem, Cenrāža, Kredītpārvedumu noteikumiem un Datu anketas. 

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

Papildus valūta (-as) – Līgumā kā Konta papildus valūtas norādītās valūtas, kuras 
tiek turētas Kontā.

Regulārais konta izraksts – Bankas sagatavots un numurēts dokuments par 
Kontā veikto bankas operāciju un naudas atlikumu, kas sagatavots par noteiktu 
periodu un kurā atspoguļota visa noteiktā laika periodā Kontā notikušo naudas 
līdzekļu kustība un Konta atlikums šā perioda sākumā un beigās.

To terminu skaidrojums, kuri tiek lietoti šajos Noteikumos, bet kuru skaidrojums 
nav ietverts šajā punktā, ir pieejams Bankas Vispārējos darījumu noteikumos.

2. Līguma noslēgšana
2.1. Ja Līgums tiek parakstīts Bankas filiālē, tad Līgums tiek uzskatīts par 
noslēgtu ar brīdi, kad tas ir abpusēji parakstīts. Ja Līgums tiek noslēgts ar 
internetbankas starpniecību – Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad 
Klients ir apstiprinājis Līguma parakstīšanu no savas puses ar internetbankas 
līgumā paredzētajiem autorizācijas rīkiem. 
2.2. Visās attiecībās starp Banku un Klientu, kas saistītas ar Kontu, bet nav 
noteiktas šajā Līgumā, līdzēji ievēro Bankas Vispārējos darījumu noteikumus, 
Kredītpārvedumu noteikumus, Cenrādi, Datu anketas (fiziskām vai juridiskām 
personām) informāciju, kā arī tā Bankas pakalpojuma līgumu, kura izpildei tiek 
izmantots Konts.
2.3. Pušu tiesiskajās attiecībās tiek piemērots Cenrādis, Bankas Vispārējo 
darījumu noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, Datu anketa (fiziskām vai 
juridiskām personām) un Noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā Bankas pakalpojuma 
sniegšanas dienā, ja vien Banka un Klients rakstveidā nav vienojušies par citiem 
noteikumiem.  

3. Konta lietošana
3.1. Klientam ir tiesības lietot Kontu, izvēloties piemērotus pakalpojumus 
no Bankas piedāvāto pakalpojumu klāsta, par kuriem nav jānoslēdz atsevišķs 
līgums, kā arī izvēloties tādus pakalpojumus, par kuriem ir jānoslēdz atsevišķs 
līgums. 
3.2. Klients izmanto Kontu personīgi vai ar sava likumīgā vai pilnvarotā 
pārstāvja starpniecību.
3.3. Klientam ir tiesības veikt darījumus apmērā, kas nepārsniedz Kontā turēto 
līdzekļu apmēru, ja vien nav citādas vienošanās.
3.4. Klientiem informācija par darījumiem Konta ir pieejama: 

3.4.1. fiziskām personām – Konta pārskata veidā;
3.4.2. juridiskām personām – Konta pārskata un Regulārā konta izraksta 
veidā, ja juridiskajai personai ir pieslēgta internetbanka. Regulāro konta 
izrakstu saņemšanai Klients noslēdz ar Banku attiecīgu līgumu.

3.5. Regulāro konta izrakstu Klientam ir iespēja saņemt par Regulārā konta 
izraksta Līgumā norādīto periodu. Regulāro  konta izrakstu Klients ir tiesīgs 
saņemt bezmaksas, izmantojot elektroniskus kanālus, kā arī Bankas filiālē, 
samaksājot komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.
3.6. Konta pārskatu Klientam ir iespēja saņemt bezmaksas, izmantojot 
elektroniskus kanālus, kā arī Bankas filiālē pēc pieprasījuma, samaksājot 
komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.

4. Valūtu turēšana kontā
4.1. Ja Klienta Kontā tiek saņemti naudas līdzekļi Konta valūtā vai Papildus 
valūtās, konvertācija netiek veikta, un naudas līdzekļi Klientam ir pieejami Konta 
attiecīgajās valūtās. 
4.2. Ja Klienta Kontā tiek saņemti naudas līdzekļi valūtā, kas nav Konta valūta 
vai Papildus valūtās, Banka tos konvertē Konta valūtā saskaņā ar Bankas valūtas 
maiņas kursu dienā, kad Banka ieskaita naudas līdzekļus Klienta Kontā, ja 
vien Līdzēji nav vienojušies par citiem konvertācijas nosacījumiem vai jaunas 
Papildus valūtas piesaistīšanu saskaņā ar Līguma pamata noteikumiem. Valūtas 
maiņas kurss tiek publicēts Bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv un ir pieejams arī 
Bankas filiālēs.
4.3. Ja Klients Līgumā ir noradījis konvertācijas nosacījumus, ieskaitījums 
Kontā, pamatojoties uz konvertācijas nosacījumiem, tiek veikts saskaņā ar 
Bankas valūtas maiņas kursu dienā, kad Banka ieskaita naudas līdzekļus Klienta 
Kontā.
4.4. Attiecībā uz darījumiem un operācijām, kas tiek veiktas ārvalsts valūtā, 
Bankai ir tiesības piemērot nosacījumus un ierobežojumus, kas noteikti 
attiecīgās valūtas izcelsmes valstī un kuri ietekmē Bankas darījumus attiecīgajā 
valūtā. 
4.5. Maksājuma pakalpojumu cenas un izpildes kārtība ir noteikta Bankas 
Vispārējos darījumu noteikumos, Cenrādī, Kredītpārvedumu noteikumos, 
kā arī līgumā par attiecīgo maksājumu pakalpojumu, ja atsevišķs līgums par 
maksājumu pakalpojumu tiek noslēgts.

5. Komisijas maksas
5.1. Ja saskaņā ar Cenrādi par Konta apkalpošanu ir paredzēta komisijas 
maksa, tad šī komisijas maksa tiek ieturēta no Konta vienu reizi mēnesī. 
Fiziskām personām šī komisijas maksa tiek ieturēta līdz nākamā mēneša 
desmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi. Juridiskām personām komisijas 
maksa tiek ieturēta par tekošo mēnesi līdz desmitajam datumam. 
5.2. Bankai ir tiesības ieturēt no Konta visus maksājumus, kas izriet no Līguma 
un visiem citiem līgumiem, kas saistīti ar Kontu, tostarp kredīta un vērtspapīru 
darījumu līgumiem, kā arī visiem parādiem, pakalpojumu maksām, nokavējuma 
procentiem, līgumsodiem un citām maksām saskaņā ar minētajiem līgumiem un 
Bankas cenrādi.
5.3. Banka ietur pakalpojumu maksas un citas no Konta maksājamās summas 
darījuma veikšanas valūtā, pamatojoties uz Bankas valūtas maiņas kursu 
darījuma dienā, ja vien ar Klientu nav citādas vienošanās. Ja attiecīgā valūta 
Kontā netiek turēta, Banka konvertē nepieciešamo summu no Konta valūtas vai 
citas Kontā esošās valūtas. 
5.4. Ja Klienta Kontā nav līdzekļu vai ja turēto līdzekļu apjoms nav pietiekams, 
lai ieturētu pakalpojumu maksas un citas summas, kas izriet no līgumiem, kas 
noslēgti starp Banku un Klientu, Bankai pēc saviem ieskatiem ir tiesības ieturēt 
minētās summas no citiem tā paša Klienta kontiem, tostarp no jebkuras Kontā 
turētās valūtas.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Izpildot Klienta maksājumu rīkojumus, Banka neaprēķina un neietur 
nodokļu vai nodevumu maksājumus, ja vien šādu Bankas pienākumu nenosaka 
normatīvie akti. 
6.2. Ja Maksājuma pakalpojuma sniegšana pilnībā vai daļēji kļūst pretlikumīga 
vai savādāk Bankai neiespējama likumu vai publisku iestāžu norādījumu dēļ, 
vai nav iespējama notikumu ārvalsts valūtas tirgos vai kapitāla tirgos dēļ vai 
kādu citu iemeslu dēļ, tad Bankai nav pienākums sniegt attiecīgo Maksājuma 
pakalpojumu Klientam un Banka par to nekavējoties paziņo Klientam.
6.3. Bankai ir tiesības nodot ar šo Līgumu uzņemtās saistības pilnībā vai daļēji 
jebkuram Bankas saistītajam uzņēmumam. 
6.4. Klients nav tiesīgs nodot ar šo Līgumu uzņemtās saistības pilnībā vai daļēji 
trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Bankas atļaujas.
6.5. Puses vienojas, ka Banka  nav atbildīga par zaudējumiem  vai izdevumiem, 
ko cieš Klients sakarā ar normatīvo aktu izmaiņām, valsts vai pašvaldību iestāžu 
darbībām, citiem juridiskajiem ierobežojumiem, kara darbību, streikiem, dabas 
katastrofām, (neatkarīgi no tā, vai Banka ir to subjekts vai to dalībnieks) vai 
saistībā ar jebkuriem citiem apstākļiem kas ir ārpus Bankas kontroles.
6.6. Puses vienojas, ka Banka nav atbildīga par zaudējumiem vai izdevumiem, 
ko cieš Klients Bankas darbības dēļ, ja vien Banka nav pieļāvusi rupju 
neuzmanību vai tīšu Līguma pārkāpumu. Banka nav atbildīga par jebkuriem 
nejauši radītiem  zaudējumiem vai par neiegūto peļņu.
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7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un ir noslēgts uz nenoteiktu 
termiņu.
7.2. Banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Līgumu, Noteikumus, Cenrādi, 
Kredītpārvedumu noteikumus Bankas Vispārējo noteikumu paredzētajā kārtībā. 
7.3. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot 
Bankai, ja vien Klients nav noslēdzis ar Banku tādus līgumus, kuru nolūkam ir 
nepieciešama Konta esamība, vai ja Klients nav izpildījis savas saistības pret 
Banku. 
7.4. Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma un slēgt Kontu 
normatīvajos aktos, Bankas Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajās 
gadījumos un kārtībā. 
7.5. Papildus Bankas Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajiem 
gadījumiem, Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

7.5.1. Klienta Kontā ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem nav notikušas Klienta 
iniciētas operācijas ar Kontu, un Konta atlikums nav pozitīvs vai ir vienāds 
ar 0 (nulle), informējot Klientu Vispārējos darījumu noteikumos paredzētajā 
kārtībā;
7.5.2. Klienta Kontā ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem nav notikušas 
Klienta iniciētas operācijas ar Kontu un Konta atlikums nav pozitīvs vai ir 
vienāds ar 0 (nulle), nenosūtot Klientam paziņojumu;
7.5.3. Klienta Kontā ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem nav notikušas 
Klienta iniciētas operācijas ar Kontu un Konta atlikums ir mazāks par desmit 
(10) eiro (vai ekvivalents citā valūtā), informējot Klientu Vispārējos darījumu 
noteikumos paredzētajā kārtībā. Ja  60 (sešdesmit) dienu periodā  Klients nav 
norādījis citu kontu (citā kredītiestādē), uz kuru ir pārskaitāmi Klienta Kontā 
pieejamie līdzekļi un/vai Klients nav devis Bankai norādījumus par atlikušās 
summas izmaksu, tad Banka slēdz Kontu. Pēc Konta slēgšanas Bankas 
turpina nodrošināt Klienta naudas līdzekļu glabāšanu saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, nodrošina Klientam pienākošos 
naudas līdzekļu izmaksu pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas Bankā.

7.6. Klients ir informēts un piekrīt, ka Līguma izbeigšanas gadījumā, Bankai 
ir tiesības izbeigt arī ar Klientu noslēgtos Klienta komplekta, Uzņēmēja 
komplekta, Regulāro maksājumu uzdevuma un Norēķinu kartes līgumus un 
citus pakalpojumu līgumus, ja Konts ar tiem ir saistīts un ja starp Klientu un 
Banku nav citas vienošanās.
Bankai ir tiesības pārtraukt Papildus valūtas apkalpošanu, informējot par to 
Klientu rakstveidā divus mēnešus iepriekš. Papildus valūtas nodrošināšanas 
pēdējā dienā Banka konvertē Klienta kontā turētās Papildus valūtas atlikumu 
Konta valūtā saskaņā ar Bankas noteikto valūtas maiņas kursu.
7.7. Ja Konta valūta nav Latvijas Republikas oficiālā valūta, tad Banka ir tiesīga 
vienpusēji grozīt Konta līgumu, paziņojot par to Klientam divus mēnešus 
iepriekš, un konvertēt Konta valūtu uz Latvijas Republikas oficiālo valūtu pēc 
Bankas noteiktā valūtas kursa uz darījuma brīdi. 

8. Līguma izbeigšanās sekas
8.1. Līguma izbeigšanās neietekmē pušu savstarpējos prasījumus, kas izriet no 
citiem pušu noslēgtajiem līgumiem.
8.2. Līgumam izbeidzoties, Banka ieskaita Klienta Kontā maksājamos 
procentus, ja puses ir vienojušas par procentu maksājumiem, kā arī ietur no 
Konta visas Klienta nesamaksātās pakalpojumu maksas, kā arī Klienta parādus 
pret Banku. Banka izmaksā Klientam vai Klienta norādītajai trešajai personai 
Kontā turēto līdzekļu atlikumu, vai pārskaita to uz Klienta norādīto kontu.
8.3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts (Konts tiek slēgts) pēc Bankas iniciatīvas, 
Banka ir tiesīga vienpusēji noteikt kārtību, kādā Banka izmaksā Klientam Kontā 
esošos naudas līdzekļus.
8.4. Banka nemaksā procentus par Klienta līdzekļiem, kurus pēc Līguma 
izbeigšanas Klients nav izņēmis un kurus Bankai ir pienākums glabāt saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. 
8.5. Tiks uzskatīts, ka visi līgumi, kas piesaistīti minētajam Kontam, izbeidzas 
līdz ar Līguma izbeigšanos, kā arī tiks uzskatīts, ka ir iestājies no šādiem 
līgumiem izrietošu saistību izpildes termiņš, ja vien nav citādas vienošanās.
8.6. Slēgtie konti netiek atvērti atkārtoti.


