
SWIFT pakalpojums
Konta izrakstu nosūtīšanas

SWIFT (MT940/941/942) formātā
Noteikumi

AS SEB banka
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1. Noteikumos lietotie termini

Banka – AS “SEB banka”.

Klients – juridiska persona, kura pilnvaro Banku nosūtīt Konta izrakstus Partnera 
bankai.

Partnera banka – kredītiestāde vai ārvalsts finanšu iestāde, kurai, pamatojoties 
uz Klienta pilnvarojumu, Banka nosūta Konta izrakstus.

Partnera bankas klients – Konta izrakstu saņēmējs Partnera bankā. Partnera 
bankas klients var nebūt Klients.   

Konta izraksts – Bankas elektroniskā veidā sagatavots dokuments, kuru Banka, 
izmantojot SWIFT MT940, MT941 un/vai MT942 ziņojuma formātu, nosūta 
Partnera bankai un, kurā atspoguļota noteiktā laika periodā Klienta Kontā veiktie 
darījumi un/vai naudas līdzekļu atlikums.

SWIFT MT940 ziņojums – Konta izraksts par iepriekšējā dienā Kontā veiktajiem 
darījumiem.

SWIFT MT941 ziņojums – Konta izraksts par Konta atlikumu uz Konta izraksta 
sagatavošanas brīdi.

SWIFT MT942 ziņojums – Konta izraksts par noteiktā periodā Kontā veiktajiem 
darījumiem (kopš iepriekšējā Konta izraksta saņemšanas), kā arī informāciju par 
darījumu skaitu un kopsummu.

Konts – Pilnvarā norādīts Klienta norēķina konts Bankā, kuram tiek pieslēgts 
Pakalpojums. 

Līgums – starp Klientu un Banku noslēgts līgums par Pakalpojuma izmantošanu. 
Līgums sastāv no Klienta Bankā iesniegtas Pilnvaras “Authorisation SWIFT 
MT940/941/942 Balance Reporting”, šiem Noteikumiem, Cenrāža un Vispārējiem 
darījumu noteikumiem.

Noteikumi – šie Konta izrakstu nosūtīšana SWIFT formātā  noteikumi, kas nosaka 
Pakalpojuma lietošanas kārtību un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

Pilnvara – Klienta dots pilnvarojums Bankai (Authorisation SWIFT 
MT940/941/942 Balance Reporting vai cits Bankai pieņemams un Bankas 
akceptēts pilnvarojums) pamatojoties uz kuru, Banka nosūta Konta izrakstus 
Partnera bankai. 

SWIFT – ir Society for Worlwide Interbank Financial Telecomunication, kas 
tā dalībniekiem, kas ir arī Banka un Partnera banka, nodrošina starptautisku 
informācijas apmaiņas tīklu.  

Pakalpojums – Konta izrakstu nosūtīšana Partnera bankai, izmantojot SWIFT 
MT940, MT941 un/vai MT942 ziņojuma formātu, saskaņā ar Klienta Bankā 
akceptētu Pilnvaru.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1.  Pakalpojums nodrošina iespēju Klientam ar Bankas starpniecību, 
izmantojot Pakalpojumu, nosūtīt Konta izrakstus Partnera bankai. 
2.2.  Pakalpojuma saņemšana un lietošana Bankā notiek saskaņā ar šiem 
Noteikumiem.
2.3.  Pušu tiesiskajām attiecībām, kuras nav noteiktas Noteikumos, ir 
piemērojami Vispārējie darījumu noteikumi, Norēķinu konta līguma noteikumi, 
Datu apstrādes principi, kā arī citu atbilstošo Bankas pakalpojumu noteikumi un 
Latvijas Republikas normatīvie akti. Nosakot Noteikumos lietoto terminu nozīmi, 
kuru skaidrojums nav ietverts Noteikumos, Puses piemēro Bankas Vispārējos 
darījumu noteikumos un Norēķinu konta līguma noteikumos noteiktos terminu 
skaidrojumus.

3. Līguma noslēgšana un izpilde

3.1.  Klients Pilnvarā norāda visu Bankas pieprasīto informāciju, lai Banka 
varētu nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu.
3.2.  Klientam ir pienākums informēt Partnera bankas klientu par Līguma 
noslēgšanu, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus un saskaņojumus Konta 
izrakstu saņemšanai Partnera bankā.
3.3.  Banka sagatavo un nosūta: 

3.3.1. MT940 konta izrakstu nākamā darba dienā līdz plkst.6.00 pēc Latvijas 
laika;
3.3.2. MT941 konta izrakstus līdz 3 reizēm dienā, atbilstoši Pilnvarā 
norādītajā laikā no plkst.6.00 līdz 22.00 pēc Latvijas laika;
3.3.3. MT942 konta izrakstus līdz 3 reizēm dienā, atbilstoši Pilnvarā norādītā 
laikā no plkst.6.00 līdz 22.00 pēc Latvijas laika.

4. Komisijas maksa

4.1.  Banka ietur no Pilnvarā norādītā Klienta norēķinu konta komisijas maksas 
par Līgumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar spēkā esošo Bankas 
Cenrādi.
4.2.  Klientam ir pienākums nodrošināt Pilnvarā norādītājā Klienta norēķinu 
kontā pietiekamu naudas līdzekļu apmēru komisijas maksu ieturēšanai.
4.3.  Ja Klients nenodrošina Pilnvarā norādītajā Klienta kontā naudas līdzekļus 
apmērā, kas nepieciešams, lai apmaksātu Bankas komisijas maksas, Bankai ir 
tiesības ieturēt naudas līdzekļus nepieciešamajā apmērā no jebkura cita Klienta 
konta Bankā.

5. Atbildība

5.1.  Banka nav atbildīga par Klienta, Partnera bankas un/ vai Partnera 
bankas klienta savstarpējām tiesiskajām attiecībām, un Banka nerisina strīdus 
starp Klientu, Partnera banku un/ vai Partnera bankas klientu. Pēc Pilnvaras 
iesniegšanas, Bankai ir tiesības paļauties, ka Klientam ir tiesisks pamats sūtīt 
Konta izrakstus Partnera bankai.
5.2.  Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties Klientam, Partnera 
bankai vai Partnera bankas klientam, Bankai nosūtot Konta izrakstus.
5.3.  Banka nav atbildīga par Partnera bankas rīcību – t.sk., ja Partnera banka 
nenodod Konta izrakstu vai kavē Konta izrakstu nodošanu Partnera bankas 
klientam, kā arī – nodod Konta izrakstu trešajai personai.
5.4.  Klients apņemas nekavējoties ziņot Bankai par visām izmaiņām, kas 
attiecas uz Līgumā norādīto informāciju, kā arī citu būtisku informāciju, tai 
skaitā, ja Partnera banka nevēlas/ nevar saņemt Konta izrakstus. 
5.5.  Bankai ir tiesības pārbaudīt Klienta sniegto informāciju, kā arī Klientam ir 
pienākums sniegt Bankas pieprasīto informāciju 5 (piecu) kalendāro dienu laikā 
no pieprasījuma dienas.
5.6.  Bankai ir tiesības izpaust informāciju par Klientu, Līguma saturu un 
informāciju, kuru tā ieguvusi saskaņā ar Līgumu, Partnera bankai un citām 
Vispārējos darījumu noteikumos un/vai Datu apstrādes principos noteiktajām 
personām.
5.7.  Banka neatbild par komisijas maksām, ko Partnera banka var ieturēt no 
Klienta/ Partnera bankas klienta par Konta izrakstu atspoguļošanu Partnera 
bankas klientam.

6. Līguma darbības periods, grozīšana un izbeigšana

6.1.  Līgums stājas spēkā no Pilnvaras parakstīšanas dienas un ir noslēgts 
uz nenoteiktu laiku. Ja Pilnvarā tiek norādīts nākotnes datums, no kura Konta 
izraksti ir nosūtāmi Partnera bankai, tad Līgums stājas spēkā ar dienu, kad 
Banka sāk Pakalpojuma nodrošināšanu Klientam.
6.2.  Ja Klients vēlas veikt izmaiņas Pilnvarā, Klients iesniedz Bankai tai pēc 
formas un satura pieņemamu parakstītu iesniegumu.
6.3.  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstveidā 
informējot Banku. 
6.4.  Bankai ir tiesības izbeigt Līgumu, iepriekš brīdinot Klientu, Vispārējo 
darījumu noteikumu noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6.5.  Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

6.5.1. Klienta kontos nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai Banka varētu ieturēt 
Cenrādī noteiktās komisijas maksas, ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās 
dienas pēc maksāšanas termiņa iestāšanās;
6.5.2. Klients ir pārkāpis Noteikumus;
6.5.3. iestājas viens vai vairāki Vispārējos darījumu noteikumos noteiktie 
priekšnosacījumi Līguma izbeigšanai. 

6.6.  Līgums tiek uzskatīts par automātiski izbeigtu, ja:
6.6.1. tiek slēgts/-i Konts/-i;
6.6.2. tiek pārtraukta sadarbība ar Klientu Vispārējos darījumu noteikumos 
noteiktā kārtībā;
6.6.3. Banka saņem informāciju no Partnera bankas, ka Partnera bankas 
klients vairs nevēlas saņemt Konta izrakstu; 
6.6.4. Banka saņem informāciju no Partnera bankas, ka tā vairs nav gatava 
nodrošināt šādu pakalpojumu;
6.6.5. Banka pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu.

6.7.  Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no Līgumā noteikto saistību pilnīgas 
izpildes.
6.8.  Bankai ir tiesīga vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus, kā arī 
Cenrādi Bankas Vispārējo darījumu noteikumos paredzētajā kārtībā.


