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Pamatinformācijas dokuments 

Nolūks 
aaj� dokument� ir sniegta pamatinform�cija par bo ieguldījumu produktu. ais nav m�rketinga materi�ls. aīs inform�cijas sniegbana ir paredzēta 
likum�, t� palīdz saprast bī produkta būtību, riskus, izmaksas, potenci�los ieguvumus un zaudējumus, un salīdzin�t to ar citiem produktiem. 

Produkts 

Produkta nosaukums: Valūtas opcijas p�rdobanas līgums (FX Put Option) 

PRIIP izveidotāja nosaukums: AS "SEB banka" 

PRIIP izveidotāja tīmekļvietne: www.seb.lv 

Lai iegūtu vair�k inform�cijas, zvaniet pa t�lruni (+371)26668777; (+371)67779988 

Kompetentās iestādes nosaukums: Finanbu un kapit�la tirgus komisija ir atbildīga par AS "SEB banka" uzraudzību saistīb� ar bo 
pamatinform�cijas dokumentu 

Pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas vai pārskatīšanas datums: 04. janv�ris 2023 

Tā kā šis produkts nav vienkāršs, ir iespējams, ka tā būtību ir grūti izprast. 

Kas ir šis ieguldījumu produkts? 

Veids �rpusbiržas (OTC) līgums – �rvalstu valūtas darījums 

Termiņš Līguma termiņb tiek saskaņots, slēdzot līgumu bez priekblaicīgas līguma izbeigbanas iespējas. Savstarpēj� līgum� starp 
Jums un <SEB banku= nav noteikumu par pirmstermiņa izbeigbanu ne no Jūsu, ne no <SEB bankas= puses. 

Mērķi Klients k� <FX Put Option= p�rdevējs iegūst pien�kumu nopirkt b�zes valūtu (pamatsummu) iepriekb noteikt� datum� 
(norē8inu datums) par iepriekb noteiktu kursu (izpildes cena jeb strike). Par <FX Put Option= p�rdobanu klients saņem 
prēmiju. ao <FX Put Option= var izmantot AS <SEB banka= iepriekb noteikt� darījuma termiņa beigu datum� (darījuma 
termiņb).  
Ja <FX Put Option= b�zes valūtas spot kurss termiņa beig�s ir vien�ds vai zem�ks par izpildes cenu un AS <SEB banka= 
izmanto bo opciju, tad opcijas p�rdevējam ir pien�kums nopirkt pamatsummu par izpildes cenu. 
Ja spot kurss ir augst�ks k� izpildes cena un AS <SEB banka= neizmanto bo opciju, opcijas p�rdevējam nav turpm�ku 
pien�kumu attiecīb� uz bo darījumu. 

B�zes valūta EUR 
Noteikt� summa (B�zes 
valūt�) 1 000 000 EUR 

Darījuma valūta USD Izpildes cena 1,06 

Derīguma termiņb 04.01.2024 
Atsauce uz n�kotnes 
valūtas maiņas likmi 1,081 

Norē8inu datums 08.01.2024 Atsauce uz FX Spot likmi 1,06 

Opcijas prēmija 10 000,00 EUR 
Prēmijas maks�juma 
datums 

06.01.2023 

 

Paredzēts 
privātiem 
ieguldītājiem 

Valūtas opcijas p�rdobanas līgums (FX Put Option) ir atvasin�ts finanbu instruments, kas ir paredzēts arī priv�tiem 
klientiem, kurus interesē riska ierobežobana ar t�du atvasin�tu finanbu instrumentu, kura darbīb� tiek izmantots sviras 
efekts. Produkta mēr8a tirgus ir zinobi, pieredzējubi (advanced investors) ieguldīt�ji ar lab�m zin�ban�m un pieredzi par 
finanbu instrumentu produktiem, un kuri spēj ciest zaudējumus, kas p�rsniedz s�kotnējo ieguldījumu, neliekot uzsvaru uz 
kapit�la aizsardzību. Riska skala ir no 1 (uz drobību orientēta; ļoti zema ar zemu peļņu) līdz 7 (ļoti augsts risks; ļoti liela 
peļņa), produkta Valūtas opcijas p�rdobanas līgums (FX Put Option) riska kategorija ir 7. 

Kādi ir riski un potenciālais ieguvums? 

Riska rādītājs 

1 2 3 4 5 6 7 
 

õ______________________________________________________________ö 

Zems risks       Augsts risks 

 

Riska r�dīt�js ir saistīts ar pieņēmumu, ka produkts tiek turēts sniegto periodu (12 mēnebi(-iem)). 

Jums varētu būt grūti izbeigt darījumu pirms termiņa. Ja tomēr Jūs izbeigsiet darījumu pirms 
termiņa, Jums varētu rasties ievērojamas papildu izmaksas. 

 

Risku kopsavilkuma r�dīt�js ir orientieris attiecīb� uz bī produkta riska līmeni (salīdzin�jum� ar citiem produktiem). Tas nor�da uz produkta 
iespējamību zaudēt ieguldījuma vērtību tirgū notiekobo izmaiņu vai <SEB bankas= nespējas ar Jums norē8in�ties dēļ. 
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ais produkts ir klasificēts ar 7 no 7, kas apzīmē augst�ko riska kategoriju. Mēs klasificējam visus OTC atvasin�tos finanbu instrumentus k� 
augst�k�s riska klases instrumentus. 
Ar bo potenci�lie zaudējumi no turpm�k�s darbības rezult�tiem tiek vērtēti k� ļoti augsti, un slikti tirgus apst�kļi, visticam�k, neietekmēs AS 
=SEB banka= spēju ar Jums norē8in�ties. 
J�ņem vēr�, ka past�v valūtu kursu izmaiņu risks. Jūs saņemsiet maks�jumus cit� valūt�, t�dēļ rezult�ta atdeves r�dīt�ji ir atkarīgi no abu 
valūtu maiņas kursa. ais risks netiek ņemts vēr� augst�k nor�dītaj� r�dīt�j�. 
Dažos apst�kļos var būt nepieciebams veikt papildu maks�jumus, lai segtu zaudējumus. Jūsu iespējamo zaudējumu kopsumma var ievērojami 
p�rsniegt ieguldīto naudas summu. 
ais produkts neietver aizsardzību pret turpm�kiem tirgus darbības rezult�tiem, t�dēļ Jūs varētu zaudēt savu ieguldījumu vērtību pilnīb� vai 
daļēji. 
Ja <SEB bankai= nebūs iespējas ar Jums norē8in�ties, Jūs varētu zaudēt visus savus ieguldījumus. 
Tomēr jūs varētu izmantot patērēt�ju aizsardzības sistēmas atbalstu (sk. sadaļu <Kas notiek, ja AS =SEB banka= nespēj veikt izmaksas?=). 
Iepriekb minētaj� r�dīt�j� bī aizsardzība netiek ņemta vēr�. 
Darbības rezultātu scenāriji 
Tas, ko saņemsiet no b� produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezult�tiem n�kotnē. Tirgus norises n�kotnē ir neskaidras un nav precīzi 
paredzamas. Par�dītie scen�riji ir atspoguļojumi, kuru pamat� ir pag�tnes rezult�ti un noteikti pieņēmumi. Tirgi n�kotnē varētu attīstīties ļoti 
daž�di. 
Ieteicamais turējuma laikposms: 12 mēneši(-iem) 

Ieguldījuma piemērs 10 000 EUR 
 

Ja jūs izbeidzat līgumu 
pēc 12 mēneši(-iem) 

Scenāriji 
 

Minim�lais Nav minim�l�s garantēt�s atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu. 

Spriedze Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaks�m -EUR 3 359 

Vidēj� atdeve gad� 66,41 % 

Nelabvēlīgs Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaks�m -EUR 1 196 

Vidēj� atdeve gad� 88,04 % 

Mērens Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaks�m -EUR 337 

Vidēj� atdeve gad� 96,63 % 

Labvēlīgs Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaks�m EUR 00 

Vidēj� atdeve gad� 100,00 % 

Scen�riji nor�da uz iespējamiem ieguldījumu rezult�tiem. Tie nor�da uz ieguldījumu n�kotnes aplēsēm, kuru pamat� ir vēsturiskie dati par bo 
ieguldījumu vērtību izmaiņ�m. aie r�dīt�ji var nebūt precīzi. Ieguldījumu atdeve ir atkarīga no tirgus rezult�tiem un ieguldījumu/produktu 
turēbanas laika. Nor�dītie skaitļi ietver visas ar pabu produktu saistīt�s izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistīb� ar jūsu 
maks�jumiem savam konsultantam vai izplatīt�jam. aajos skaitļos nav ņemts vēr� jūsu st�voklis nodokļu jom�, kas var ietekmēt arī to, cik 
daudz saņemat atpakaļ. Spriedzes scen�rijs par�da, k�da varētu būt atdeve galējos tirgus apst�kļos. aī produkta gadījum� var nebūt iespējas 
izņemt naudu pirms termiņa. Tas nozīmē, ka ir sarežģīti noteikt, k�ds naudas apmērs tiktu saņemts atpakaļ, ja naudu izņemtu pirms ieteicam� 
turēbanas laikposma. Jums var vai nu nebūt iespējams izņemt naudu pirms termiņa vai arī, ja tomēr to darīsiet, Jums var n�kties segt lielas 
izmaksas, vai arī Jums varētu rasties lieli zaudējumi.   

Kas notiek, ja AS ”SEB banka” nespēj veikt izmaksas? 
Jūs esat pakļauts riskam, ka <SEB banka= var nespēt izpildīt savas saistības attiecīb� uz produktu, piemēram, maks�tnespējas gadījum� vai uz 
administratīva rīkojuma pamata. Klientu ieguldījumi tiek aizsarg�ti atbilstobi Ieguldīt�ju garantijas likumam, kas nosaka, ka katram ieguldīt�jam 
tiek garantēta atlīdzība 90% apmēr� no neatgriezeniski pazudubo finanbu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts 
ieguldījumu pakalpojums, bet ne vair�k k� 20 000 eiro apmēr�. Plab�ka inform�cija par ieguldīt�ju aizsardzības sistēmu pieejama m�jas lap� 
www.seb.lv/mifid.  

Kādas ir izmaksas? 
Persona, kas konsultē par bo produktu vai p�rdod jums to, var piemērot jums citas maksas. T�d� gadījum� bī persona jums sniegs inform�ciju 
par bīm izmaks�m un to, k� t�s ietekmē jūsu ieguldījumu. 
Izmaksas laika gaitā 

Tabul�s ir uzr�dītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu daž�dus izmaksu veidus. aīs summas ir atkarīgas no t�, cik ieguld�t, 
cik ilgi turat produktu un cik labi produkts darbojas. aeit atspoguļot�s summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas 
paraugu un daž�diem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem. 
Esam pieņēmubi, ka: 

• Jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). 
• Ir ieguldīts 10 000 EUR. 
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Ja jūs izbeidzat līgumu pēc 12 mēneši(-
iem) 

Kopēj�s izmaksas EUR 225 

Izmaksu ietekme (*) 2,25 % 

(*) Apraksta izmaksu ietekmi turējuma laikposm� līdz vienam gadam. ao procentu�lo r�dīt�ju nevar tiebi salīdzin�t ar izmaksu ietekmes 
r�dīt�jiem, kas uzr�dīti citiem PRIIP produktiem. 
Izmaksu sadalījums 

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu 
Ja jūs izbeidzat līgumu pēc 12 mēneši(-
iem) 

Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas 2,25 % no summas, ko iemaks�jat, veicot bo 
ieguldījumu. aīs izmaksas jau ir iekļautas 
cen�, ko jūs maks�jat 

EUR 225,00 

Ar atkāpšanos no darījuma saistītas 
izmaksas 

Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigbanas 
maksu par bo produktu. 

EUR 0,00 

Pastāvīgas izmaksas 

Pārvaldības maksas un citas 
administratīvās vai operatīvās izmaksas 

Par bo produktu <SEB banka= neiekasē 
p�rvaldības maksu un citas administratīv�s un 
darbības izmaksas. 

EUR 0,00 

Darījuma izmaksas Par bo produktu <SEB banka= neiekasē 
darījuma izmaksas. 

EUR 0,00 

Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos 

No darbības rezultātiem atkarīgas maksas 
un peļņas procentuālā daļa 

Par bo produktu <SEB banka= neiekasē maksu 
par sniegumu. 

EUR 0,00 

Kāds ir ieteicamais turēšanas termiņš, un vai pastāv pirmstermiņa izbeigšanas iespēja? 
Ieteicamais turējuma laikposms: 12 mēneši(-iem) 

Produktu ir paredzēts turēt līdz ieteicam� turēbanas laikposma beig�m. 
Izbeigt darījumu pirms termiņa var būt sarežģīti, bet, ja vēlēsieties to izbeigt pirms termiņa, Jums varētu rasties ievērojamas papildus izmaksas 
un Jūs varētu zaudēt Jūsu ieguldījuma vērtību pilnīb� vai daļēji. ais produkts ir ilgtermiņa darījums un to nebūs viegli izbeigt pirms termiņa. 
Pirmstermiņa izbeigbana var notikt atbilstobi produkta līguma noteikumiem. Pirmstermiņa izbeigbanas ietekme - ja produkts tiek izbeigts pirms 
termiņa, pilnīb� vai daļēji, par pirmstermiņa izbeigbanu iespējams būs j�maks� jums. Pirmstermiņa izbeigbanas maks�jums ir saistīts ar tirgus 
situ�ciju un varētu radīt būtiskus zaudējumus vai peļņu. Norē8ini par pirmstermiņa līguma izbeigbanu var būt specifiski produktam Valūtas 
opcijas p�rdobanas līgums (FX Put Option) un tos var ietekmēt virkne faktoru, kas jau ir iekļauti, bet neaprobežojas ar: vai nu tas palielina vai 
samazina valūtas maiņas tirgu; FX SPOT likmes izmaiņas kopb tirdzniecības dienas; summa, ko ietekmē pirmstermiņa izbeigbana; visp�rējie 
tirgus nosacījumi. 
Līguma pirmstermiņa izbeigbanai nav piemērojama soda nauda. Summa nor�da ekonomisko vērtību, cik Jums būtu j�maks�, ja produkts tiktu 
turēts saskaņ� ar vienobanos. 

Kā iesniegt sūdzību? 
Jebkuru sūdzību, kas saistīta ar produktu vai pakalpojumu, klients var iesniegt gan mutiski, gan rakstiski, nosūtot to uz e-pastu info@seb.lv vai 
izmantojot Internetbanku (https://ibanka.seb.lv), k� arī vēstuli var nosūtīt pa pastu uz adresi - Valdlauči, Meistaru iela 1, 7ekavas pagasts, 
7ekavas novads, LV-1076. 

Papildus informācija 
aī finanbu instrumenta juridiskais pamats ir nor�dīts pakalpojuma noteikumos un to pielikumos, k� arī pamatinform�cijas dokument�. Lai iegūtu 
pilnīgu inform�ciju par bo produktu, jo īpabi par produkta raksturojumu un riskiem, kas saistīti ar bo ieguldījumu produktu, ir oblig�ti j�iepazīstas 
ar produktu noteikumiem un to pielikumiem, k� arī ar citiem saistobajiem dokumentiem. Visi dokumenti ir atrodami <SEB bankas= interneta 
vietnē www.seb.lv un www.seb.lv/mifid vai tos var pieprasīt <SEB bankas= fili�lēs vai klientu apkalpobanas centros. 


