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Pamatinformācijas dokuments 

Nolūks 
Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta 
likumā, tā palīdz saprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, potenciālos ieguvumus un zaudējumus, un salīdzināt to ar citiem produktiem. 

Produkts 

Produkta nosaukums: Valūtas mijmaiņas līgums (FX Swap) 

PRIIP izveidotāja nosaukums: AS "SEB banka" 

PRIIP izveidotāja tīmekļvietne: www.seb.lv 

Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni (+371)26668777; (+371)67779988 

Kompetentās iestādes nosaukums: Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir atbildīga par AS "SEB banka" uzraudzību saistībā ar šo 
pamatinformācijas dokumentu 

Pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas vai pārskatīšanas datums: 04. janvāris 2023 

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

Kas ir šis ieguldījumu produkts? 

Veids Ārpusbiržas (OTC) līgums – ārvalstu valūtas darījums 

Termiņš Līguma termiņš tiek saskaņots, slēdzot līgumu bez priekšlaicīgas līguma izbeigšanas iespējas. Savstarpējā līgumā starp 
Jums un “SEB banku” nav noteikumu par pirmstermiņa izbeigšanu ne no Jūsu, ne no “SEB bankas” puses. 

Mērķi Valūtas mijmaiņas līgums (FX Swap) ir darījums, kurā puses vienojas apmainīties ar naudas plūsmām dažādās valūtās 
noteiktos norēķinu datumos, jeb darījums, kas sastāv no diviem valūtas maiņas darījumiem - sākotnējā un sekundārā. 
Puses vienojas par valūtas pirkšanu vai pārdošanu, valūtas apjomu (pamatsummu), norēķinu datumiem un valūtas kursu 
sākotnējam darījumam (spot kurss) un sekundārajam darījumam (nākotnes valūtas kurss). 

Saskaņā ar šo Valūtas mijmaiņas līgumu (FX Swap), sākotnējā norēķinu dienā klients saņems pamatsummu cenotajā 
valūtā un maksās bāzes valūtā; bāzes valūtas summa ir cenotās valūtas pamatsummas konvertēšanas rezultāts pēc 
sākotnēji noteiktās likmes. Beigu norēķinu datumā, klients maksās pamatsummu cenotajā valūtā un saņems bāzes valūtā; 
bāzes valūtas summa ir cenotās valūtas pamatsummas konvertēšanas rezultāts pēc sākotnēji noteiktās nākotnes valūtas 
likmes. 

Bāzes valūta EUR 
Sākotnējās apmaiņas 
datums 

06.01.2023 

Darījuma valūta USD Sākotnējā darījuma likme 1,060  

Noteiktā summa 10 000 EUR 
Valūtas maiņas galīgais 
kurss 

08.01.2024 

  Sekundārā darījuma likme 1,081 
 

Paredzēts 
privātiem 
ieguldītājiem 

Valūtas mijmaiņas līgums (FX Swap) ir atvasināts finanšu instruments, kas ir paredzēts arī privātiem klientiem, kurus 
interesē riska ierobežošana ar tādu atvasinātu finanšu instrumentu, kura darbībā tiek izmantots sviras efekts. Produkta 
mērķa tirgus ir zinoši, pieredzējuši (advanced investors) ieguldītāji ar labām zināšanām un pieredzi par finanšu instrumentu 
produktiem, un kuri spēj ciest zaudējumus, kas pārsniedz sākotnējo ieguldījumu, neliekot uzsvaru uz kapitāla aizsardzību. 
Riska skala ir no 1 (uz drošību orientēta; ļoti zema ar zemu peļņu) līdz 7 (ļoti augsts risks; ļoti liela peļņa), produkta Valūtas 
mijmaiņas līgums (FX Swap) riska kategorija ir 7. 

Kādi ir riski un potenciālais ieguvums? 

Riska rādītājs 

1 2 3 4 5 6 7 
 


______________________________________________________________

 

Zems risks       Augsts risks 

 

Riska rādītājs ir saistīts ar pieņēmumu, ka produkts tiek turēts sniegto periodu (12 mēneši(-iem)). 

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

 

Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šī produkta riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem produktiem). Tas norāda uz produkta 
iespējamību zaudēt ieguldījuma vērtību tirgū notiekošo izmaiņu vai “SEB bankas” nespējas ar Jums norēķināties dēļ. 

Šis produkts ir klasificēts ar 7 no 7, kas apzīmē augstāko riska kategoriju. Mēs klasificējam visus OTC atvasinātos finanšu instrumentus kā 
augstākās riska klases instrumentus. 
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Ar šo potenciālie zaudējumi no turpmākās darbības rezultātiem tiek vērtēti kā ļoti augsti, un slikti tirgus apstākļi, visticamāk, neietekmēs AS 
”SEB banka” spēju ar Jums norēķināties. 

Jāņem vērā, ka pastāv valūtu kursu izmaiņu risks. Jūs saņemsiet maksājumus citā valūtā, tādēļ rezultāta atdeves rādītāji ir atkarīgi no abu 
valūtu maiņas kursa. Šis risks netiek ņemts vērā augstāk norādītajā rādītājā. 

Dažos apstākļos var būt nepieciešams veikt papildu maksājumus, lai segtu zaudējumus. Jūsu iespējamo zaudējumu kopsumma var ievērojami 
pārsniegt ieguldīto naudas summu. 

Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ Jūs varētu zaudēt savu ieguldījumu vērtību pilnībā vai 
daļēji. 

Ja “SEB bankai” nebūs iespējas ar Jums norēķināties, Jūs varētu zaudēt visus savus ieguldījumus. 

Tomēr jūs varētu izmantot patērētāju aizsardzības sistēmas atbalstu (sk. sadaļu “Kas notiek, ja AS ”SEB banka” nespēj veikt izmaksas?”). 
Iepriekš minētajā rādītājā šī aizsardzība netiek ņemta vērā. 

Darbības rezultātu scenāriji 

Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi 
paredzamas. Parādītie scenāriji ir atspoguļojumi, kuru pamatā ir pagātnes rezultāti un noteikti pieņēmumi. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti 
dažādi. 

Ieteicamais turējuma laikposms: 12 mēneši(-iem) 

Nominālvērtības piemērs(*) 10 000 EUR 
 

Ja jūs izbeidzat līgumu 
pēc 12 mēneši(-iem) 

Scenāriji 
 

Minimālais Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu. 

Spriedze Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām -EUR 4 564 

Vidējā atdeve gadā -45,64 % 

Nelabvēlīgs Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām -EUR 1 259 

Vidējā atdeve gadā -12,59 % 

Mērens Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām -EUR 250 

Vidējā atdeve gadā -2,50 % 

Labvēlīgs Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām EUR 678 

Vidējā atdeve gadā 6,78 % 

Scenāriji norāda uz iespējamiem ieguldījumu rezultātiem. Tie norāda uz ieguldījumu nākotnes aplēsēm, kuru pamatā ir vēsturiskie dati par šo 
ieguldījumu vērtību izmaiņām. Šie rādītāji var nebūt precīzi. Ieguldījumu atdeve ir atkarīga no tirgus rezultātiem un ieguldījumu/produktu 
turēšanas laika. Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu 
maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik 
daudz saņemat atpakaļ. Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos. Šī produkta gadījumā var nebūt iespējas 
izņemt naudu pirms termiņa. Tas nozīmē, ka ir sarežģīti noteikt, kāds naudas apmērs tiktu saņemts atpakaļ, ja naudu izņemtu pirms ieteicamā 
turēšanas laikposma. Jums var vai nu nebūt iespējams izņemt naudu pirms termiņa vai arī, ja tomēr to darīsiet, Jums var nākties segt lielas 
izmaksas, vai arī Jums varētu rasties lieli zaudējumi. * Aprēķins ir veikts, pamatojoties uz līgumā noteikto summu (šajā piemērā 10 000 EUR).  

Kas notiek, ja AS ”SEB banka” nespēj veikt izmaksas? 
Jūs esat pakļauts riskam, ka “SEB banka” var nespēt izpildīt savas saistības attiecībā uz produktu, piemēram, maksātnespējas gadījumā vai uz 
administratīva rīkojuma pamata. Klientu ieguldījumi tiek aizsargāti atbilstoši Ieguldītāju garantijas likumam, kas nosaka, ka katram ieguldītājam 
tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts 
ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro apmērā. Plašāka informācija par ieguldītāju aizsardzības sistēmu pieejama mājas lapā 
www.seb.lv/mifid. 

Kādas ir izmaksas? 
Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju 
par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu. 

Izmaksas laika gaitā 

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, 
cik ilgi turat produktu un cik labi produkts darbojas. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas 
paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem. 

Esam pieņēmuši, ka: 

• Jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). 

• Ir ieguldīts 10 000 EUR. 

 
Ja jūs izbeidzat līgumu pēc 12 mēneši(-
iem) 

Kopējās izmaksas EUR 175 

Izmaksu ietekme (*) 1,75 % 

http://www.seb.lv/mifid
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(*) Apraksta izmaksu ietekmi turējuma laikposmā līdz vienam gadam. Šo procentuālo rādītāju nevar tieši salīdzināt ar izmaksu ietekmes 
rādītājiem, kas uzrādīti citiem PRIIP produktiem. 

(*) Atspoguļo izmaksas saistībā ar PRIIP nominālo vērtību. 

Izmaksu sadalījums 

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

Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas 1,75 % no summas, ko iemaksājat, veicot šo 
ieguldījumu. Šīs izmaksas jau ir iekļautas 
cenā, ko jūs maksājat 

EUR 175,00 

Ar atkāpšanos no darījuma saistītas 
izmaksas 

Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas 
maksu par šo produktu. 

EUR 0,00 

Pastāvīgas izmaksas 

Pārvaldības maksas un citas 
administratīvās vai operatīvās izmaksas 

Par šo produktu “SEB banka” neiekasē 
pārvaldības maksu un citas administratīvās un 
darbības izmaksas. 

EUR 0,00 

Darījuma izmaksas Par šo 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 šo 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 ieteicamā turēšanas laikposma beigām. 

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 pilnībā vai daļēji. Šis produkts ir ilgtermiņa darījums un to nebūs viegli izbeigt pirms termiņa. 
Pirmstermiņa izbeigšana var notikt atbilstoši produkta līguma noteikumiem. Pirmstermiņa izbeigšanas ietekme - ja produkts tiek izbeigts pirms 
termiņa, pilnībā vai daļēji, par pirmstermiņa izbeigšanu iespējams būs jāmaksā vai nu Jums vai “SEB bankai”. Pirmstermiņa izbeigšanas 
maksājums ir saistīts ar tirgus situāciju un varētu radīt būtiskus zaudējumus vai peļņu. Norēķini par pirmstermiņa līguma izbeigšanu var būt 
specifiski produktam Valūtas mijmaiņas līgums (FX Swap) 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 kopš tirdzniecības dienas; summa, ko ietekmē pirmstermiņa izbeigšana; 
vispārējie tirgus nosacījumi. 

Līguma pirmstermiņa izbeigšanai nav piemērojama soda nauda. Summa norāda, cik liela vērtība “SEB bankai” būtu jāmaksā vai jāsaņem, ja 
darījums turpinātos saskaņā ar vienošanos. Atkarībā no tirgus apstākļiem un laika, kad veikta pirmstermiņa izbeigšana, norēķinu aprēķins var 
būt ievērojamā apjomā. 

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), kā arī vēstuli var nosūtīt pa pastu uz adresi - Valdlauči, Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076. 

Papildus informācija 
Šī finanšu instrumenta juridiskais pamats ir norādīts pakalpojuma noteikumos un to pielikumos, kā arī pamatinformācijas dokumentā. Lai iegūtu 
pilnīgu informāciju par šo produktu, jo īpaši par produkta raksturojumu un riskiem, kas saistīti ar šo ieguldījumu produktu, ir obligāti jāiepazīstas 
ar produktu noteikumiem un to pielikumiem, kā arī ar citiem saistošajiem dokumentiem. Visi dokumenti ir atrodami “SEB bankas” interneta 
vietnē www.seb.lv un www.seb.lv/mifid vai tos var pieprasīt “SEB bankas” filiālēs vai klientu apkalpošanas centros. 


