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1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
Autorizācijas kods – uz Autorizācijas līdzekļa esošais vai 
ģenerētais autorizācijas elements, ar kuru Klients Inter-
netbankā vai citā SEB bankas piedāvātā vidē apstiprina 
Uzdevumu gadījumos, kad SEB banka pieprasa šādu kodu 
ievadi noteikta veida Uzdevumam un aizstāj Klienta parakstu 
Internetbankā.

Autorizācijas līdzeklis – SEB bankas izsniegti vai akceptēti 
līdzekļi, attālinātai Klienta autentifikācijai un Uzdevumu 
autorizācijai, kas ģenerē autentifikācijas un autorizācijas ele-
mentus (Pieejas kodus un Autorizācijas kodus), piemēram,  
Kodu karte, Kodu kalkulators un/ vai Smart-ID. 

SEB banka – AS “SEB banka”, vienotās reģistrācijas Nr. 
40003151743. 

Kodu kalkulators – SEB bankas izsniegta elektroniska ierīce, 
kas ģenerē Pieejas un Autorizācijas kodus.

Identifikācija – tehnoloģisks process, kura gaitā tiek no-
skaidrots, vai persona, kas piekļūst Internetbankai vai citai 
videi, pielieto Klientam izsniegto Autorizācijas līdzekli, 
Lietotāja kodu un Klienta pārvaldīto Paroli (Kodu kartes 
gadījumā).

Internetbanka - SEB bankai piederoša elektroniskā sistēma 
tās piedāvāto tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai interneta 
vietnē https://ibanka.seb.lv.

Klients - privātpersona, kura ir noslēgusi Līgumu.

Kodu karte – SEB bankas izsniegta plastikāta karte ar Pieej-
as un Autorizācijas kodiem, kas kā Autorizācijas līdzeklis būs 
izmantojama līdz 2019.gada 1.septembrim.

Konta īpašnieks – SEB bankas klients (privātpersona), 
kuram ir atvērts konts SEB bankā un kurš saskaņā ar šiem 
Noteikumiem dod tiesības Klientam izmantot minēto kontu 
norādītu limitu ietvaros, pieslēdzot šādus kontus Klienta 
Internetbankai. 

Lietotāja kods - Klientam piešķirtie simboli, kas Klientam 
kopā ar Paroli (Kodu kartes gadījumā) un Pieejas kodu jāieva-
da, lai piekļūtu Internetbankai vai citai videi.

Līdzēji – Klients un SEB banka kopā kā Līguma puses.

Līgums – starp Klientu un SEB banku noslēgts Internetban-
kas līgums fiziskām personām. Līgums sastāv no Internet-
bankas līguma fiziskām personām (pamatnoteikumi) un 
citiem pielikumiem vai grozījumiem, kā arī Noteikumiem.

Noteikumi – šie Internetbankas līguma noteikumi privāt-
personām ar visiem to grozījumiem un papildinājumiem, kas 
ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un spēkā 
Operāciju veikšanas dienā.

Operācijas – naudas līdzekļu pārskaitījumi, noguldījumu 
veikšana, norēķinu konta atvēršana vai slēgšana, valūtas 
maiņas darījumi, dokumentu,  iesniegumu un pieteikumu 
iesniegšana, apstiprināšana vai parakstīšana, pieņemšana un 
izpilde, līgumu slēgšana un citas darbības Internetbankā, ko 
SEB banka piedāvā un veic saskaņā ar Uzdevumu. 

Parole – Klienta izvēlēti simboli, kas jāievada gadījumos, 

kad SEB banka to pieprasa, kopā ar Lietotāja kodu un Pieejas 
kodu, lai piekļūtu Internetbankai vai citai videi gadījumā, kad 
tiek izmantota Kodu karte. Parole un Lietotāja kods nevar būt 
identiski.

Pieejas kods – uz Autorizācijas līdzekļa esošs vai ģenerētais  
autentifikācijas elements, kuru Klients ievada, lai piekļūtu 
Internetbankai vai citai videi, un kas aizstāj Klienta parakstu 
Internetbankā vai citā vidē un uzskatāms par piekrišanu 
jebkurai tālākai Klienta darbībai attiecīgajā vidē. 

Sākotnējā Parole  – Automātiski ģenerētā un Klientam pie-
šķirtā parole (Kodu kartes gadījumā), kas Klientam jāievada, 
lai vienu reizi piekļūtu Internetbankai vai citai videi. Sākot-
nējās paroles pirmajā lietošanas reizē Klienta pienākums ir 
nomainīt Sākotnējo Paroli uz citu Klienta izvēlētu Paroli.

SEB Sabiedrības – SIA “SEB līzings”, vienotās reģistrā-
cijas Nr. 50003334041; vai AS “SEB atklātais pensiju 
fonds”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003485047; vai AAS 
„SEB Dzīvības apdrošināšana”, vienotās reģistrācijas Nr. 
40003012938; vai IPAS „SEB Investment Management”, 
vienotās reģistrācijas Nr. 40003525797.

Smart-ID – lietotne, kas ģenerē Pieejas un Autorizācijas 
kodus. Izmantojot Smart-ID kā Autorizācijas līdzekli, Klien-
tam ir saistoši Smart-ID izstrādātāja (AS “SK ID Solutions”) 
noteikumi. 

Uzdevums – Klienta dots  rīkojums Internetbankā, tai skaitā 
maksājuma rīkojums jeb maksājuma uzdevums, vai citas dar-
bības Internetbankā, ko piedāvā Banka vai SEB Sabiedrības.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Līgums nosaka Līdzēju saistības un tiesiskās attiecības, 

kas rodas, Klientam lietojot Internetbanku. 
2.2. Līdzēju tiesiskajām attiecībām, papildus Noteikumiem 

ir piemērojami Vispārējie darījumu noteikumi, Datu ap-
strādes principi, Cenrādis, Kredītpārvedumu noteiku-
mi, kā arī citu SEB bankas, SEB Sabiedrību vai pakalpo-
jumu sniedzēju atbilstošie pakalpojumu noteikumi un 
Latvijas Republikas normatīvie akti. 

2.3. Nosakot Noteikumos lietoto terminu nozīmi, kuru 
skaidrojums nav ietverts Noteikumos, Līdzēji piemēro 
SEB bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos 
terminu skaidrojumus.

2.4. Internetbanka ir un pēc tās lietošanas uzsākšanas pa-
liek SEB bankas īpašums

2.5. Līgums ir uzskatāms kā Klienta un SEB bankas vienoša-
nās izmantot Autorizācijas līdzekli ne tikai Internetban-
kas vidē, bet arī jebkurā citā vidē, kurā tiek piedāvāta 
šāda iespēja. Autorizācijas līdzekļa ģenerēts vai uz tā 
esošs Pieejas kods ir uzskatāms kā Klienta elektronisks 
paraksts un piekrišana jebkurai Klienta tālākai darbībai 
šādā vidē (tai skaitā, bet ne tikai Internetbankā), kurai 
piekļūstot Klients ir ievadījis minēto kodu.

2.6. SEB banka veic Klienta Identifikāciju jebkurā vidē, pa-
matojoties uz ievadītu Pieejas kodu. Klients apņemas 
nodrošināt, lai Autorizācijas līdzekļi, ar ko tiek ģenerēti 
Pieejas kods un Autorizācijas kods, ir pieejams tikai un 

Internetbankas līguma noteikumi 
privātpersonām
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vienīgi Klientam. Klients apliecina, ka SEB banka var 
pilnībā paļauties uz to, ka Pieejas kodu un Autorizāci-
jas kodu (kad tā ievadi SEB banka ir pieprasījusi) ir ie-
vadījis Klients, un uz tā pamata SEB bankai ir tiesības 
veikt Klienta Identifikāciju un paļauties uz jebkuru ar 
Klientu noslēgtu vienošanos Internetbankā vai jebkurā 
citā vidē, kurā ir piedāvāta šāda iespēja, un Klients ir 
ievadījis Pieejas kodu, piekļūstot šādai videi. Ja Līdzēji 
vidē, kurai piekļūstot ir ievadīts Pieejas kods, noslēdz 
vienošanos par piekļuvi videi, vai šajā vidē noslēdz jeb-
kāda veida vienošanos, tā Klientam ir juridiski saistoša 
un šādā gadījumā Līdzēju tiesiskajām attiecībām pie-
mērojami attiecīgā vides līguma noteikumi un noslēgto 
pakalpojumu līguma noteikumi.

2.7. Klients ir pilnā apmērā atbildīgs, un tam ir saistoša 
jebkura tā darbība Internetbankā vai citā vidē. Konta 
īpašniekam ir saistoša jebkura Klienta darbība Inter-
netbankā vai citā vidē ar Konta īpašnieka kontu gadī-
jumos, kad Konta īpašnieka konts SEB bankā tiek pie-
slēgts Klienta Internetbankai. 

2.8. Visas Internetbankas vidē vai citā vidē, kurai Klients 
piekļūst, ievadot Pieejas kodu, veiktās darbības ir 
uzskatāmas par juridiski saistošām, t.sk., jebkura sa-
rakste, verbāla vai neverbāla komunikācija, bankas 
paziņojumi un jebkura cita darbība. 

2.9. SEB bankai ir tiesības pēc tās ieskatiem papildināt un 
mainīt pakalpojumu klāstu, kuru SEB banka piedāvā 
Internetbankas vai citā vidē.  SEB bankai ir tiesības 
vienpusēji noteikt, grozīt, samazināt vai papildināt to 
Operāciju veidus, ko SEB banka piedāvā Klientam In-
ternetbankā vai citā vidē. 

2.10. Ja SEB banka vai SEB Sabiedrība pakalpojuma līgu-
ma noslēgšanu vai pieteikumu pakalpojuma līguma 
noslēgšanai, kā arī jebkura cita veida dokumenta pa-
rakstīšanu nodrošina Internetbankā, tad attiecīgā pa-
kalpojuma līguma vai pieteikuma autorizācija ar Auto-
rizācijas Līdzekļiem vai citā SEB bankas noteiktā veidā 
rada tādas pašas juridiskās sekas kā šāda dokumenta 
pašrocīga parakstīšana.

2.11. Tām privātpersonām, kuras ir SEB bankas klientu – juri-
disku personu – Internetbankas lietotāji un kurām SEB 
banka nesniedz nevienu finanšu pakalpojumu, Inter-
netbankā ir pieejama ierobežota Internetbankas funk-
cionalitāte, t.i., privātpersonai (juridiskas personas In-
ternetbankas lietotājam) ir iespēja veikt Identifikāciju 
kā privātpersonai trešās personas interneta vietnē (ja 
tiek piedāvāts šāds pakalpojums), iesniegt pieteikumu 
pensiju līmeņiem un veikt citas papildus darbības, ja tā-
das tiek nodrošinātas Internetbankā vai citā vidē. Jeb-
kuri citi Internetbankas līguma noteikumi privātperso-
nām šiem lietotājiem ir saistoši pilnā apmērā. 

 

3. Līguma noslēgšana un pieeja Internetbankai
3.1. SEB banka pieslēdz Klienta Internetbankai tikai tos 

SEB bankā atvērtos kontus, kuri norādīti Līgumā.
3.2. SEB bankai ir tiesības atteikties slēgt vai grozīt Līgumu 

ar Klienta pilnvaroto pārstāvi, kā arī SEB banka izsniedz 
Autorizācijas līdzekli tikai Klientam klātienē (tai skaitā, 
SEB banka neizsniedz Autorizācijas līdzekļus Klienta 
pārstāvim uz notariālas pilnvaras pamata, kā arī uz 
pilnvarojuma pamata neveic Līgumā izmaiņas saistībā 
ar Autorizācijas līdzekļu reģistrāciju vai maiņu).

3.3. Klientam ir pieejama informācija par viņam pieejama-
jiem pakalpojumiem, noguldījumiem un finanšu saistī-
bām, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem ar SEB banku 
vai ar kādu no SEB Sabiedrībām (ja tādi noslēgti), kā arī 
Klients var veikt Identifikāciju trešās personas interne-
ta vietnē, ja tā piedāvā šādu pakalpojumu.

3.4. Līgumā tiek norādīti vienas dienas un viena mēneša 
Operāciju limiti katram Bankā atvērtajam kontam, kas 
pievienojams Klienta Internetbankai. Operāciju limiti 
netiek piemēroti tām Operācijām, kas tiek veiktas starp 
Klienta kontiem. Vienas dienas Operāciju limiti tiek at-
jaunoti katru dienu automātiski, līdz tiek sasniegts mē-
neša noteiktais limits. 

3.5. Gadījumā, ja Operāciju limits ir norādīts ar „0” vērtību, 
Klientam Internetbankā nav tiesību veikt norēķinus 
ar minēto kontu, tomēr ir tiesības iegūt vēsturisku un 
aktuālu informāciju SEB bankas noteikto laika periodu 
ietvaros par minētajiem kontiem.

3.6. SEB bankai ir tiesības vienpusēji samazināt SEB ban-
kas noteiktos standarta Operāciju limitu apmērus, 
rakstveidā informējot par to Klientu 60 (sešdesmit) 
dienas iepriekš (t.sk., ar paziņojumu Internetbankā), 
izņemot Konta īpašnieku noteikto Operācijas limitus, 
par kuru izmaiņām SEB bankai nav pienākums informēt 
Klientu. 

3.7. Klientam ir pienākums ievērot SEB bankas Cenrādī no-
teiktos standarta Operāciju limitus, kā arī Klienta un 
Konta īpašnieka noteiktos Operāciju limitus.

3.8.  Parakstot līgumu, SEB banka pieslēdz Klientam  Inter-
netbanku un, ja nepieciešams, izsniedz Klientam Kodu 
kalkulatoru vai  reģistrē Smart-ID kontu, identificējot 
Klientu klātienē, vai arī piesaista lietojumā esošu Kodu 
kalkulatoru. Kodu kalkulators kļūst par Klienta īpašumu 
pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Līgumu, un Klients 
ir veicis Cenrādī norādītās komisijas maksas samaksu 
par Koda kalkulatora izsniegšanu. Lietotāja kodu, Kodu 
kalkulatoru, Kodu karti un Sākotnējo Paroli var saņemt 
tikai Klients personīgi.

3.9. SEB banka no 2019. gada 8. janvāra pārtrauc Kodu 
kartes un Sākotnējās paroles izsniegšanu Klientiem. 
Sākot no 2019. gada 1. septembra Kodu karte nav 
izmantojama kā Autorizācijas līdzeklis. Darbības un 
darījumi, kas apstiprināti ar Kodu kartes Pieejas kodu 
vai Autorizācijas kodu līdz 2019. gada 1. septembrim 
paliek spēkā un ir Klientam saistoši arī pēc minētā 
datuma. Kodu kalkulators tiek piesaistīts Līgumam un 
to iespējams lietot tikai ar Līgumā norādīto Lietotāja 
kodu. Līgumā var netikt norādīts Autorizācijas līdzeklis, 
ja Klients izmanto Smart-ID. Mainot Kodu kalkulatoru, 
iepriekšējais kļūst nederīgs. 

3.10. Ja Klients ir juridiskas personas Internetbankas iden-
tificēts lietotājs, tad Klients var piekļūt šīs juridiskas 
personas Internetbankai vai citai videi, izmantojot 
Klientam kā privātpersonai piešķirto Lietotāja kodu, 
Autorizācijas līdzekli un Paroli (ja tādas ievadi SEB 
banka ir pieprasījusi), kā arī Klients, izmantojot Klien-
tam kā juridiskas personas Internetbankas lietotājam 
piešķirto Lietotāja kodu (ja tāds ir piešķirts) un Auto-
rizācijas līdzekli, un Paroli (ja tādas ievadi SEB banka 
ir pieprasījusi) var piekļūt savai kā privātpersonas 
(Klienta) Internetbankai.  

3.11. Ja Klients ir vienu vai vairāku juridisku personu Inter-
netbankas lietotājs, tad automātiski tiek nodrošināta 
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iespēja izmantot vienu Autorizācijas līdzekli un Lieto-
tāja kodu, un pārslēgties starp Klienta Internetbanku 
un juridisku personu Internetbanku bez papildus Auto-
rizācijas kodu ievades. 

3.12. Ja Konta īpašnieks ir devis tiesības Klientam rīkoties 
ar Konta īpašnieka kontiem, SEB bankai ir tiesības pēc 
Klienta vai Konta īpašnieka SEB bankai pēc formas un 
satura pieņemamu dokumentu saņemšanas pieslēgt 
Konta īpašnieka kontu Klienta Internetbankai un Mobi-
lai aplikācijai. 

3.13. SEB banka pilnā apmērā paļaujas, ka Konta īpašnieks 
ir piešķīris tiesības Klientam rīkoties ar Konta īpašnie-
ka kontiem līdz brīdim, kad Konta īpašnieks SEB bankai 
pēc formas un satura pieņemamā veidā ir informējis 
par Konta īpašnieka gribu pārtraukt šādas Klienta tie-
sības.

3.14. SEB bankai pēc tās vienpusējiem ieskatiem ir tiesības 
atteikt vai apturēt Klientam tiesības izmantot Konta 
īpašnieka kontus vai kādu atsevišķu kontu gadījumā, 
ja SEB bankai pēc tās vienpusējiem ieskatiem rodas 
aizdomas vai šaubas par Konta īpašnieka gribu dot 
tiesības Klientam rīkoties ar Konta īpašnieka kontu vai 
kontiem, vai veikt kādu noteiktu Operāciju.

4. Operācijas
4.1. Klients uzdod, un SEB banka apņemas veikt Operā-

cijas, pamatojoties uz katru saņemto Uzdevumu In-
ternetbankā vai citā vidē, ja tas ir pienācīgi aizpildīts, 
apstiprināts un nosūtīts Cenrādī vai attiecīgā pakalpo-
juma līguma noteikumos norādītajos termiņos.

4.2. SEB bankai ir tiesības atteikt no Klienta saņemto Uzde-
vumu izpildi Vispārējo darījumu noteikumos noteikta-
jos gadījumos.

4.3. Klienta parakstu Internetbankā vai citā vidē (ku-
rai Klients var piekļūt, ievadot Pieejas kodu) aizstāj 
Klienta ievadīts Pieejas vai Autorizācijas kods. 

4.4. Klienta piekļuve Internetbankai vai citai videi ir uzska-
tāma par Klienta piekrišanu jebkuram Internetbankā 
vai citā vidē sniegtajam Uzdevumam un/vai iesniegu-
mam un piekrišanu caur Internetbanku vai citu vidi 
sniegto pakalpojumu noteikumiem. Papildus tam, SEB 
banka var prasīt apstiprināt Uzdevumu arī ar Autori-
zācijas kodu (gadījumos, kad tā ievade Internetbankā 
vai citā vidē tiek pieprasīta noteiktu Operāciju apstip-
rināšanai). SEB bankai ir tiesības vienpusēji noteikt un 
mainīt to Uzdevumu veidus, kuru apstiprināšanai tiek 
prasīta Autorizācijas koda ievade.

4.5. Klients piekrīt, ka jebkuram Internetbankā vai citā 
vidē dotam Uzdevumam ir tāds pats juridisks spēks 
kā iesniegtam rakstiska, parakstīta dokumenta veidā. 
Līdzēji vienojas, ka Internetbankā vai citā vidē aizpil-
dītais un iesniegtais Uzdevums kalpo par pienācīgu un 
pietiekamu pierādījumu Klienta dotajam rīkojumam 
SEB bankai veikt attiecīgu Operāciju.

4.6. Pirms Uzdevumu došanas Internetbankā vai citā vidē 
Klients apņemas pārliecināties par izveidotā saka-
ru kanāla drošību atbilstoši SEB bankas mājas lapā 
(www.seb.lv) norādītajām instrukcijām.

4.7. Līdzēji vienojas, ka noteiktam Operācijas veidam ir pie-
mērojami attiecīgajai Operācijai SEB bankas apstipri-
nātie pakalpojuma noteikumi. 

4.8. SEB bankai ir tiesības vienpusēji ierobežot noteiktu Ope-
rāciju veikšanai izmantojamos Autorizācijas līdzekļus. 

5. Komisijas maksas
5.1. Par Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanu un Ope-

rāciju izpildi, Klients maksā SEB bankai komisijas mak-
sas saskaņā ar Cenrādi. 

5.2. SEB bankai ir tiesības ieturēt no jebkura Klienta vārdā 
atvērta konta SEB bankā komisijas maksas par Līgumā 
paredzēto pakalpojumu sniegšanu.

6. Līdzēju atbildība
6.1. Klientam ir pienākums iesniegt SEB bankai tās piepra-

sītos dokumentus. 
6.2. SEB bankai ir tiesības pieprasīt, un Klientam ir pienā-

kums ierasties SEB bankā pēc tās pieprasījuma gadīju-
mā, kad tā vēlas atkārtoti identificēt Klientu klātienē. 

6.3. Klients uzņemas visus riskus un atbildību saistībā ar 
Autorizācijas līdzekļa, Paroles, Lietotāja koda glabā-
šanu un to nesankcionētu izmantošanu. Klientam ir 
pienākums veikt atbilstošus drošības pasākumus un 
glabāt Autorizācijas līdzekli, Lietotāja kodu, Paroli tādā 
drošā veidā, lai neviens no minētā nekļūtu pieejams 
trešajām personām, tai skaitā, Klienta pienākums ir no-
drošināt Smart-ID lietotnes aktivizāciju Klienta lietotā 
viedierīcē.

6.4. Parakstot Līgumu, Klients uzņemas visu un jebkādu ris-
ku, kas saistīts ar Internetbankas vai citas vides lieto-
šanu, ja Klients ir rīkojies ar rupju neuzmanību, nolaidīgi 
vai ar tīšu nodomu. Klients uzņemas riskus, ievērojot 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos no-
teikumus, tai skaitā risku, ja trešā persona dod Bankai 
Uzdevumus bez Klienta ziņas vai piekrišanas, ja vien 
Klientam radītie zaudējumi vai cita veida kaitējums, 
nav radušies SEB bankas rupjas neuzmanības rezultā-
tā. 

6.5. SEB banka nav atbildīga pret Klientu par jebkuru ne-
autorizētu vai kļūdainu Operāciju, ja Klients, tiklīdz 
uzzinājis par neautorizētu vai kļūdaini izpildītu maksā-
jumu, bet ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc naudas no-
rakstīšanas no konta, nav informējis par to Banku.

6.6. SEB banka nenes atbildību par zaudējumiem vai strī-
diem, kas radušies starp Klientu un Konta īpašnieku. 

6.7. SEB banka neatlīdzina Klientam zaudējumus līdz  EUR 
150, kas tam radušies saistībā ar neautorizētiem mak-
sājumiem Lietotāja koda un/vai Autorizācijas līdzekļa, 
un/vai Paroles nozaudēšanas, nolaupīšanas vai citādas 
prettiesiskas piesavināšanās dēļ vai, ja Klients nav gā-
dājis par to drošu glabāšanu un tādējādi pieļāvis to 
prettiesisku piesavināšanos.

6.8. Klients uzņemas visus zaudējumus, kas tam radušies 
saistībā ar neatļautiem darījumiem (t.sk., neautorizē-
tiem un/vai kļūdīgiem), ja Klients ir izdarījis krāpšanu 
un/vai tīši vai rupjas nolaidības dēļ nav pildījis kādu no 
normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos noteiktajiem 
pienākumiem.

6.9. Izmantojot Autorizācijas līdzekli, Klientam jāievēro 
SEB bankas un/vai attiecīgā Autorizācijas līdzekļa 
izsniedzēja vai izstrādātāja noteikumi un norādījumi 
(tai skaitā, noteikumi saistībā ar Autorizācijas līdzekļa 
konta izveidošanu, drošības prasības, Autorizācijas lī-
dzekļa bloķēšanu u.c.).

7. Pieejas Internetbankai bloķēšana
7.1. Autorizācijas līdzekļa nozaudēšanas gadījumā vai, ja 
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Klientam ir pamats uzskatīt, ka Autorizācijas līdzekļa 
kodi ir kļuvuši zināmi trešajām pusēm, Klientam ir pie-
nākums par to informēt SEB banku, zvanot pa tālruni 
+371 26668777.

7.2. SEB banka nodrošina Klientam iespēju 18 (astoņpad-
smit) mēnešu laikā saņemt apliecinājumu par to, ka 
Klients ir veicis 7.1. punktā noteikto paziņošanu.

7.3. SEB bankai ir tiesības, brīdinot iepriekš Klientu ar pazi-
ņojumu Internetbankā vai citā veidā, bloķēt Klientam 
pieeju Internetbankai šādos gadījumos:
- Klienta kontos nav pietiekamu naudas līdzekļu Ban-

kas komisijas maksu ieturēšanai par Operācijām, 
kas veiktas ar Internetbankas starpniecību, ilgāk kā 
30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc maksāšanas 
termiņa iestāšanās,

- Klients nepilda un / vai ir pārkāpis Noteikumus, 
Vispārējos darījumu noteikumus, SEB bankas vai 
SEB Sabiedrību pakalpojumu līgumus un/vai notei-
kumus,

- Klients ir lietotājs SEB bankas klienta – juridiskas 
personas – Internetbankai, un SEB banka bloķē 
Klientam kā lietotājam piekļuvi SEB bankas klienta 
– juridiskas personas – Internetbankai,

- SEB bankā ir radušās aizdomas, vai arī ir saņemta 
informācija par prettiesisku darbību veikšanu vai 
potenciāliem draudiem vai

- Klients vai kāda ar Klientu saistīta persona ir mēģi-
nājusi vai ir veikusi prettiesiskas darbības pret SEB 
banku vai kādu tās klientu.

7.4. Ja Klients piecas vai vairāk reizes pēc kārtas ir kļūdīgi 
ievadījis Paroli (gadījumos, kad SEB banka ir piepra-
sījusi tās ievadi), Pieejas kodu vai Autorizācijas kodu, 
Internetbanka tiek automātiski bloķēta. Pieeja atblo-
ķējas automātiski pēc 12 stundām gadījumā, ja Parole, 
Pieejas kods vai Autorizācijas kods ir kļūdīgi ievadīts 
piecas reizes pēc kārtas, savukārt, ja kļūdīgi tiek ieva-
dīta Parole, Pieejas kods vai Autorizācijas kods desmit 
reizes pēc kārtas, tad Internetbanka netiek automātis-
ki atbloķēta. Jebkurā gadījumā Klients var pieeju Inter-
netbankai atbloķēt patstāvīgi Internetbankas sākuma 
lapā gadījumā, ja šāda iespēja tiek piedāvāta, nosūtot 
pieprasījumu un saņemot atbloķēšanas kodu uz ie-

priekš SEB bankai norādītu mobilā tālruņa numuru vai 
personīgi SEB bankas filiālē. Klients, sazinoties ar SEB 
bankas Klientu centru un veicot Klienta identifikāciju, 
var pieteikt iepriekšējās Paroles atjaunošanu un tad 
Klientam tiek doti papildu mēģinājumi piekļūt Internet-
bankai, izmantojot iepriekšējo Paroli.

7.5. SEB bankai ir tiesības veikt Internetbankas un/vai kon-
tu bloķēšanu gadījumos, kad tas nepieciešams Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto saistību izpil-
dei. 

8. Līguma darbības laiks, grozījumi un izbeigšana
8.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 

nenoteiktu laika periodu. 
8.2. Līgums automātiski tiek izbeigts, ja tiek pārtraukti at-

tiecīgo kontu apkalpošanas līgumi.
8.3. Ja Līdzēji vienojas par izmaiņām Līgumā (t.sk., jaunas 

Kodu kartes vai Kodu kalkulatora saņemšanu, Operā-
ciju limitu maiņu), Līdzēji noslēdz Līguma pielikumu ar 
Līguma tekstu jaunā redakcijā, un līdz ar šāda pieliku-
ma spēkā stāšanos, spēku zaudē iepriekšējā Līguma 
redakcija bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. 

8.4. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā 
laikā, par to brīdinot SEB banku vismaz vienu darba 
dienu iepriekš. No Līguma izbeigšanas brīža Klienta 
pieeja Internetbankas lietošanai tiek slēgta, kā arī tiek 
slēgta Klienta kā lietotāja tiesības piekļūt juridiskas 
personas Internetbankai (gadījumā, ja Klients ir kādas 
juridiskas personas Internetbankas lietotājs).

8.5. SEB bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus 
Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā un 
termiņos.

8.6. Strīdus starp klientu un SEB banku izskata, ievērojot 
Vispārējos darījumu noteikumus.

8.7. SEB bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Vispā-
rējos darījumu noteikumos noteiktajos gadījumos un 
termiņā.

8.8. SEB bankai ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Klientu, 
vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Klients ilgāk kā 6 (sešus) 
mēnešus pēc kārtas nav lietojis Internetbanku un/vai 
Internetbankai piesaistītie konti ir slēgti un kontu līgu-
mi ir izbeigti (tai skaitā, kontu līgumi ir izbeigti pēc SEB 
bankas iniciatīvas).

1. Termini

SEB banka – AS “SEB banka”.
Biometrijas risinājums – mobilās ierīces nodrošināts dro-
šības risinājums, kura ietvaros Klients, izmantojot Klienta 
unikālās īpašības, autentificējas Mobilajā aplikācijā. 
Instrukcijas – Bankas sniegti norādījumi Mobilā aplikācijā, 

kas saistīti ar Bankas pakalpojumu saņemšanu un Mobilās 
aplikācijas lietošanu. 
Klients – privātpersona, kurai ir norēķinu konts Bankā un 
kura ir noslēgusi Internetbankas līgumu ar Banku.
Mobilās aplikācijas konts – Konts, kas ir piesaistīts Klienta 
mobilā tālruņa numuram vai citam saskaņotam identifikato-
ram.
Mobilā aplikācija – pakalpojums, kas tiek sniegts, izmantojot 
mobilo aplikāciju, kura ļauj Klientam veikt maksājumus un sa-

 Mobilās aplikācijas
 noteikumi

Internetbankas līguma pielikums  -
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ņemt tos, kā arī veikt citas Bankas noteiktās darbības. Mobilā 
aplikācija ir daļa no Internetbankas pakalpojuma.
Mobilās aplikācijas lietotājs – persona, kura izmanto Mobilo 
aplikāciju.
Pielikums – šis Internetbankas līguma pielikums, ko piemēro 
gadījumos, kad Klients izmanto Mobilo aplikāciju un kas ir 
uzskatāms par Internetbankas līguma neatņemamu sastāv-
daļu.
PIN kods – Klienta izveidots četru ciparu identifikators, kas 
jāievada, piekļūstot Mobilajai aplikācijai.

Skaidrojums jēdzieniem, kas izmantoti šajā Pielikumā, bet 
nav skaidroti šajā punktā, atrodams Internetbankas līguma 
noteikumos.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pielikums nosaka Klienta un SEB bankas tiesības un 
pienākumus, kas rodas, izmantojot Mobilo aplikāciju. 
2.2. Pielikums sastāv no Mobilās aplikācijas noteikumiem, tas 
ir, vispārējās daļas un speciālās daļas. Speciālā daļa ietver 
informāciju, kas minēta Pielikuma 2.4. punktā, kuru Klients 
definē digitālā formā, kad piekļūst Mobilajai aplikācijai. 
2.3. Mobilās aplikācijas ietvaros Klientam ir iespēja veikt 
šādas darbības:

2.3.1. Veikt un saņemt maksājumus SEB bankas 
noteiktajā valūtā;
2.3.2. Saņemt ar kontu un citu izmantoto pakalpo-
jumu saistītu informāciju (piekļūt konta izrakstiem 
u.tml.);
2.3.3. Iegūt informāciju par SEB banku (tās tuvāko 
filiāļu un bankomātu atrašanās vietas u.tml.);
2.3.4. Nosūtīt maksājumu pieprasījumus citiem 
Mobilās aplikācijas lietotājiem;
2.3.5. Nosūtīt un saņemt paziņojumus;
2.3.6. Veikt citas SEB bankas atļautās darbības.

2.4. Lai varētu izmantot Mobilo aplikāciju, Klients Mobilajā 
aplikācijā norāda šādu savu personalizēto informāciju: 

2.4.1. Klienta mobilā tālruņa numuru vai citu SEB 
bankas noteiktu identifikatoru; un
2.4.2. Konta numuru, kas tiks piesaistīts mobilā tāl-
ruņa numuram vai citam identifikatoram, no kura un 
uz kuru tiks veikti maksājumi saskaņā ar Pielikuma 
4.1. punktu.

2.5. Pielikums tiek piemērot un ir saistošs Klientam ar brīdi, 
kad Klients ir veicis šādas darbības:

2.5.1. Lejupielādējis Mobilo aplikāciju mobilajā 
ierīcē; un
2.5.2. Mobilajā aplikācijā norādījis Pielikumā 
2.4. punktā minēto informāciju; un 
2.5.3. Mobilajā aplikācijā ievadījis SEB bankas pie-
šķirto unikālo apstiprinājuma kodu. 

2.6. Pēc reģistrācijas Mobilajā aplikācijā, izmantojot Autori-
zācijas līdzekļus saskaņā ar Internetbankas līgumu, Klients 
izveido unikālu PIN kodu. Pēc PIN koda izveides, Klients var 
aktivizēt piekļuvi Mobilai aplikācijai, izmantojot Biometrijas 
risinājumu, ja Mobilā aplikācija piedāvā šādu iespēju. 
2.7. Ja Mobilā aplikācija tiek papildināta ar jaunu funkcio-
nalitāti vai jauniem drošības līdzekļiem, Klients izsaka savu 
piekrišanu, apstiprinot attiecīgos atjauninājumus Mobilajā 
aplikācijā vai izmantojot atjaunināto Mobilo aplikāciju.
2.8. SEB bankai ir tiesības jebkurā brīdī Mobilajā aplikācijā 
piedāvāt Klientam papildu pakalpojumus un priekšrocības, 

kā arī daļēji vai pilnīgi pārtraukt minēto pakalpojumu sniegša-
nu bez Klienta piekrišanas.  
2.9. SEB bankai ir tiesības noteikt komisijas maksu par mobi-
lās aplikācijas izmantošanu un papildpakalpojumiem saskaņā 
ar tās Cenrādi.
2.10. Attiecībā uz jautājumiem, kuri nav regulēti šajā Pieliku-
mā, Līdzēji vadās pēc Internetbankas līguma noteikumiem. 
Ja starp Pielikumu un Internetbankas līgumu ir pretrunas, 
noteicošie ir Pielikuma noteikumi.

3. Mobilās aplikācijas izmantošana un drošība 

3.1. Klients izmanto Mobilo aplikāciju saskaņā ar Pieliku-
ma noteikumiem, Internetbankas līguma noteikumiem un 
Instrukcijām. SEB bankai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji 
mainīt Instrukcijas.
3.2. Lai izmantotu Mobilo aplikāciju, Klienta komunikācijas 
līdzekļiem un pieslēgumiem, mobilajām ierīcēm un citiem 
nepieciešamajiem līdzekļiem ir jāatbilst SEB bankas noteik-
tajām tehniskajām un drošības prasībām un vadlīnijām, kas ir 
pieejamas SEB bankas tīmekļa vietnē. SEB banka ir tiesības 
mainīt minētās prasības un vadlīnijas jebkurā laikā. Klients 
ir atbildīgs par savas mobilās ierīces drošību, tajā skaitā par 
mobilās ierīces drošības uzstādījumiem, tajā skaitā veiktajām 
izmaiņām uzstādījumos, kā arī pieslēguma drošību (piem., 
izmantojot publisku WIFI tīklu).
3.3. SEB banka piesaista Klienta mobilā tālruņa numuru vai 
citu identifikatoru, kuru Klients ir norādījis Mobilajā aplikā-
cijā, Mobilās aplikācijas kontam. Kad citi Mobilās aplikācijas 
lietotāji veic maksājumus Mobilās aplikācijas kontā vai nosū-
ta maksājumu pieprasījumus, izmantojot Mobilo aplikāciju, 
Klients un Mobilās aplikācijas konts tiks identificēts, pamato-
joties uz mobilā tālruņa numuru vai citu identifikatoru. 
3.4. Piekļūstot Mobilajai aplikācijai, Klients tiek autentificēts 
saskaņā ar tā ievadītu PIN kodu, izmantojot Biometrijas 
risinājumu vai Autorizācijas līdzekļiem saskaņā ar Internet-
bankas līgumu, vai citiem drošības līdzekļiem, ko par drošu ir 
atzinusi SEB banka. Klients apstiprina maksājumus saskaņā 
ar Pielikuma 4.2. punkta noteikumiem.
3.5. Ja Klients, pieslēdzoties Mobilajai aplikācijai, ievada 
nepareizu PIN kodu vai pielieto neatbilstošu Biometrijas 
risinājumu piecas reizes pēc kārtas, Klients var pieslēgties, 
izmantojot Autorizācijas līdzekļus saskaņā ar Internetbankas 
līgumu.
3.6. Maksājumu pieprasījumu nosūtīšanai un saņemšanai 
Mobilajā aplikācijā ir informatīvs raksturs un neuzliek maksā-
juma saņēmējam vai Klientam pienākumu veikt maksājumu.
3.7. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SEB banku, 
ja:

3.7.1. Mobilo sakaru līgums ar mobilā tīkla operato-
ru ir izbeigts; 
3.7.2. Mobilās ierīces lietošana tiek izbeigta, t.sk. 
nozaudēta, nozagta;
3.7.3. Mobilā tālruņa numurs, kuru Klients lieto 
Mobilajā aplikācijā, ir bloķēts, mainīts vai nodots 
trešajai personai.

3.8. Klients apņemas izmantot Mobilo aplikāciju tikai pats 
personīgi, neizpaust PIN kodu un nepieļaut, lai PIN kods vai 
Biometrijas risinājums nonāktu trešo personu rīcībā, ievērojot 
tādus pašus aizsardzības pasākumus, kādi ir noteikti parolēm 
un citiem drošības elementiem saskaņā ar Internetbankas 
līgumu.
3.9. Klients nodrošina, ka Klienta mobilā ierīce ir tikai Klienta 
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lietošanā un tiek turēta tādā veidā, lai trešā persona nevar 
tai piekļūt, un veic nepieciešamos pasākumus tās drošai 
lietošanai un glabāšanai. 
3.10. Ja mobilā ierīce vai PIN kods tiek nozaudēts vai 
nozagts, vai ja pastāv kāds cits risks, ka trešā persona ir 
ieguvusi mobilo ierīci vai PIN kodu savā rīcībā, tad:

3.10.1. Klients par to nekavējoties paziņo SEB ban-
kai un SEB banka bloķē pieeju Mobilajai aplikācijai; 
vai 
3.10.2. Klients ierobežo piekļuvi Mobilajai aplikācijai 
citā SEB bankai pieņemamā veidā.

3.11. SEB banka ieraksta un saglabā datu plūsmas starp 
Klientu un SEB banku, un nepieciešamības gadījumā izmanto 
šos datus, lai apstiprinātu maksājumus un citas darbības.
3.12. SEB bankai ir tiesības nosūtīt informatīvas īsziņas par 
Mobilās aplikācijas izmantošanu un pakalpojumiem uz Klien-
ta norādīto mobilā tālruņa numuru.

4. Maksājumi 

4.1. Klients var veikt divu veidu maksājumus, izmantojot 
Mobilo aplikāciju:

4.1.1. Maksājumus no Mobilās aplikācijas konta, 
kurus veic, pamatojoties uz mobilā tālruņa numuru 
vai citu saskaņotu identifikatoru, kas ir piesaistīts 
saņēmēja konta numuram. Šādus maksājumus 
var veikt Mobilās aplikācijas lietotājiem vai, ja SEB 
banka to atļauj – citiem maksājumu saņēmējiem. 
Maksājumus, pamatojoties uz mobilā tālruņa numu-
ru, nevarēs veikt, ja Klients nebūs piešķīris tiesības 
piekļūt Klienta mobilās ierīces kontaktu sarakstam;
4.1.2. Maksājumus no Konta, kurus veic, pamatojo-
ties uz maksājumu saņēmēja konta numuru. 

4.2. Maksājumus Mobilajā aplikācijā apstiprina šādi:
4.2.1. Maksājumus, kuru apmērs nepārsniedz 
30 eiro un dienas limitu – 150 eiro, vai Internetban-
kā noteikto limitu, ja tas ir mazāks par šajā punktā 
noteikto, Klients apstiprina nospiežot pogu “Apstip-
rināt”. SEB banka uzskata šādu maksājuma apstipri-
nājumu kā Klienta piekrišanu veikt maksājumu; 
4.2.2. Maksājumus, kuru apmērs pārsniedz Pieliku-
ma 4.2.1. punktā minētos limitus, bet nepārsniedz 
Internetbankā noteiktos limitus, Klients apstiprina 
ar Internetbankas līgumā noteiktajiem Autorizācijas 
līdzekļiem.

4.3. Jebkuri Internetbankā piemērotie ierobežojumi, tajā 
skaitā noteiktie limiti, tiek piemēroti visiem ar Mobilās aplikā-
cijas starpniecību veiktajiem maksājumiem. 
4.4. SEB banka ieskaita naudu Mobilās aplikācijas kontā, ja 
Mobilās aplikācijas lietotājs veic maksājumu, kas saistīts ar 
mobilā tālruņa numuru, saskaņā ar Instrukcijām.
4.5. SEB bankai ir tiesības uzskatīt, ka maksājumi atbilst 
Klienta gribai, kamēr netiek pierādīts pretējais, vai līdz brī-
dim, kad Klients ir informējis SEB banku saskaņā ar Pielikuma 
3.10. punktu.
4.6. Klients ir atbildīgs par to, ka maksājuma saņēmēja 
mobilā tālruņa numurs, atbilstoši kuram tiek veikts maksā-
jums, ir pareizs un tās  personas lietošanā, kurai Klients veic 
maksājumu.
4.7. SEB bankai ir tiesības neizpildīt Mobilajā aplikācijā nosū-
tīto maksājuma rīkojumu, ja: 

4.7.1. Mobilās aplikācijas konts vai citi konti, vai In-
ternetbanka ir bloķēti, vai Klienta naudas līdzekļiem 

Mobilās aplikācijas kontā vai citos kontos ir uzlikts 
arests; vai 
4.7.2. Maksājuma rīkojuma summas apmērs pār-
sniedz noteikto limitu; vai
4.7.3. Klients nav izpildījis Instrukcijas par Mobilās 
aplikācijas lietošanu; vai
4.7.4. Naudas līdzekļu apmērs Mobilās aplikācijas 
kontā vai citos kontos nav pietiekams attiecīgā 
maksājuma izpildei un/vai attiecīgo komisijas maksu 
saskaņā ar Cenrādi segšanai; vai 
7.7.5. Citu no normatīvajiem aktiem vai attiecīgā 
līguma izrietošu iemeslu dēļ.

4.8. SEB bankai ir pienākums izpildīt Mobilajā aplikācijā veik-
tos maksājumus saskaņā ar SEB bankas Kredītpārvedumu 
noteikumiem un Vispārējiem darījumu noteikumiem, ciktāl 
Pielikumā nav noteikts citādi. 

5. Komisijas maksas

5.1. Par Mobilās aplikācijas lietošanu Klients maksā SEB 
bankai komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.
5.2. SEB bankai ir tiesības ieturēt no Mobilās aplikācijas 
konta vai citiem kontiem atbilstošās maksājumu summas un 
komisijas maksas saskaņā ar SEB bankas Vispārējiem darīju-
mu noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem un Cenrādi. 
5.3. Klientam ir pienākums nodrošināt, lai Kkontā vai citā 
Klienta kontā SEB bankā ir pietiekams naudas līdzekļu ap-
mērs maksājumu veikšanai un komisiju samaksai saskaņā ar 
Cenrādi. Gadījumā, ja Klienta attiecīgajā kontā nav pietiekošs 
naudas līdzekļu daudzums, SEB bankai ir tiesības ieturēt tai 
pienākošās naudas summas no jebkura cita Klienta konta 
SEB bankā. 

6. Paziņojumi

6.1. Ja maksājuma rīkojums nav izpildīts, SEB banka var 
informēt par to Klientu, norādot to kā rīkojuma izpildes kļūdu 
Mobilajā aplikācijā. 
6.2. Klients var saņemt ar maksājumu saistīto informāciju 
Internetbankā, Mobilajā aplikācijā un SEB bankā.
6.3. Klients apņemas nekavējoties informēt SEB banku par 
jebkādām kļūdām vai darbības traucējumiem, kas būtiski 
ietekmē Mobilās aplikācijas lietošanu.

7. Pušu atbildība 

7.1. Klients ir atbildīgs par:
7.1.1. Visiem maksājumiem, ja vien nav citādi no-
teikts saskaņā ar Internetbankas līgumu, Pielikumu 
vai normatīvajiem aktiem;
7.1.2. SEB bankai sniegto datu pareizību un savlaicī-
gumu, lietojot Mobilo aplikāciju, tai skaitā, informāci-
jas, kas noteikta Pielikuma 2.4. punktā, pareizību.

7.2. SEB banka ir atbildīga par saņemta maksājuma rīkojuma 
nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, ja vien Pielikumā, Inter-
netbankas līgumā vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
7.3. SEB banka nav atbildīga par maksājumu rīkojumu neiz-
pildi vai nokavētu izpildi, ja:

7.3.1. SEB banka nav saņēmusi maksājuma rīkoju-
mu; vai 
7.3.2. Maksājuma rīkojuma saņemšana tika kavēta 
mobilā sakaru operatora, personas vai organizācijas, 
kas sniedz starpniecības pakalpojumus saistībā ar 
rīkojumu, vai trešās personas vainas dēļ.

7.4. SEB banka nav atbildīga par maksājumiem, kas veikti 
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pretēji Klienta gribai, ja:
7.4.1. Zaudējumi ir radušies mobilās ierīces vai PIN 
koda nozaudēšanas vai zādzības dēļ, vai citas to 
prettiesiskas izmantošanas dēļ, un maksājumi bez 
Klienta ziņas ir veikti pirms Pielikuma 3.10. punktā 
noteiktā paziņojuma iesniegšanas SEB bankai; vai
7.4.2. Klients ir iesaistījies krāpšanā vai ja Klients 
nav pildījis Pielikumā vai Internetbankas līgumā 
noteiktās saistības tīši vai rupjas nolaidības dēļ. 

7.5. Ja mobilā ierīce vai PIN kods ir nozaudēts, nozagts vai 
citādi prettiesiski izmantots, Klients uzņemas pilnu atbildību 
par zaudējumiem, kas radušies Mobilās aplikācijas kontā vai 
citos Kontos esošo līdzekļu prettiesiskas izmantošanas dēļ 
līdz brīdim, kad SEB bankai tiek iesniegts paziņojums saskaņā 
ar Pielikuma 3.10. punktu. Šādā gadījumā Klienta maksimālā 
atbildība ir 150 eiro. 
7.6. Klients ir atbildīgs pilnā apmērā par zaudējumiem, nepie-
mērojot 150 eiro limitu, gadījumā, ja:

7.6.1. Klients ir pārkāpis Pielikumā vai Internetban-
kas līgumā noteiktās saistības tīši vai rupjas nolaidī-
bas dēļ; vai
7.6.2. Klients ir iesaistījies krāpšanā.

8. Pielikuma grozīšana un Mobilās aplikācijas 
pakalpojuma izbeigšana 

8.1. Jebkuras izmaiņas Pielikuma 2.4. punktā noteiktajā 
Klienta personalizētajā informācijā tiks uzskatītas par Pieli-
kuma grozīšanu.  
8.2. SEB bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Pielikuma vispā-
rējo daļu saskaņā ar Internetbankas līguma noteikumiem.
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Mobilās 
aplikācijas lietošanu, izdzēšot no Mobilās aplikācijas infor-
māciju, kas minēta Pielikuma 2.4. punktā. Minēto informāciju 
var izdzēst un pārtraukt Mobilās aplikācijas pakalpojuma 
lietošanu, par to paziņojot SEB bankai vai citā SEB bankai 
pieņemamā veidā. 
8.4. SEB banka var pārtraukt Mobilās aplikācijas pakalpoju-
ma sniegšanu Klientam, ja:

8.4.1. Klients ir pārkāpis Pielikumā, Internetbankas 
līgumā, Kredītpārvedumu noteikumos vai Vispārējos 
darījumu noteikumos noteiktās saistības; vai
8.4.2. SEB bankas rīcībā ir nonākusi informācija:
- No kuras var pamatoti secināt, ka Mobilā aplikācija 
tiek lietota pret Klienta gribu, vai Klientam iesais-
toties krāpšanā vai izmantojot to citā neatbilstošā 
veidā; vai
- Ka mobilo sakaru līgums, kas noslēgts starp Klientu 
un mobilo sakaru tīklu operatoru, ir izbeigts vai ir 
notikusi Klienta mobilā tālruņa numura maiņa; vai
8.4.3. Mobilā aplikācija nav lietota vismaz sešus 
mēnešus pēc kārtas; vai
8.4.4. Iestājas kāds cits normatīvajos aktos noteikts 
gadījums. 

8.5. Ja Mobilās aplikācijas lietošana tiek izbeigta saskaņā ar 
Pielikuma 8.4. punktu, tiek izdzēsta Pielikuma 2.4. punktā 
minētā Klienta personalizētā informācija no Mobilās aplikā-
cijas. SEB banka var atļaut Klientam atkal sākt lietot Mobilās 
aplikācijas pakalpojumu, ja SEB banka būs pārliecinājusies, 
ka apstākļi, kuri bija par pamatu Mobilās aplikācijas pakal-
pojuma izbeigšanai, ir zuduši. SEB banka var liegt Klientam 
lietot Mobilo aplikāciju, ja Klients ir pārkāpis Pielikumā vai 
Internetbankas līgumā noteiktās saistības. 

8.6. Ja Mobilās aplikācijas pakalpojuma lietošana ir pārtrauk-
ta saskaņā ar Pielikuma 8.3. vai 8.4. punktu, tas neietekmē 
prasījuma tiesības, kas radušās pirms šī pakalpojuma izbeig-
šanas.
8.7. Pielikums automātiski tiek izbeigts gadījumā, ja tiek 
izbeigts Internetbankas līgums.

9. Datu izmantošana 

9.1. SEB banka apstrādā šādus Klienta datus Mobilās aplikā-
cijas pakalpojuma sniegšanas nolūkā: 
Klienta vārdu, uzvārdu, kontu numurus, mobilā tālruņa nu-
muru, mobilās ierīces atrašanās vietu, kā arī Klienta mobilās 
ierīces kontaktu sarakstu, tai skaitā, iekļauto personu tālruņu 
numurus.  Citi dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši SEB bankas 
privātuma politikā paredzētajiem mērķiem. 
9.2. SEB banka pievieno attiecīgo personu mobilo tālruņu 
numurus, kas ir kontaktu sarakstā, ar attiecīgo personu konta 
numuriem SEB bankas datubāzē.
9.3. Klients apzinās un piekrīt tam, ka:

9.3.1. SEB banka pārsūtīs visiem Mobilās aplikācijas 
lietotājiem, kuru mobilās ierīces kontaktu sarakstā ir 
norādīts Klienta mobilais tālruņa numurs, informāci-
ju par to, ka Klients ir Mobilās aplikācijas lietotājs; un
9.3.2. Veicot vai saņemot maksājumus vai maksāju-
ma pieprasījumu, SEB banka var pārsūtīt maksājuma 
pieprasītājam/saņēmējam informāciju par Klienta 
vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru (ja maksā-
jums tiek veikts saskaņā ar Pielikuma 4.1.1. punktu) 
un konta numuru. 

9.4. Pakalpojuma sniegšanas nolūkam Klients pilnvaro SEB 
banku periodiski piekļūt Klienta mobilās ierīces kontaktper-
sonu sarakstam un atjaunināt Mobilās aplikācijas lietotāju 
sarakstu.
9.5. SEB banka nevāc un neglabā informāciju par Klienta 
mobilā ierīcē kontaktu sarakstā esošo personu vārdiem, 
adresēm un citiem datiem.
9.6. Klients apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta 
ar Mobilās aplikācijas pakalpojumu, trešajām personām, 
izņemot gadījumos, kas saistīti ar maksājumu nodrošināšanu 
saskaņā ar Pielikumu, vai normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos.


