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Operatīvā līzinga (nomas) līguma Vispārīgie noteikumi
1. Paskaidrojošie termini
1.1. Apdrošinātājs
Ar SEB līzingu saskaņota apdrošināšanas sabiedrība, kurai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence un kas
apdrošina Līzinga objektu saskaņā ar apdrošināšanas līguma un Līguma noteikumiem.
1.2. Apdrošināšanas papildpakalpojums
Klientam SEB līzinga piedāvāts papildus pakalpojums, kas paredz Līzinga objekta KASKO apdrošināšanu Klienta vārdā.
Ar informāciju par Apdrošināšanas papildpakalpojumu var iepazīties interneta vietnē www.seb.lv.
1.3. Atlikusī vērtība
Pamatnoteikumos norādītā uz Līzinga beigu termiņu noteiktā Līzinga objekta atlikusī vērtība, kas var mainīties atbilstoši
izmaiņām PVN likmē.
1.4. Bāzes likme
Mainīgās procentu likmes periodiski mainīgā daļa, kas atbilstoši Pamatnoteikumos noteiktajam ir EURIBOR un kuras
noteikšanas datums ir norādīts Pamatnoteikumos.
1.5. Cenrādis
SEB pakalpojumu cenrādis privātpersonām, kas ir pieejams interneta vietnē www.seb.lv.
1.6. CSDD
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734.
1.7. Darba diena
Diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikā ar normatīvu aktu noteikta svētku diena, un kurā SEB līzings un
SEB banka Latvijas Republikā ir atvērta vispārējai darbībai.
1.8. EURIBOR
Attiecīgā termiņa vidējā Eirozonas banku procentu likme, kuru katru EUR norēķinu dienu aprēķina EMMI (Eiropas
Naudas Tirgus Institūts) un kura ir pieejama interneta vietnē http://www.emmi-benchmarks.eu/.
1.9. Fiksēta procentu likme
Procentu likme, kas izteikta gada procentos un kas noteikta Pamatnoteikumos kā nemainīgs lielums.
1.10. Grafiks
Līzinga maksājumu un apdrošināšanas prēmijas (ja Klients izmanto Apdrošināšanas papildpakalpojumu) samaksas
grafiks, kas, ņemot vērā Līzinga objekta cenu, ir sastādīts uz Līguma noslēgšanas dienu saskaņā ar Līguma noteikumiem
un kuram ir informatīva nozīme. Ja Līguma noslēgšanas dienā precīzs Līzinga objekta piegādes datums nav zināms, tad
pēc Līzinga objekta cenas samaksas SEB līzings reizē ar pirmo ikmēneša rēķinu nosūta Klientam aktualizētu Grafiku.
1.11. Jaunā bāzes likme
SEB līzinga pienācīgi izvēlēta bāzes likme, ar kuru SEB līzings aizstāj Bāzes likmi Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1.12. Līguma maksājumi
Visi no Līguma izrietošie maksājumi, t.sk. Pirmais maksājums, Līzinga maksājumi, Komisijas maksas, Nokavējuma
procenti, u.c. maksājumi, kas Klientam jāmaksā SEB līzingam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.13. Līzinga maksājumi
Nomas maksājumi, kas Klientam jāmaksā SEB līzingam par Līzinga objekta nomu, kuru aprēķinā tiek izmantota Procentu
likme.
1.14. Līzinga objekta cena
Pirkuma līgumā un Pamatnoteikumos norādītā Līzinga objekta pirkuma maksa.
1.15. Līzinga objekts
Pamatnoteikumos noteiktā kustamā manta, ko ir izraudzījies Klients un ko SEB līzings apņemas iegūt īpašumā no Klienta
izraudzīta Pārdevēja, lai nodrošinātu Līzinga objekta nodošanu Klienta turējumā un lietošanā saskaņā ar Līgumu.
1.16. Maksājuma diena
Diena, līdz kurai Klientam pilnā apmērā jāveic ikmēneša Līzinga maksājums un apdrošināšanas prēmijas (ja Klients
izmanto Apdrošināšanas papildpakalpojumu) ikmēneša maksājums, pārskaitot uz SEB līzinga kontu.
1.17. Mainīgā procentu likme
Procentu likme, kas izteikta gada procentos un kas ir vienāda ar Bāzes likmes un Pievienotās likmes kopsummu.
1.18. Nobraukuma limits
Pamatnoteikumos noteiktais maksimālais kilometru daudzums Līzinga objekta odometra rādītājā, līdz kuram Klients ir
tiesīgs braukt ar Līzinga objektu līdz Līzinga beigu termiņam.
1.19 Pārdevējs
Fiziska vai juridiska persona, no kuras SEB līzings apņemas iegūt īpašumā Klienta izraudzītu Līzinga objektu.
1.20. Piegādes dokuments
Klienta parakstīts piegādes apliecinājums, kas apstiprina Līzinga objekta piegādi un nodošanu Klientam.
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1.21. Pirkuma līgums
Starp SEB līzingu, Klientu un Pārdevēju noslēgts Līzinga objekta pirkuma līgums.
1.22. Pirmais maksājums
Pamatnoteikumos un Grafikā norādītais pirmais Līzinga maksājums
1.23. Procentu likme
Fiksētā procentu likme vai Mainīgā procentu likme.
1.24. Pievienotā likme
Mainīgās procentu likmes nemainīgā daļa, kas izteikta gada procentos un noteikta Pamatnoteikumos.
1.25. Saistību neizpildes paziņojums
Paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, ko SEB līzings nosūta Klientam Līgumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā.
1.26. SEB banka
AS ”SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.
1.27. Turētājs
CSDD reģistrētais, Līzinga objekta reģistrācijas apliecībā un Pamatnoteikumos noradītais Līzinga objekta turētājs.
2. Līguma priekšmets
2.1. SEB līzings apņemas iegūt īpašumā Līzinga objektu no Pārdevēja un nodot to nomā Klientam, , bet Klients apņemas
pieņemt Līzinga objektu un veikt visus Līguma maksājumus.
2.2. No Līzinga objekta cenas apmaksas brīža SEB līzings ir Līzinga objekta īpašnieks.
2.3. Līzinga maksājumi nav uzskatāmi par pirkuma maksājumiem un to samaksa nedod Klientam pilnīgas vai daļējas
Līzinga objekta īpašumtiesības.
3. Līzinga izsniegšana
3.1. SEB līzings samaksā Līzinga objekta cenu Pārdevējam saskaņā ar Līguma un Pirkuma līguma noteikumiem, ja nav
iestājies neviens no Saistību neizpildes nosacījumiem.
3.2. Klienta Līgumā un Pirkuma līgumā noteikto pienākumu nepildīšana, atbrīvo SEB līzingu no atbildības par Līzinga
objekta cenas nemaksāšanu vai samaksas kavējumu un šajā sakarā SEB līzings nav atbildīgs par Līzinga objekta cenas
nemaksāšanas vai samaksas kavējuma sekām.
3.3. Ja Līzinga objekta cena nav samaksāta Pirkuma līgumā norādītajā termiņā un Pirkuma līgumā puses nav panākušas
citu vienošanos, kā rezultātā Pirkuma līgums zaudē spēku, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu bez papildus vienošanās, bez
saistību atcēlēja līguma noslēgšanas vai jebkādu citu procedūru veikšanas. Ja ir samaksāts Pirmais maksājums, tas tiek
Klientam atmaksāts.
4. Klienta apliecinājumi un pienākumi
4.1. Parakstot Līgumu, Klients apliecina, ka:
4.1.1. ir patstāvīgi izvēlējies Līzinga objektu un Pārdevēju;
4.1.2. SEB līzings nav sniedzis nekādus tiešus vai netiešus padomus (ieteikumus) attiecībā uz Pārdevēja un Līzinga objekta
izvēli, Līzinga objekta derīgumu un piemērotību Klienta mērķiem un vajadzībām. SEB līzings nav atbildīgs par Klienta
izvēli, kā arī par Līzinga objekta kvalitāti un tā atbilstību Klienta prasībām un vajadzībām.
4.1.3. ir iepazinies ar Līzinga objekta dokumentāciju;
4.2. Klientam Līguma darbības laikā ir pienākums:
4.2.1. 3(trīs) Darba dienu laikā pēc Piegādes dokumenta parakstīšanas, to iesniegt SEB līzingam;
4.2.2. lietot un uzturēt Līzinga objektu, ievērojot normatīvajos aktos un ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktās
lietošanas prasības;
4.2.3. par saviem līdzekļiem uzturēt Līzinga objektu labā tehniskajā stāvoklī, veikt Līzinga objekta tehniskās un garantijas
apkopes saskaņā ar garantijas noteikumiem, regulāru tehnisko apskati un remontu. Klientam nav tiesību prasīt šādu
izdevumu atlīdzību no SEB līzinga;
4.2.4. glabāt visu ar Līzinga objektu saistīto dokumentāciju, t.sk., bet ne tikai tehnisko dokumentāciju, ražotāja vai
Pārdevēja garantijas. Dokumentu pazaudēšanas vai bojāejas gadījumā par saviem līdzekļiem veikt to atjaunošanu;
4.2.5. neveikt tādas darbības, kuru rezultātā var tikt pasliktināts Līzinga objekta stāvoklis vai pazemināta tā vērtība;
4.2.6. atbildēt par Līzinga objektu un uzņemties visus riskus, kas saistīti ar Līzinga objekta bojājumiem, pilnīgu vai daļēju
bojāeju, pazaudēšanu, zādzību, laupīšanu vai citādu iziešanu no Klienta valdījuma, zaudējumu nodarīšanu trešajām
personām;
4.2.7. uzņemties visus riskus saistībā ar Līzinga objekta lietošanu. Klientam ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kas radušies
trešajām personām vai to mantai Līzinga objekta lietošanas rezultātā;
4.2.8. nekavējoties informēt SEB līzingu, ja ir mainījusies Klienta kontaktinformācija un/vai deklarētās dzīvesvietas adrese;
4.2.9. nekavējoties informēt SEB līzingu, ja ir iestājies kāds apstāklis, kas var apdraudēt Līguma izpildi;
4.2.10. nekavējoties informēt SEB līzingu, ja Līzinga objektam ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
4.2.11. sniegt SEB līzingam pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei;
4.2.12. SEB līzinga noteiktā termiņā iesniegt SEB līzingam jebkuru ar Līzinga objektu saistītu dokumentu, t.sk.
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dokumentus par Līzinga objekta iegādi, turējumu un lietošanu;
4.2.13. Pēc SEB līzinga pieprasījuma, nodrošināt SEB līzingam piekļuvi Līzinga objektam, lai veiktu Līzinga objekta
stāvokļa pārbaudi;
5. Līzinga objekta nodošana
5.1. Līzinga objekta piegāde un nodošana Klientam notiek Pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Ja pēc tam, kad SEB līzings ir veicis Līzinga objekta cenas samaksu Pārdevējam Klients konstatē Līzinga objekta
nepilnības un/vai trūkumus, Klientam bez atsevišķa SEB līzinga pilnvarojuma ir pienākums pieprasīt, lai Pārdevējs pats
par saviem līdzekļiem šādus trūkumus un/vai nepilnības novērš vai samaina Līzinga objektu uz atbilstošu bez trūkumiem
un/vai nepilnībām. Klientam bez atsevišķa SEB līzinga pilnvarojuma ir tiesības savā un SEB līzinga vārdā prasīt organizēt
neatkarīgu ekspertīzi, lai noteiktu Līzinga objekta tehnisko stāvokli un ekspluatācijas kvalitāti. Klients bez atsevišķa SEB
līzinga pilnvarojuma ir tiesīgs izvirzīt pret Pārdevēju arī jebkuru citu patērētāja tiesību aizsardzības normatīvajos aktos
noteikto patērētāja prasību.
5.3. Ja tiesa, izskatot strīdu starp Pārdevēju un Klientu saistībā ar Līzinga objekta nodošanu, Līzinga objekta trūkumiem
un/vai nepilnībām, vai citiem Pirkuma līguma pārkāpumiem, atzīst Klienta iebildumus par nepamatotiem, Klientam ir
jāsedz visi izdevumi un/vai jāatlīdzina zaudējumi, kas SEB līzingam radušies iepriekš minētā sakarā.
5.4. Apstāklis, ka Līzinga objekts nav piegādāts Pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā, neatbrīvo Klientu no Līgumā noteikto
maksājumu veikšanas, izņemot Vispārīgo noteikumu 13.2.punktā noteikto gadījumu.
5.5. Ja vien citos starp Pusēm noslēgtajos līgumos nav noteikts savādāk, Iestājoties Līzinga beigu termiņam, Klientam ir
pienākums 3 (trīs) dienu laikā nodod Līzinga objektu SEB līzinga valdījumā, SEB līzinga noradītā laikā un vietā. Ja Klients
savlaicīgi nenodod Līzinga objektu SEB līzinga valdījumā, Klientam ir pienākums maksāt SEB līzingam nokavējuma
procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līzinga objekta cenas par katru kavēto dienu. Ja nododot Līzinga
objektu SEB līzinga valdījumā, nobraukto kilometru daudzums ir lielāks par Nobraukuma limitu, Klientam ir pienākums
samaksāt SEB līzingam Līgumsodu Par Nobraukuma limita pārsniegšanu par katru nobraukto kilometru, kas pārsniedz
Nobraukuma limitu.
5.6. Ja vien citos starp Pusēm noslēgtajos līgumos nav noteikts savādāk, ja iestājoties Līzinga beigu termiņam, Līzinga
objekta nolietojums pārsniedz parastu nolietojumu, kā rezultātā tā vērtība ir būtiski samazinājusies, ko apliecina Līzinga
objekta autorizētā servisa centra sastādīts defektācijas akts, SEB līzings ir tiesīgs realizēt Līzinga objektu jebkurai trešajai
personai pēc saviem ieskatiem par cenu, kas nav mazāka par neatkarīga sertificēta īpašuma vērtētāja noteikto ātrās
realizācijas vērtību, un pieprasīt starpību starp Atlikušo vērtību un reālo Līzinga objekta pārdošanas vērtību no Klienta.
6. Līzinga objekta lietošana
6.1 Klients nav tiesīgs bez SEB līzinga iepriekšējas rakstiskas piekrišanas un/vai bez SEB līzinga pilnvarojuma (pilnvaras):
6.1.1. izvest Līzinga objektu ārpus Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstu robežām;
6.1.2. Līzinga objektu nodot apakšnomā, patapināt vai citādi nodot Līzinga objektu trešās personas lietošanā. Bez SEB
līzinga atsevišķas rakstveida piekrišanas Klients ir tiesīgs nodot Līzinga objektu bezatlīdzības lietošanā savas ģimenes
locekļiem vai personām, ar kurām Klientam ir kopēja mājsaimniecība. Nododot Līzinga objektu lietošanā atbilstoši iepriekš
minētajam nodoto tiesību apjoms nevar būt plašākas par Klientam ar Līgumu nodoto tiesību apjomu. Klients ir atbildīgs,
ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam vai turētājam
noteiktos pienākumus, kā arī Klients paliek pilnībā atbildīgs pret SEB līzingu par Līguma noteikumu izpildi. Ja Līguma
darbība tiek izbeigta, SEB līzingam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, izbeidzas arī attiecīgās personas tiesības lietot
Līzinga objektu;
6.1.3. Līzinga objektu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu un/vai saistību tiesībām;
6.1.4. veikt izmaiņas Līzinga objektā, tas ir, to pārveidot, tam uzstādīt palīgiekārtas, aprīkojumu, vai veikt citus tehniskus
papildinājumus.
6.2. Jebkuras Līzinga objekta izmaiņas, kas veiktas bez SEB līzinga piekrišanas un kuras nav iespējams atdalīt no Līzinga
objekta, to nebojājot, bez atlīdzības pāriet SEB līzinga īpašumā. SEB līzings ir tiesīgs atteikties no veiktajām izmaiņām un
pieprasīt Klientam šīs izmaiņas novērst. Šādā gadījumā Klientam ir jāsedz visi izdevumi un/vai jāatlīdzina zaudējumi, kas
SEB līzingam radušies augstāk minētā sakarā.
6.3. Klientam bez atsevišķa pilnvarojuma, izņemot gadījumus, kad to pieprasa normatīvie akti, ir tiesības SEB līzinga vārdā
un interesēs vērsties pret trešajām personām, ja to darbības (bezdarbības) rezultātā SEB līzingam radīti zaudējumi sakarā ar
Līzinga objekta lietošanu.
6.4. SEB līzings nav atbildīgs par defektiem, kā arī citiem Līzinga objekta bojājumiem, kas varētu ietekmēt Līzinga objekta
vērtību Līguma darbības termiņa laikā.
6.5. SEB līzings neuzņemas atbildību un nesedz Klientam zaudējums, ja Līzinga objekts nevar šķērsot citas valsts robežu,
attiecīgās valsts normatīvā regulējuma dēļ.
7. Apdrošināšana
7.1. Klientam ir pienākums nekavējoties pēc Piegādes dokumenta parakstīšanas par saviem līdzekļiem apdrošināt Līzinga
objektu, noslēdzot ar Apdrošinātāju KASKO apdrošināšanas līgumu. KASKO apdrošināšanas polises kopija nekavējoties
jāiesniedz SEB līzingam, nosūtot to uz apdrosinasana@seb.lv.
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7.2. Klientam jānodrošina, ka:
7.2.1. Līzinga objekta apdrošināšanas līgumā kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs (labuma guvējs) tiek norādīts SEB
līzings;
7.2.2 Līzinga objekta apdrošināšanas līgumā kā apdrošinājuma ņēmējs tiek norādīts Turētājs;
7.2.3. Līzinga objekta apdrošināšana sedz riskus – trešo personu prettiesiska rīcība (ieskaitot zādzību un nolaupīšanu),
bojāeja, visi bojājumi, tai skaitā ceļu satiksmes negadījumu rezultātā iegūtie, ugunsnelaime, dabas stihiju postījumi;
7.2.4. Līzinga objekts tiek apdrošināts par summu, kas nav mazāka par Līzinga objekta tirgus, jaunvērtību vai atjaunošanas
vērtību, ieskaitot PVN, apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī;
7.2.5. Līzinga objekts ir apdrošināts nepārtraukti visu Līguma darbības laiku;
7.2.6. Klienta pašrisks atbilst SEB līzinga prasībām. Ar SEB līzinga prasībām, Klients var iepazīties interneta vietnē
www.seb.lv ;
7.2.7. ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienas pirms Līzinga objekta KASKO apdrošināšanas polises termiņa beigām, SEB līzingam
tiktu iesniegta KASKO apdrošināšanas polises kopija nākamajam periodam.
7.3. Ja Puses vienojas par Apdrošināšanas papildpakalpojumu, Klients pilnvaro SEB līzingu Klienta vārdā slēgt Līzinga
objekta apdrošināšanas līgumu šādā kārtībā un uz šādiem nosacījumiem:
7.3.1 Apdrošinātājs ir SEB līzinga sadarbības partneris;
7.3.2. apdrošināšanas līguma spēkā esamības termiņš ir ne mazāks kā 12 (divpadsmit) mēneši;
7.3.3. apdrošināšanas līgums satur Vispārīgo noteikumu 7.2.1. – 7.2.6. punktos noteiktās prasības;
7.3.4. apdrošināšanas līgums ar Apdrošinātāju par katru apdrošināšanas periodu tiek slēgts kā distances līgums. Klientam,
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no apdrošināšanas līguma. (Informācija par
distances līgumu ir arī pieejama interneta vietnē www.seb.lv.);
7.3.5. Apdrošināšanas prēmija par katru apdrošināšanas periodu tiek maksāta 12 (divpadsmit) izlīdzinātos maksājumos, ja
Puses nevienojas par citu izlīdzināto maksājumu skaitu, iekļaujot attiecīgo apdrošināšanas prēmijas daļas maksājumu
kārtējā ikmēneša rēķinā, izņemot pirmo apdrošināšanas prēmijas daļas maksājumu, kuru Klients samaksā apdrošināšanas
polises rēķinā norādītajā termiņā un apmērā. Klientam ir tiesības apdrošināšanas prēmiju, par visu apdrošināšanas
periodu, apmaksāt arī vienā maksājumā par to iepriekš informējot SEB līzingu.
7.3.6. SEB līzings nodrošina, lai Apdrošinātājam pilnā apmērā tiktu pārskaitīts no Klienta saņemtais apdrošināšanas
prēmijas daļas maksājums.
7.3.7. Gadījumā, ja Klients kavē SEB līzinga izrakstītā kārtējā ikmēneša rēķina apmaksu vairāk kā par 14 (četrpadsmit)
dienām, SEB līzingam ir tiesības paziņot Apdrošinātājam par vienpusēju atkāpšanos no apdrošināšanas līguma. Tādā
gadījumā, Klientam ir pienākums nekavējoties noslēgt jaunu KASKO apdrošināšanas līgumu ar Apdrošinātāju.
7.4. Klientam izvēloties Apdrošināšanas papildpakalpojumu, Klients apliecina, ka:
7.4.1. Līzinga objekts nav sabiedrisko pasažieru pārvadājumu transports, mācību transports, taksometrs, īstermiņa vai
ilgtermiņa nomas automašīna, apsardzes transportlīdzeklis, militārais transportlīdzeklis, operatīvais transportlīdzeklis,
transportlīdzeklis, kas apkalpo lidostas, kā arī ar Līzinga objektu netiks veikti bīstamo kravu pārvadājumi (ķimikālijas,
jebkāda veida degviela, gāze, utml.);
7.4.2. Līzinga objekts ir noteiktā kārtībā izgājis tehnisko apskati CSDD;
7.4.3. Līzinga objektam nav acīmredzamu būtisku bojājumu, iespiedumu, skrāpējumu, bojātu (izrūsējuši, izmainīti,
pārsisti u.tml.) šasijas numuru un nav aerogrāfisku zīmējumu;
7.4.4. Līzinga objektam uzstādītās drošības sistēmas ir nokomplektētas atbilstoši Klienta sniegtajai informācijai, kā arī
atbilstoši Apdrošinātāja noteiktajām prasībām un tās ir atbilstošā tehniskā kārtībā.
7.5. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Klientam:
7.5.1. ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus un darbības, lai pēc iespējas samazinātu Līzinga objekta
bojājumus, novērstu Līzinga objekta daļēju vai pilnīgu bojāeju;
7.5.2. nekavējoties par to jāinformē Apdrošinātājs, attiecīgā valsts vai pašvaldību institūcija (normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā), kā arī SEB līzings;
7.5.3. ir pienākums ievērot apdrošināšanas līgumā noteiktās prasības;
7.5.4. jāpārstāv SEB līzings sarunās ar Apdrošinātāju, attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām par jautājumiem, kas
saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai apmēru, kā arī par Līzinga objekta vai tā daļas atjaunošanu vai
nomainīšanu. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Klientu
no šajā Līgumā paredzēto saistību izpildes.
7.6. Līzinga objekta bojājumu gadījumā, apdrošināšanas atlīdzība vispirms jānovirza Līzinga objekta remontdarbu
veikšanas apmaksai, bet atlikums Klienta Līguma maksājumu parāda dzēšanai. SEB līzings patur tiesības noteikt citu
apdrošināšanas atlīdzības izlietojuma kārtību, par to iepriekš informējot Klientu un Apdrošinātāju.
7.7. Līzinga objekta bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā:
7.7.1. Klients turpina veikt Līguma maksājumus līdz brīdim, kamēr Apdrošinātājs izmaksā SEB līzingam apdrošināšanas
atlīdzību.

4

OL_PP_05 Spēkā no 2021.gada 04.janvāra
7.7.2. SEB līzings saņemto apdrošināšanas atlīdzību vispirms novirza atlikušo Līguma maksājumu un Atlikušās vērtības
samaksai.
7.7.3. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama atlikušo Līguma maksājumu un Atlikušās vērtības
dzēšanai, Klientam ir pienākums SEB līzinga paziņojumā norādītajā termiņā samaksāt SEB līzingam radušos starpību,
starp summu, kas nepieciešama atlikušo Līguma maksājumu un Atlikušās vērtības dzēšanai un izmaksāto
apdrošināšanas atlīdzību. .
7.7.4. Ja apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts Apdrošinātāja paziņojums, Klientam ir pienākums
SEB līzinga paziņojumā norādītajā termiņā samaksāt SEB līzingam summu, kas nepieciešama atlikušo Līguma
maksājumu un Atlikušās vērtības dzēšanai.
7.7.5. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, kuru Apdrošinātājs ir samaksājis SEB līzingam, pārsniedz summu, kas
nepieciešama atlikušo Līguma maksājumu un Atlikušās vērtības dzēšanai, SEB līzings radušos starpību pārskaita
Klientam uz Klienta iesniegumā norādīto kontu.
7.8. Ja Līzinga objekta daļējas bojāejas vai bojājumu gadījumā saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem
apdrošināšanas gadījums neiestājas un Apdrošinātājs Klientam ir paziņojis, ka apdrošināšanas atlīdzība netiks izmaksāta,
vai ja Līzinga objekts nebija apdrošināts, tad Klientam ir pienākums atjaunot Līzinga objektu par saviem līdzekļiem, kā arī
turpināt veikt Līguma maksājumus.
7.9. Ja Līzinga objekta pilnīgas bojāejas, pazušanas vai nozagšanas gadījumā saskaņā ar apdrošināšanas līguma
noteikumiem apdrošināšanas gadījums neiestājas un Apdrošinātājs Klientam ir paziņojis, ka apdrošināšanas atlīdzība
netiks izmaksāta, vai ja Līzinga objekts nebija apdrošināts, Klientam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc
SEB līzinga rēķina saņemšanas dienas SEB līzingam samaksāt atlikušos Līguma maksājumus un Atlikušo vērtību, saskaņā
ar SEB līzinga izrakstīto rēķinu.
7.10. Ja iestājoties apdrošināšanas gadījumam, SEB līzings, Klients un Apdrošinātājs atzīst, ka Līzinga objekts ir uzskatāms
par bojā gājušu, SEB līzings pēc apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas un tās novirzīšanas atlikušo Līguma maksājumu
un Atlikušās vērtības dzēšanai, veic atzīmi par Līzinga objekta īpašumtiesību maiņu CSDD uz Apdrošinātāja vai Klienta
vārda, atkarībā kā Klients un Apdrošinātājs ir vienojušies.
7.11. Strīds starp Klientu un Apdrošinātāju par Apdrošinātāja lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību nekādā veidā
neietekmē iepriekš minēto Līguma noteikumu izpildi.
7.12. Ja Klients nav izpildījis Līgumā noteikto apdrošināšanas pienākumu, tad SEB līzingam ir tiesības, bet ne pienākums,
Līzinga objektu apdrošināt Klienta vietā uz tādiem apdrošināšanas līguma noteikumiem, kas apmierina SEB līzingu, un
Klientam ar to saistītos izdevumus ir jāatlīdzina SEB līzingam.
7.13. Visiem jautājumiem, kas attiecas uz apdrošināšanu un nav atrunāti Līgumā, tiek piemēroti apdrošināšanas līguma
noteikumi.
8. Procenti
8.1. Līzinga maksājuma aprēķināšanā tiek izmantota Procentu likme. Procenti tiek rēķināti par katru kalendāro dienu,
skaitot no dienas, kad Līzinga objekta cena vai tās daļa ir samaksāta Pārdevējam un pieņemot, ka gadā ir 360 (trīs simti
sešdesmit) dienas.
8.2. Fiksēto procentu likmi nosaka Līguma noslēgšanas dienā.
8.3. Mainīgo procentu likmi SEB līzings aprēķina un nosaka šādā kārtībā:
8.3.1. ja Procentu likmes maiņas periods ir 3 (trīs) mēneši, tad Mainīgo procentu likmi pirmajam Procentu likmes maiņas
periodam nosaka Līguma noslēgšanas dienā, kā Bāzes likmi piemērojot 3 mēnešu EURIBOR procentu likmi, kas publicēta,
skatoties atpakaļ no Līguma noslēgšanas dienas, tuvākajā Bāzes likmes noteikšanas datumā. Šādi noteikta Mainīgā
procentu likme ir spēkā līdz nākamajam Bāzes likmes noteikšanas datumam (neieskaitot). Mainīgo procentu likmi katram
nākamajam Procentu likmes maiņas periodam nosaka nākamajā Bāzes likmes noteikšanas datumā, Bāzes likmei
piemērojot iepriekšējā Darba dienā publicēto 3 mēnešu EURIBOR procentu likmi.
8.3.2 ja Procentu likmes maiņas periods ir 6 vai 12 mēneši, tad Mainīgo procentu likmi pirmajam Procentu likmes maiņas
periodam nosaka Līguma noslēgšanas dienā, kā Bāzes likmi piemērojot iepriekšējā Darba dienā publicēto 6 vai 12 mēnešu
EURIBOR procentu likmi. Šādā veidā aprēķinātā Mainīgā procentu likme ir spēkā līdz nākamajam Bāzes likmes
noteikšanas datumam (neieskaitot). Mainīgo procentu likmi katram nākamajam Procentu likmes maiņas periodam nosaka
Bāzes likmes noteikšanas datumā, piemērojot iepriekšējā Darba dienā publicēto EURIBOR procentu likmi.
8.4. Ja Bāzes likmes noteikšanas datums iekrīt dienā, kas nav Darba diena, tad attiecīgā Procentu likmes maiņas perioda
pirmā diena ir nākamā Darba diena.
8.5. Pēc katras Mainīgās procentu likmes izmaiņām SEB līzings nosūta Klientam, kopā ar kārtējo ikmēneša rēķinu,
paziņojumu par izmaiņām nākamajam Procentu likmes maiņas periodam.
8.6. Ja kādā Bāzes likmes noteikšanas datumā nav iespējams piemērot Bāzes likmi Līgumā noteiktajā kārtībā, jo Bāzes likme
tehnisku iemeslu dēļ nav publicēta vai pieejama, SEB līzings, nosakot Mainīgo procentu likmi, Bāzes likmes noteikšanas
datumā piemēro pēdējo piemēroto Pamatnoteikumos norādītā termiņa Bāzes likmi, kas ir spēkā līdz nākamajam Bāzes
likmes noteikšanas datumam (neieskaitot).
8.7. Ja Bāzes likme nav publicēta vai pieejama, netiek vai netiks izstrādāta, nevar tikt izmantota, tās noteikšanas
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metodoloģija ir būtiski mainījusies, vai to nevar piemērot jebkāda cita, no SEB līzinga neatkarīga notikuma dēļ, SEB līzings
aizstāj Bāzes likmi ar Jauno bāzes likmi.
8.8. SEB līzings rakstiski paziņo Klientam par Bāzes likmes aizstāšanu un Jaunās bāzes likmes spēkā stāšanās datumu. Ja
Klients nepiekrīt Jaunajai bāzes likmei, Klientam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no SEB līzinga paziņojuma
nosūtīšanas dienas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot SEB līzingam. Tādā gadījumā uz Klientu tiek
attiecināta tāda pati kārtība, kāda tā noteikta Līguma 13.4.1. – 13.4.4. punktā, Saistību neizpildes paziņojuma vietā SEB
līzings nosūta Klientam paziņojumu par vietu un laiku, kur Klientam ir jānodod Līzinga objekts.
8.9. Ja laika posmā no dienas, kad Klientam paziņots par Jauno bāzes likmi, līdz Jaunās bāzes likmes spēkā stāšanās
datumam, SEB līzings nevar turpināt piemērot Bāzes likmi, līdz Jaunās bāzes likmes spēkā stāšanās datumam (neieskaitot)
tiek piemērota pēdējā piemērotā Pamatnoteikumos norādītā termiņa Bāzes likme.
8.10. Gadījumā, ja piemērojamā Bāzes likme vai Jaunā bāzes likme ir ar negatīvu vērtību, tad Mainīgās procentu likmes
apmērs katram attiecīgajam Procentu likmes maiņas periodam ir vienāds ar Pievienoto likmi.
8.11. Ņemot vērā, ka Procentu aprēķina sākuma diena var atšķirties no dienas uz kā pamata ir sagatavots Grafiks, tad otrā
Līzinga maksājuma apmērs būs atbilstoši norādīts rēķinā.
9. Komisijas maksas
9.1. Klients maksā SEB līzingam komisijas maksas par pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu un Cenrādi.
9.2. Klients maksā SEB līzingam Komisijas maksu Par līzinga līguma dokumentu noformēšanu saskaņā ar SEB līzinga
izrakstīto rēķinu un tajā noteiktajā termiņā.
9.3. Samaksātās komisijas maksas SEB līzings Klientam neatmaksā.
9.4. SEB līzings ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrādi, pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās par to paziņojot
Klientam vismaz divus mēnešus iepriekš SEB bankas internetbankā, Klientu apkalpošanas vietās un interneta vietnē
www.seb.lv.
9.5. SEB līzings ir tiesīgs noteikt Cenrāža grozījumiem citu spēkā stāšanās termiņu, ja Cenrādis tiek grozīts par labu
Klientam, ieviests jauns pakalpojums vai tiek labotas tehniskas kļūdas, kā arī, ja tiek noteikta maksa jauniem
pakalpojumiem vai tiek precizētas Cenrāža pozīcijas, nemainot attiecīgā pakalpojuma cenu.
9.6. Ja Klients nepiekrīt Cenrāža grozījumiem, Klientam ir tiesības līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt
SEB līzingam rakstisku paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma. Tādā gadījumā uz Klientu tiek attiecināta tāda
pati kārtība, kāda tā noteikta Vispārīgo noteikumu 13.4.1. – 13.4.4. punktā, Saistību neizpildes paziņojuma vietā SEB līzings
nosūta Klientam paziņojumu par vietu un laiku, kur Klientam ir jānodod Līzinga objekts.
10. Nokavējuma procenti
10.1. Par Līgumā noteiktajā termiņā nesamaksātu Līguma maksājumu vai tā daļu Klients maksā SEB līzingam Nokavējuma
procentus. Nokavējuma procenti ir noteikti kā Pamatnoteikumos norādītie procenti dienā no nokavētā Līguma maksājuma
vai tā daļas maksājuma. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti par katru nokavēto dienu.
11. Maksājumi un izdevumi
11.1. Klientam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā veikt visus Līguma maksājumus saskaņā ar SEB līzinga
izrakstītu rēķinu. Pirmais ikmēneša rēķins Klientam tiek nosūtīts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līzinga objekta cenas
samaksas dienas.
11.2. Klientam ir jāsedz jebkuri izdevumi, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu un izpildi, Pirkuma līguma noslēgšanu un
izpildi, t.sk., bet ne tikai SEB bankas komisijas maksas par Līzinga objekta cenas pārskaitīšanu Pārdevējam, Līzinga objekta
piegādi un pārņemšanu Klienta valdījumā, Līzinga objekta īpašuma tiesību reģistrāciju, kā arī pārreģistrāciju (ja
nepieciešams), atzīmju veikšanu CSDD (ja nepieciešams), izziņu un citu dokumentu izsniegšanu Klientam pēc tā
pieprasījuma, Līzinga objekta novērtēšanu, ekspertīzi u.tml., Līzinga objekta apdrošināšanu, Līzinga objekta realizāciju,
normatīvajos aktos un valsts un pašvaldību lēmumos noteiktajiem maksājumiem, reģistrācijas maksām, naudas sodiem, kā
arī maksāt attiecīgos valsts un pašvaldības nodokļus un nodevas.
11.3. Ja SEB līzings ir sedzis kādus izdevumus, kurus segt bija Klienta pienākums, tad Klientam, pamatojoties uz SEB
līzinga izrakstītu rēķinu, ir pienākums tos SEB līzingam atlīdzināt.
11.4. Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” Puses vienojas, ka attaisnojuma dokumentu apmaiņa notiek elektroniskā
veidā, t.i. SEB līzinga rēķini tiek sagatavoti un autorizēti elektroniski. Rēķini tiek nosūtīti un kļūst pieejami Klientam
SEB bankas internetbankā. Gadījumā, ja Klients nav SEB bankas klients vai Klientam nav SEB bankas internetbankas,
rēķini Klientam tiek nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi.
11.5. Visi Līguma maksājumi Klientam ir jāveic neatkarīgi no tā, vai Klients Līzinga objektu lieto vai nelieto.
11.6. Ja Klients, veicot SEB līzinga izrakstītā rēķina apmaksu, ir pārskaitījis uz SEB līzinga kontu lielāku naudas summu,
nekā norādīts rēķinā, tad pārmaksātā summa tiek atgriezta Klientam, pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu. Ja SEB
līzings nesaņem no Klienta rakstisku iesniegumu 5 (piecu) Darba dienu laikā, skaitot no maksājuma veikšanas dienas, tad
pārmaksātā summa, nākamā rēķina apmaksas datumā, tiek novirzīta Klienta nākamā Līzinga maksājumu samaksai.
11.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, kas SEB līzingam uzliek papildu maksājumus sakarā ar
Līgumu vai Līzinga objektu, tad SEB līzingam ir tiesības attiecīgi palielināt Līguma maksājumus, iepriekš par to rakstiski
informējot Klientu, nosūtot Klientam attiecīgu rēķinu.
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11.8. Ja kāds no Līguma maksājumu termiņiem ir diena, kas nav Darba diena, maksājums veicams pirmajā nākošajā Darba
dienā.
11.9. Jebkurš Līguma maksājums uzskatāms par veiktu tajā brīdī, kad tas ieskaitīts SEB līzinga kontā.
11.10. Ja Klients vēlas pirms termiņa samaksāt vienu vai vairākus Līzinga maksājumus, Klientam vismaz 10 (desmit) Darba
dienas iepriekš par to rakstiski jāinformē SEB līzings. Jebkuri pirmstermiņa maksājumi var tikt veikti tikai saskaņā ar SEB
līzinga izrakstītu rēķinu.
11.11. Līzinga beigu termiņš ir diena, kad Klienta saistībām pret SEB līzingu ir jābūt pilnībā izpildītām, t.i., jābūt
samaksātiem visiem Līguma maksājumiem.
11.12. Visus Līguma maksājumus Līgumā paredzēto Klienta saistību izpildei SEB līzings veic šādā secībā:
1) Apdrošināšanas prēmijas samaksai, ja Puses ir vienojušās par Apdrošināšanas papildpakalpojumu;
2) Līgumā noteikto izdevumu samaksai,
3) Komisijas maksu samaksai,
4) Nokavējuma procentu samaksai,
5) Līzinga maksājumu samaksai.
11.13. Visi Līguma maksājumi jāveic Līzinga objekta cenas valūtā. Gadījumā, ja Klients ir veicis rēķina apmaksu valūtā, kas
nav Līzinga objekta cenas valūta, SEB līzings piemēro SEB bankas valūtas kursu, pēc kura tiks veikta šīs valūtas
konvertācija, un Klientam ir pienākums apmaksāt SEB līzingam valūtas konvertācijas izdevumus 2% apmērā no
iemaksātās summas.
12. Saistību neizpildes nosacījumi
12.1. Saistību neizpildes nosacījumi ir šādi:
12.1.1. Klients ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām ir nokavējis kādu Līguma maksājuma samaksas termiņu;
12.1.2. nav izpildīts vai tiek pārkāpts kāds no nodrošinājuma līguma noteikumiem (ja tāds noslēgts);
12.1.3. netiek pildīts vai tiek pārkāpts kāds no Līgumā noteiktajiem Līzinga objekta lietošanas noteikumiem;
12.1.4. netiek pildīts vai tiek pārkāpts kāds no Līgumā noteiktajiem Klienta apliecinājumiem un pienākumiem;
12.1.5. Klients tiek atzīts par maksātnespējīgu;
12.1.6. Klientam vai ar Klientu saistītām personām (Klienta laulātais, Līguma galvinieki, ķīlas devēji) ir iestājies saistību
neizpildes gadījums attiecībā pret SEB līzingu, SEB banku vai jebkuru citu kredītiestādi vai finanšu iestādi un/vai pret
Klientu vai ar Klientu saistītām personām ir uzsākta parāda piedziņa par jebkāda parāda un/vai zaudējumu piedziņu, vai
stājies spēkā nolēmums par prasības nodrošināšanu;
12.1.7. slēdzot Līgumu, Klients SEB līzingam ir sniedzis nepatiesas ziņas vai iesniedzis dokumentus, kas satur nepilnīgu
vai nepatiesu informāciju, kas nepieciešama Līguma noslēgšanai, vai iesniedzis šādu informāciju Līguma darbības laikā;
12.1.8. nav izpildīts vai tiek pārkāpts kāds no Līgumā noteiktajiem Apdrošināšanas noteikumiem.
13. Atkāpšanās no Līguma
13.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un iegādāties Līzinga objektu no SEB līzinga, par to rakstiski
paziņojot SEB līzingam 10 (desmit) Darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā SEB līzings nosūta Klientam rēķinu par visiem uz
rēķinā norādīto apmaksas datumu aprēķinātajiem Līguma maksājumiem (tai skaitā atlikušajiem Līzinga maksājumiem, kas
aprēķināti līdz Līzinga beigu termiņam) un Atlikušo vērtību. Minētais rēķins Klientam ir jāapmaksā rēķinā norādītajā
termiņā.
13.2. Klientam un SEB līzingam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 5 (piecas)
Darba dienas iepriekš, ja Pārdevējs no Klienta neatkarīgu iemeslu dēļ Līzinga objektu nav nodevis (piegādājis) Klientam 2
(divu) nedēļu laikā pēc Pirkuma līgumā noteiktā Līzinga objekta piegādes termiņa. Šādā gadījumā SEB līzings atmaksā
Klientam no Klienta saņemtos Līguma maksājumus izņemot Komisijas maksas.
13.3.SEB līzingam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot Klientam Saistību neizpildes paziņojumu, ja:
13.3.1. SEB līzings ir konstatējis, ka ir iestājies kaut viens no Saistību neizpildes nosacījumiem;
13.3.2. Klients SEB līzinga rēķinā noteiktajā termiņā nav samaksājis Pirmo maksājumu un/vai Komisijas maksu Par līzinga
līguma dokumentu noformēšanu;
13.3.3. SEB banka ir izbeigusi vai apturējusi darījuma attiecības ar Klientu (ja Klients ir SEB bankas klients);
13.3.4. Klients ir atsaucis saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 15.2.punktu SEB sniegto pilnvarojumu;
13.4. Ja Līzinga objekta cena ir samaksāta Pārdevējam, Klients ir pieņēmis Līzinga objektu un SEB līzings vienpusēji
atkāpjas no Līguma:
13.4.1. Klientam ir pienākums nekavējoties pēc Saistību neizpildes paziņojuma saņemšanas, nodot Līzinga objektu, visus ar
Līzinga objektu saistītos dokumentus un piederumus SEB līzingam SEB līzinga norādītajā vietā un laikā, parakstot Līzinga
objekta pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Saistību neizpildes paziņojuma saņemšanas
dienas Klients nav veicis iepriekšminētās darbības, SEB līzingam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšējas brīdināšanas un
papildu juridisku procedūru uzsākšanas pārņemt Līzinga objektu savā valdījumā;
13.4.2. SEB līzingam ir tiesības pēc sava ieskata pārdot Līzinga objektu trešajai personai par cenu, kas nav mazāka par
neatkarīga sertificēta vērtētāja noteikto Līzinga objekta ātrās realizācijas vērtību;
13.4.3. Klientam nekavējoties ir jāsamaksā SEB līzingam starpība starp Atlikušās vērtības un atlikušo Līguma maksājumu,
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kas Klientam saskaņā ar Līguma noteikumiem maksājami SEB līzingam, kopsummu un summu, ko SEB līzings ieguvis
pārdodot Līzinga objektu. Gadījumā, ja pēc Līzinga objekta pārdošanas saņemtā naudas summa pārsniedz Klienta parāda
saistību apmēru pret SEB līzingu, SEB līzings radušos starpību izmaksā Klientam uz Klienta norādīto kontu. Ja Klientam ir
parādi, kas izriet no citiem ar SEB līzingu noslēgtajiem līgumiem, minētā starpība tiek novirzīta šo parādu dzēšanai.
13.4.4. SEB līzingam nav jāatmaksā Klientam saņemtās Komisijas maksas, Pirmais maksājums, kā arī citi maksājumi, ko
SEB līzings Līguma darbības laikā saņēmis no Klienta;
14. Korespondence
14.1. Ja vien Līgumā nav norādīts citādi, jebkāds paziņojums, pieprasījums vai informācija noformējama rakstveidā un
nosūtāma ar pasta sūtījumu vai SEB bankas internetbankā (ja Klientam tāda ir), vai nododama otrai Pusei personīgi,
saņemot apliecinājumu par korespondences saņemšanu, vai uz epastu parakstītai ar drošu elektronisku parakstu.
Korespondence ir uzskatāma par saņemtu, ja pagājušas 7 (septiņas) dienas, kopš tā nodota pasta iestādē un nosūtīta ar
ierakstītu sūtījumu otrai Pusei uz tās deklarēto adresi vai Līguma Pamatnoteikumos norādīto kontaktadresi, vai ja
pagājušas 3 (trīs) Darba dienas kopš tā nosūtīta SEB bankas internetbankā (ja Klientam tāda ir). Līgumā noteiktā
informācija, kas tiek sūtīta uz e-pastu ir uzskatāma par saņemtu tās nosūtīšanas dienā, ja tas nosūtīts Darba dienā līdz
plkst.17:00 (pēc Latvijas laika), vai nākamajā Darba dienā, ja tā nosūtīta dienā, kas nav Darba diena, vai Darba dienā pēc
plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika).
14.2. Puses vienojas, ka SEB līzings ir tiesīgs nodot Klientam informāciju par Līguma ietvaros kavētajiem maksājumiem,
izmantojot tos saziņas līdzekļus, kurus Klients SEB līzingam ir norādījis (t.sk., e-pastu, tālruni u.c.).
15. SEB līzinga tiesības iegūt un izplatīt informāciju
15.1. Parakstot Līgumu Klients apliecina, ka Klients ir informēts, ka:
15.1.1. Līgumā un ar to saistītajos dokumentos minētie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, kas
pieejama interneta vietnē www.seb.lv/personasdati;
15.1.2. SEB līzingam Līguma darbības laikā ir tiesības iegūt ziņas par Klienta saistībām (par saistībām, kuru izpildes
termiņš ir nokavēts, un par saistībām, kuru izpildes termiņš nav nokavēts) no AS “Kredītinformācijas Birojs” (reģ. nr.
40103673493);
15.1.3. SEB līzingam Līguma darbības laikā ir tiesības iegūt ziņas par Klientu no LR Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts
sociālas apdrošināšanas aģentūras, ja šīs ziņas ir nepieciešamas, lai izvērtētu Klienta spēju izpildīt Līgumā noteiktās
maksājumu saistības;
15.1.4. SEB līzingam ir tiesības apmainīties ar datiem (vārds, uzvārds, personas kods) ar Apdrošinātāju un/vai
Apdrošināšanas starpnieku, ar mērķi pārliecināties par Līgumā noteikto Klienta pienākumu izpildi apdrošināt Līzinga
objektu;
15.1.5. SEB ir tiesības izsniegt Līguma kopiju, sniegt ziņas par Līgumu un no tā izrietošo saistību izpildi Līguma
galviniekiem un ķīlas devējiem.
15.2. Parakstot Līgumu, Klients pilnvaro SEB līzingu pieprasīt un saņemt ziņas no SEB bankas par SEB bankā atvērtajiem
Klienta kontiem un darījumiem tajos, ar mērķi uzraudzīt Līguma saistību izpildi. Šajā punktā minētais pilnvarojums ir
spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
16. Līguma spēkā esamība un citi noteikumi
16.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai
izpildei. Vispārīgie noteikumi netiek parakstīti, un tie Klientam tiek nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi 2(divu) Darba
dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī Klientam tie ir pieejami interneta vietnē www.seb.lv. Gadījumā, ja
Puses paraksta arī Vispārīgos noteikumus, tad Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus
un Vispārīgos noteikumus un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
16.2. Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
16.3. Jebkuru strīdu vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar Līgumu, vai tā pārkāpšanu, vai spēkā neesamību, izšķir,
pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
16.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Puses, un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu Līgumā Klients apņemas pienācīgi informēt visus
Līguma galviniekus un ķīlas devējus (ja tādi ir).
16.5. Ar informāciju par apdrošināšanas starpnieku, kas sniedz apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu Apdrošināšanas
papildpakalpojuma nodrošināšanai, Klients var iepazīties interneta vietnē www.seb.lv.
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