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Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana bez maksas 
Vienas Norēķinu kartes¹ lietošanas maksa gadā visu komplekta lietošanas laiku bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) ar Norēķinu karti: 
• SEB bankas ATM 
• SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā) 
• Latvijā: DnB NORD Bankas, GE Money Bank, Hipotēku bankas, Krājbankas, Rietumu 

bankas un Swedbank ATM 

 
bez maksas 
bez maksas 

 
bez maksas 

Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci SEB bankas ATM  bez maksas 
Ibankas pieslēgšana un apkalpošana bez maksas 
Ibankas autorizācijas līdzekļa² kodu kartes izsniegšana bez maksas 
Pārskaitījumi, izmantojot Ibanku no Norēķinu konta: 
• starp viena klienta kontiem SEB bankā  
• uz cita klienta kontu SEB bankā vai žiro numuru 
• standarta pārskaitījums latos summām līdz Ls 50 000,00 (ieskaitot) uz citu banku 

Latvijā  

 
bez maksas 
bez maksas 

 
bez maksas 

SMS bankas pieslēgšana informatīvajā režīmā un apkalpošana3 bez maksas 
Atvērtā depozīta noformēšana4 bez maksas 
Komplekta apkalpošanas maksa mēnesī 1.00 
 
 
 

  

¹ VISA Electron, Maestro, MasterCard Standarta 
² Maksa par autorizācijas līdzekli Digipass tiek ieturēta saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi - privātpersonām. 
³ SMS bankas darījumu režīmā maksa par katru saņemto īsziņu ir Ls 0.06. Aprēķinātā komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek 
noņemta vienu reizi mēnesī - katra mēneša beigās. 
4 Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu Atvērtajā depozītā tiek maksāta saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu 
cenrādi - privātpersonām. 
 
Par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar norēķinu vai kredītkarti, ko SEB banka sniedz klientam saistībā ar maksājumu karšu 
apkalpošanu, kā arī par citiem pārskaitījumiem, izmantojot Ibanku, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi 
- privātpersonām. 
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Ar pilnu SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi Jūs varat iepazīties 
jebkurā SEB bankas klientu apkalpošanas centrā vai SEB bankas interneta 
mājas lapā www.seb.lv 

Spēkā no  
2010. gada 26. aprīļa CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM 


