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NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ (“Nosacījumi”) ATKĀRTOTAS 
JŪSU SWEEPBANK NORĒĶINU KONTA 
PAPILDINĀŠANAS FUNKCIJU, ko regulē SweepBank 
Vispārīgie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi un 
nosacījumi”) 
 

(Sīkāka informācija par SweepBank ir sniegta turpmāk.) 
 
Ar šo pilnvarojat SweepBank iekasēt maksu atbilstoši pilnvarojumam no jūsu turētajām un citu banku izsniegtajām 
debetkartēm vai kredītkartēm par atkārtotu jūsu SweepBank norēķinu konta papildināšanu. Visi maksājumi ir veicami eiro 
valūtā. Jūs esat atbildīgs par jebkādām valūtas konvertēšanas izmaksām, ja debetkartes vai kredītkartes nav noteiktas eiro 
valūtā.  

1. Jūsu atkārtotā maksājuma iestatīšana 
 
1.1. Saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem jūsu SweepBank norēķinu kontu var papildināt manuāli. 
 
1.2. SweepBank norēķinu kontu varat papildināt, arī apstiprinot šos Nosacījumus un iesniedzot SweepBank savas 
debetkartes vai kredītkartes datus, tādējādi pilnvarojot SweepBank iekasēt maksu no jūsu debetkartēm vai kredītkartēm 
par atkārtotu automātisku jūsu SweepBank norēķinu konta papildināšanu atbilstoši jūsu izvēlei (“Atkārtotas papildināšanas 
funkcija”). SweepBank ir tiesības turpināt iekasēt no jūsu debetkartes vai kredītkartes maksu par Atkārtotas papildināšanas 
funkciju nenoteiktu laiku, līdz kāda no pusēm nolemj izbeigt šo maksājuma veidu.  
 
1.3. SweepBank uzglabā jūsu debetkartes vai kredītkartes datus, tostarp jūsu primārā konta numuru (PAN), kartes 
beigu termiņu un jūsu pilno vārdu, kas ir attēlots uz debetkartes vai kredītkartes, izmantojot savus procesorus, atbilstoši 
karšu programmas noteikumiem, ja vien neatsaucat savu piekrišanu nolūkā pieprasīt un izmantot Atkārtotas 
papildināšanas funkciju. Ja atsaucat savu piekrišanu šādas apstrādes veikšanai, SweepBank vairs nespēs iekasēt no jūsu 
debetkartes vai kredītkartes maksu par atkārtotu jūsu SweepBank norēķinu konta Atkārtotas papildināšanas funkcijas 
izmantošanu.  

2. Saziņa un grozījumi 
 
2.1. Piekrītot šiem Nosacījumiem, piekrītat saņemt no SweepBank visus attiecīgos paziņojumus un citus ziņojumus 
elektroniskā formātā, izmantojot šim nolūkam saskaņotos saziņas līdzekļus, tostarp personīgo e-pasta adresi vai 
SweepBank mobilo lietotni. Iepriekšminētajā veidā piegādātie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas 
dienā. Jebkurš pa pastu nosūtīts ziņojums tiek uzskatīts par saņemtu piecas kalendārās dienas pēc nosūtīšanas. 
 
2.2. Jebkādi ar šiem Nosacījumiem saistītie grozījumi tiek nosūtīti jums uz pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
divus (2) mēnešus pirms to paredzamā spēkā stāšanās datuma, izmantojot Noteikumos un nosacījumos norādīto 
elektroniskās saziņas kanālu.  Tiek uzskatīts, ka grozījumus esat apstiprinājis, ja vien, izmantojot jebkādu Noteikumos un 
nosacījumos norādītu datu nesēju, līdz paredzamajam spēkā stāšanās datumam neinformējat SweepBank, ka grozījumiem 
nepiekrītat.  
 
2.3. Veikt izmaiņas Atkārtotas papildināšanas funkcijā, tostarp, piemēram, mainīt debetkarti vai kredītkarti, varat, 
izmantojot SweepBank mobilo lietotni. Jebkādas izmaiņas ir jāapstiprina SweepBank. Ja izmaiņas tiek apstiprinātas, jūsu 
iepriekš apstiprinātais maksāšanas veids 24 stundu laikā pēc apstiprināšanas tiks aizstāts ar jauniem nosacījumiem. 

3. Atkārtota maksājuma atcelšana un atteice 
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3.1. Jebkurā laikā varat atcelt Atkārtotas papildināšanas funkciju, izmantojot SweepBank mobilo lietotni. SweepBank 
izbeidz Atkārtotas papildināšanas funkciju un dzēš jūsu debetkartes vai kredītkartes datus divdesmit četru (24) stundu 
laikā pēc atcelšanas pieprasījuma saņemšanas.  
 
3.2. Ja Atkārtotas papildināšanas funkcija jebkāda iemesla dēļ tiek atteikta vai netiek apstrādāta, SweepBank pēc sava 
ieskata var pastāvīgi vai uz laiku ierobežot jūsu spēju izmantot Atkārtotas papildināšanas funkciju, ja tā ir atteikta vai nav 
apstrādāta. 
 
3.3. SweepBank jebkurā laikā var atcelt Atkārtotas papildināšanas funkciju, informējot jūs par to mēnesi iepriekš. Ja 
jūsu Noteikumu un nosacījumu darbība ir izbeigta vai arī jūsu SweepBank norēķinu konts tiek aizvērts vai tā darbība tiek 
apturēta, attiecīgi tiek izbeigti vai apturēti arī šie Nosacījumi. 

4. Noslēguma noteikumi 
 
4.1.  SweepBank saglabā visu informāciju, kas ir norādīta SweepBank klientu personas datu apstrādes principos 
(Privātuma politika).  
 
4.2.  Varat pieprasīt šo Nosacījumu kopiju jebkurā brīdī šo Nosacījumu spēkā esības laikā, un tā jums tiks izsniegta bez 
maksas elektroniskā formātā.  
 
4.3. Šie Nosacījumi neaizskar jūsu Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, un tajos nav 
iekļauta to mainīšana, aizstāšana vai atteikšanās no tiem.  
 
 
4.4. Jebkuriem terminiem, kas nav šeit definēti, ir tāda pati nozīme, kā ir norādīts Noteikumos un nosacījumos.  
 
 
 
Šo Nosacījumu pašreizējā versija ir spēkā no 01.10.2022. 
 
 
 
Par SweepBank 
 
Nosaukums: MUltitude Bank p.l.c.  
Reģ. Nr. C 56251 
Licences Nr. C 56251 
Adrese: ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR, 1027, Malta 
Regulējošā iestāde: Maltas Finanšu pakalpojumu pārvalde, Triq l-Imdina Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD, 
1010, Malta 
Interneta vietne: www.sweepbank.com (“Interneta vietne”) 
E-pasta adrese: help.lv@sweepbank.com  
Tālruņa numurs: +371 661 00021 
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