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Pavedimų vykdymo kriterijai  

Toliau nurodyti veiksniai yra pateikti eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į santykinę jų svarbą pavedimo vykdymo metu ir 

įvertinus konkrečias pavedimo vykdymo aplinkybes, tačiau šių veiksnių įtaka kiekvieno sandorio atveju gali būti 

skirtinga: 

• kaina dažniausiai yra pats svarbiausias veiksnys, lemiantis pavedimo vykdymą; 

• sandorio vykdymo išlaidos ir susijusi rizika; 

• galimybė įvykdyti sandorį (potencialiai svarbesnis veiksnys nei kaina nelikvidžios rinkos atveju) ir 

pavedimo vykdymo greitis; 

• pavedimo rūšis ir dydis; 

• konkrečios finansinės priemonės rinkos praktika; 

• kiti veiksniai, galintys turėti įtakos konkrečių finansinių priemonių pavedimo vykdymui. 

 

Siekiant nustatyti santykinę šių pavedimo vykdymo veiksnių svarbą, SEB taip pat atsižvelgia į: 

• klientui suteiktą investuotojo kategoriją ir sandorio šalies rizika pagal vidinį SEB klientų rizikos vertinimą; 

• kliento pavedimo pateikimo aplinkybes; 

• finansinių priemonių, dėl kurių yra teikiamas pavedimas, savybes. 

 

Prekybos vietos 

SEB neteikia tarpininkavimo paslaugų klientams vykdant valiutų išvestinių finansinių priemonių pavedimus, todėl 

SEB vykdo klientų pavedimus dėl šių finansinių priemonių savo sąskaita. 

 

SEB taip pat naudojasi kitų prekybos vietų skelbiama kainų informacija siekiant tiksliai ir laiku atnaujinti SEB 

siūlomas sandorių vykdymo kainas. 

 

SEB nėra susijęs artimais ryšiais su prekybos vietomis (neturi bendros nuosavybės), dėl ko galėtų kilti bet kokie 

interesų konfliktai. 

 

SEB neturi jokių susitarimų su prekybos vietomis dėl gautinų ar mokėtinų lėšų, nuolaidų ar kitų ne piniginių skatinimo 

priemonių. 

 

Per praėjusius metus pavedimų vykdymo vietų sąraše pakeitimų nebuvo. 

 

SEB nenaudoja duomenų ar priemonių, susijusių su pavedimų vykdymo kokybe, kurie skelbiami pagal Reglamentą 

(ES) 2017/575, renkantis prekybos vietą. 

 

Klientai 

Visiems klientams SEB siūlomos sandorių kainos buvo nustatytos atsižvelgus į tas pačias atitinkamos rinkos kainas. 

SEB neatsižvelgia į klientui suteiktą investuotojo kategoriją nustatant klientui siūlomą valiutos išvestinių finansinių 

priemonių kainą. 
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