
Cenrādis un apkalpošanas nosacījumi
fiziskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem

AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271

Rīga, Muitas iela 1, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8515, +371 67031400

www.privatbank.lv
info@privatbank.lv

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.  1 

Apstiprināts  AS "PrivatBank" Valdes sēdē 2022. gada 11. augustā
Protokols Nr. 49/2022, spēkā no 2022. gada 15. augusta



SATURA RĀDĪTĀJS

1.  Konta  ,   pamat  konta   atvēršana un apkalpošana  

2. Attālinātās konta pārvaldīšanas līdzekļi

3. SMS banka

4. Valūtas konvertēšana

5. Pārskaitījumu darījumi

6. Pārskaitījumu grozīšana, atsaukšana un izmeklēšana

7. AS "PrivatBank" emitēto maksājumu karšu apkalpošana

8. JuniorBank – juniora karte

9. Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu 

10. Patēriņa kredīts

11. Patēriņa kredīts mācībām

12. Līzings

13. Papildu pakalpojumi

Apzīmējumi:
    ⟳  - labota vai jaunieviesta cenrāža pozīcija.
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Konta, pamatkonta atvēršana un apkalpošana
Dokumentu izskatīšana konta atvēršanai1 20,00 EUR

Konta atvēršana Bez maksas

Pirmreizēja dokumentu izskatīšana konta atvēršanai klientiem ar personu 
apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav 
Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas

20 EUR

Subkonta atvēršana Bez maksas

Komisijas maksa par konta apkalpošanu2 5 EUR mēnesī

Konta slēgšana Bez maksas

Komisijas maksa par līdzekļu uzglabāšanu pēc darījumu attiecību izbeigšanas 
ar klientu

100 EUR mēnesī

Komisijas maksa par līdzekļu glabāšanu USD valūtā3 500 USD mēnesī

Komisijas maksa par vērtspapīru uzglabāšanu pēc paziņojumā par līguma 
izbeigšanu norādītā datuma, t.sk. Bankas izdevumi, ko Banka maksā 
vērtspapīru turētājbankā

50 EUR mēnesī

1 Komisiju  neiekasē  noguldījuma,  līzinga  vai  kredīta noformēšanas  gadījumā.  Komisijas  maksa  netiek  iekasēta  konta
atvēršanas gadījumā vienoto norēķinu kontu maiņas principu īstenošanas ietvaros.
2 Komisija netiek ieturēta, ja klientam ir aktīvs noguldījums, līzings vai kredīts, kā arī pirmo 2 mēnešu laikā pēc pēdējā 
Noguldījuma līguma izbeigšanas.
3 Komisijas maksa tiek piemērota, ja mēneša pēdējā darba dienā Klienta kontā (-os) ir līdzekļi USD valūtā (ASV dolāri).
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Attālinātās konta pārvaldīšanas līdzekļi 1

Pieslēgšana Internetbankai Bez maksas

Paroļu maiņa piekļuvei Internetbankai 3 EUR

PrivatSecure virtuālā ierīce2 – izsniegšana 5 EUR

DIGIPASS ierīce (ar PIN kodu) – izsniegšana/nomaiņa 35 EUR 

SMS banka 
SMS bankas pieslēgšana Bez maksas 

SMS bankas izmantošana 0.09 EUR par SMS

SMS bankas atslēgšana Bez maksas

Valūtas konvertēšana3  
Valūtas konvertēšana internetbankā:

Valūtas maiņas darījumi Bez maksas

1 Piegādes izdevumi nav iekļauti.
2 Uzstādāms uz viedtālruņiem ar Android operētājsistēmu 4.0 vai jaunāku vai iOS v8 vai jaunāku.
3 Konvertēšanas pieteikumu pieņemšanas laiki:

• Bankas darba dienās no 09:00 līdz 17:30 pēc Latvijas laika
Konvertēšanas pieteikumu apstiprinājumu pieņemšanas laiki:

• Bankas darba dienās no 09:00 līdz 18:00 pēc Latvijas laika
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Pārskaitījumu darījumi
filiālē internetbankā1

Pārskaitījumi AS "PrivatBank" ietvaros

Starp viena klienta kontiem Bez maksas  Bez maksas

Starp bankas klientiem 1 EUR Bez maksas

Pārskaitījumi EUR Latvijā un uz SEPA valstīm2 – komisijas tips SHA3 (norādot IBAN kontu un saņēmēja bankas 
SWIFT kodu)

Parastais 3 EUR 0,50 EUR

Steidzamais 10 EUR 7 EUR

Pārskaitījumi (EUR) ārpus SEPA valstīm

Parastais

SHA4 15 EUR 10 EUR

OUR5 40 EUR 35 EUR

Steidzamais

SHA 20 EUR 15 EUR

OUR 45 EUR 40 EUR

Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā

Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā Bez maksas

Bankas komisija par ienākošajiem maksājumiem ar atzīmi: komisijas tips OUR (komisija tiek ieturēta no 
nosūtītājas bankas):

Maksājumiem līdz 99 999,99 EUR 30 EUR

Maksājumiem virs 100 000 EUR 50 EUR

1  Autorizācijas līdzekļu limiti:

2 SEPA valstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Gibraltārs, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, 
Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlandes, Norvēģija, Polija, Portugāle, 
Rumānija, San Marino, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
3 SHA komisijas tips EUR maksājumiem Latvijā un SEPA valstīs – maksātājs apmaksā nosūtītāja bankas komisiju, saņēmējs 
apmaksā saņēmēja bankas komisiju. Saņēmēja bankai maksājuma summa tiek ieskaitīta pilnā apmērā.
4 SHA komisijas tips – maksātājs apmaksā Bankas komisiju, citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas tiek ieturētas 
no maksājuma summas.
5 OUR komisijas tips – maksātājs apmaksā Bankas komisiju, kas ietver visu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas. 
Saņēmējs saņem maksājuma summu pilnā apmērā.
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1 maksājums 1 diena

SMS parole 20 000 EUR Bez limita

Digipass Bez limita Bez limita

PrivatSecure Bez limita Bez limita



Papildu komisija par naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā, ja nosūtītājs nebija 
norādījis IBAN6

15,00 EUR

Papildu komisija par maksājuma uzdevuma izpildi uz SEPA valstīm, ja nav 
norādīts IBAN un/vai saņēmēja bankas SWIFT kods

15,00 EUR 

6 Komisija var tikt ieturēta no ieskaitāmās summas.
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Pārskaitījumu grozīšana, atsaukšana un izmeklēšana 
Izpildītā maksājuma uzdevuma statusa noskaidrošana (maksājuma izmeklēšana):

Latvijas robežās 10 EUR

Ārpus Latvijas robežām 40 EUR

Grozījumi maksājumu dokumentos, maksājuma uzdevuma atcelšana pēc Klienta rīkojuma pēc to pieņemšanas 
izpildei AS "PrivatBank"1:

Neatkarīgi no maksājuma valūtas un saņēmēja bankas valsts 5 EUR

Grozījumi maksājumu dokumentos, maksājuma uzdevuma atsaukšana pēc Klienta rīkojuma pēc to pieņemšanas
AS "PrivatBank" korespondējošā bankā:

Latvijas robežās 10 EUR

Ārpus Latvijas robežām 40 EUR

Naudas atmaksāšana pēc Klienta rīkojuma/nosūtītājas bankas pieprasījuma/ Bankas iniciatīvas (bankas komisija
tiek ieturēta no atmaksājamās summas):

EUR 25 EUR

Komisijas maksa par pieprasījumu nekorekta konta numura un/ vai saņēmēja nosaukuma precizēšanai kredīta 
avizo (tiek ieturēta no sūtītāja bankas):

EUR 25 EUR

Komisija maksa par atbildi uz sūtītāja bankas/ korespondējošās bankas pieprasījumu par naudas līdzekļu 
ieskaitīšanas datumu Klientam (tiek ieturēta no sūtītāja bankas):

EUR 25 EUR

1 Attiecībā uz maksājumiem (EUR) SEPA valstu robežās ir iespējams tikai atsaukt maksājumu.
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AS "PrivatBank" emitēto maksājumu karšu apkalpošana  
VISA Electron1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu)

Kartes konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Neatļautā kredīta gada procentu likme 56%

VISA Virtual

Kartes konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

VISA Classic Credit

Kartes konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Neatļautā kredīta gada procentu likme 36%

VISA UNIVERSĀLA kredītkarte (EUR)

Kredītlimita tips Neatjaunojamais

Kartes konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Bāzes % likme gadā 22,8%

Komisija par pārskaitījumu (paša līdzekļi) Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Pārskaitījumu darījumi”2

Komisijas maksa par līdzekļu glabāšanu USD valūtā3 500 USD mēnesī

Ikmēneša maksājumu apmērs (kas ietver maksu par kredītlīdzekļu 
izmantošanu pārskata periodā)

5% no iztērētā kredītlimita
summas +100% no pārtēriņa 

Ikmēneša maksājumu iemaksas termiņš Līdz mēneša, kas seko pārskata
mēnesim pēdējai darba dienai

Komisijas maksa par nesavlaicīgu parāda dzēšanu:

Nokavējuma procentu likme (gadā) 54%

Konta slēgšana Bez maksas

Procentu likme par neatļautu negatīvu atlikumu 54%

1 Tikai jau izsniegtām kartēm.
2 Izņemot skaidru naudu valūtā, kas atšķiras no kartes pamata valūtas, komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu tiek 
aprēķināta pēc kursa Kartes darījuma veikšanas brīdī.
3 Komisijas maksa tiek piemērota, ja mēneša pēdējā darba dienā Klienta kontā (-os) ir līdzekļi USD valūtā (ASV dolāri).
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Komisija par Parāda apmaksas vienošanās sagatavošanu (kredīta 
restrukturizācija)

2% no parāda summas, min.
25 EUR

Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa 25 EUR

Komisija par parāda atmaksas vienošanās atkārtotu izskatīšanu 12 EUR

VISA GOLD UNIVERSĀLA kredītkarte (EUR)

Konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Bāzes % likme gadā (mēnesī) 18% (1,5%)1

Komisija par pārskaitījumu (paša līdzekļi) Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Pārskaitījumu darījumi”2

Līdzekļu glabāšana USD valūtā3 500 USD mēnesī

Ikmēneša maksājumu apmērs (kas ietver maksu par kredītlīdzekļu 
izmantošanu pārskata periodā)

5% no iztērētā kredītlimita
summas +100% no pārtēriņa

Ikmēneša maksājumu iemaksas termiņš Līdz mēneša, kas seko pārskata
mēnesim pēdējai darba dienai

Komisijas maksa par nesavlaicīgu parāda dzēšanu:

Nokavējuma procentu likme (gadā) 54%

Procentu likme par neatļautu negatīvu atlikumu 54%

Konta slēgšana Bez maksas

Parāda apmaksas vienošanās sagatavošana (kredīta restrukturizācija) 2% no parāda summas, min.
25 EUR

Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa 25 EUR

Parāda atmaksas vienošanās atkārtotu izskatīšana 12 EUR

VISA Gold kredītkarte (tikai aktīvajām kartēm)

Kredītlimita tips Neatjaunojamais

 Konta apkalpošana4 Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Bāzes % likme gadā (mēnesī) 18% (1,5%)

1 Procenti tiek aprēķināti tikai faktiski izmantotajai kredīta daļai
2 Izņemot skaidru naudu valūtā, kas atšķiras no kartes pamata valūtas, komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu tiek 
aprēķināta pēc kursa Kartes darījuma veikšanas brīdī.
3 Komisijas maksa tiek piemērota, ja mēneša pēdējā darba dienā Klienta kontā (-os) ir līdzekļi USD valūtā (ASV dolāri).
4 Tiek norakstīta pēc pirmās ar karti veiktās izdevumu darījuma.
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Komisija par pārskaitījumu  (paša līdzekļi) Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Pārskaitījumu darījumi”

Ikmēneša maksājumu apmērs (kas ietver maksu par kredītlīdzekļu 
izmantošanu pārskata periodā)

5% no iztērētā kredītlimita
summas +100% no pārtēriņa

Ikmēneša maksājumu iemaksas termiņš Līdz mēneša, kas seko pārskata
mēnesim pēdējai darba dienai

Nokavējuma procentu likme (gadā) 54%

Konta slēgšana Bez maksas

Parāda apmaksas vienošanās sagatavošana (kredīta restrukturizācija) 2% no parāda summas, min.
25 EUR

Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa 25 EUR

Parāda atmaksas vienošanās atkārtota izskatīšana 12 EUR

VISA Platinum kredītkarte

Kredītlimita tips Neatjaunojamais

Atvieglojuma periods1 45 dienas

Konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Bāzes % likme gadā (mēnesī) 14,04% (1,17%)

Komisijas maksa par līdzekļu glabāšanu USD valūtā2 500 USD mēnesī

Komisija par pārskaitījumu (paša līdzekļi) Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Pārskaitījumu darījumi”

Ikmēneša maksājumu apmērs 5% no iztērētā kredītlimita +
100% no pārtēriņa 

Ikmēneša maksājumu iemaksas termiņš Līdz pēdējai mēneša dienai, kas
seko pārskata mēnesim

Līgumsoda aprēķināšanas uzsākšanas termiņš Mēneša, kas seko mēnesim,
kurā nebija samaksāts
minimālais ikmēneša

maksājums, 1. datums

Līgumsods par nesavlaicīgu minimālā ikmēneša maksājuma iemaksu3 1% no kopējās Kartes

1 Kartes kredītlimita procenti netiks aprēķināti par 45 (četrdesmit piecām). Kartes kredītlimita vai tā daļas izmantošanas 
kalendārajām dienām, ja iepriekšējā mēnesī izmantotā kredītlimita naudas summa tiks atmaksāta pilnā apmērā līdz nākamā 
mēneša 15. datumam.
2 Komisijas maksa tiek piemērota, ja mēneša pēdējā darba dienā Klienta kontā (-os) ir līdzekļi USD valūtā (ASV dolāri).
3 Tiek ieturēta kavētai parāda summai pārsniedzot 7 EUR.
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kredītlimita izlietotās summas
pārskata mēneša pēdējā dienā

(min. 7 EUR)

Nokavējuma procentu likme 28,08%

Procentu likme par nesankcionētu kredītlimita izmantošanu 48%

Konta slēgšana Bez maksas

Papildkarte VISA Virtual1

Konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”

Papildkarte VISA Classic Debit2

Konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”     

Kredīts pret depozīta nodrošinājumu

Pieteikuma kredīta pret depozīta nodrošinājumu izsniegšanai izskatīšana Bez maksas     

Kredīta izsniegšana 0,5 % no kredīta summas, min.
15 EUR

Procentu likmes par kredīta izmantošanu (par izmantoto kredīta limitu) Esošā depozīta likme + 2%

Maksa par dokumentu apliecināšanu (par 1 dokumentu) 35 EUR + PVN

Pilnvaras noformēšana bankas darbiniekam 28 EUR + PVN

1 Tiek atvērts atsevišķs konts.
2 Tiek atvērts atsevišķs konts.
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JuniorBank – juniora karte
Valūta EUR

Konta apkalpošana Atbilstoši cenrāža sadaļai
“Konta, pamatkonta atvēršana

un apkalpošana”   

Maksa par neatļautu kredītlimita pārsniegšanu 34,20% (gadā)

Konta slēgšana Bez maksas

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.  12
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Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu
Komisijas maksa, ja Kredīts tiek izsniegts pret nekustamā īpašuma ķīlu

Kredīta apjoms līdz 90% no nekustamā īpašuma
tirgus vērtības

Kredīta apjoms piesaistot Altum garantiju līdz 95% no nekustamā īpašuma
tirgus vērtības

Kredīta termiņš līdz 30 gadiem

Pieteikuma izskatīšana Bez maksas

Kredīta izsniegšana 1% no aizdevuma summas, min.
100 EUR

Kredīta izsniegšana saistību refinansēšanai 1,5% no aizdevuma summas,
min.150 EUR

Komisijas maksa, ja Kredīts tika izsniegts pret nekustamā īpašuma ķīlu, izmantojot "nolikto atslēgu" principu

Pirmā iemaksa 40% no tirgus cenas

Kredīta termiņš līdz 15 gadiem

Kredīta izsniegšana 1% no aizdevuma summas, min.
100 EUR

Procentu likmes (mainīgās)

EUR no 3% + 6 mēn. EURIBOR

Komisijas maksas par izmaiņām Kredīta līgumā, ar to saistītajos līgumos un par citām saistītām darbībām

Ķīlas devēja maiņa 1% no aizdevuma
pamatsummas atlikuma, min.

100 EUR, maks. 450 EUR

Nodrošinājuma maiņa 1% no aizdevuma
pamatsummas atlikuma, min.

100 EUR, maks. 450 EUR

Kredīta (saistību) pārjaunojums 1% no aizdevuma
pamatsummas atlikuma, min.

100 EUR, maks. 450 EUR

Kredīta atmaksas (datuma) grafika maiņa 20 EUR

Kredīta atmaksas grafika pārrēķins 45 EUR

Citi grozījumi kredīta līgumos un ar to saistītajos līgumos 70 EUR

Par dokumentu sagatavošanu un/vai saskaņošanu, ja kredīts tiek refinansēts 
uz citu kredītiestādi, vai ieķīlātais īpašums pārdots citas kredītiestādes vai 
aizdevēja iestādes kredītu/aizdevumu ņēmējam, un/vai veikti norēķini ar 
trešām personām

425 EUR
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Atļauju sagatavošana darbībām ar Kredīta nodrošinājumu (ieķīlātā īpašuma 
pārdošana, sadale, transformācija u.c., izņemot refinansēšanu)

30 EUR

Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas

Kredīta garantijas / apliecinājuma vēstule 50 EUR

Kredīta nodrošinājuma apskate: Rīga, Rīgas reģions 75 EUR

ārpus Rīgas, Rīgas reģiona 100 EUR

Darījuma konts

Darījuma konta atvēršana un apkalpošana 0,4% no līguma summas, min.50
EUR, maks. 450 EUR

papildus, ja jāveic padziļināta izpēte
naudas līdzekļu izcelsmei

100 EUR

papildus, ja līgums tiek sagatavots
divās valodās latviešu un angļu/krievu

50 EUR

Grozījumi darījuma konta līguma noteikumos 50 EUR

Citas komisijas maksas

Iesnieguma izskatīšana par parāda atmaksas kārtību 30 EUR

Izziņa par saistību atlikumu, maksājumu disciplīnu 20 EUR, t.sk. PVN 21%

Līguma kopijas izgatavošana (par katru līgumu) 10 EUR, t.sk. PVN 21%

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.  14
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 Patēriņa kredīts 
Kredīta valūta EUR

Kredīta pieteikuma izskatīšana Bez maksas     

Kredīta piešķiršana un izsniegšana1 5,5% no aizdevuma summas  vai
tās palielinājuma, min. 50 EUR

Patēriņa kredīts ikdienas vajadzībām

Minimālā kredīta summa 500 EUR

Maksimālā kredīta summa 10 000 EUR

Kredīta termiņš 12 mēneši – 60 mēneši

Procentu likme No 9%

Patēriņa kredīts transportlīdzekļa iegādei

Minimālā kredīta summa 1000 EUR

Maksimālā kredīta summa 12 000 EUR

Kredīta termiņš 12 mēneši – 60 mēneši

Procentu likme No 7%

Procentu likme, ja kredīts netiek izmantots mērķim Papildus 8% pie līgumā
noteiktās procentu likmes

Patēriņa kredīts nekustamā īpašuma iegādei vai remontam

Minimālā kredīta summa 500 EUR

Maksimālā kredīta summa 10 000 EUR

Kredīta termiņš 12 mēneši – 84 mēneši

Procentu likme No 8%

Procentu likme, ja kredīts netiek izmantots mērķim Papildus 8% pie līgumā
noteiktās procentu likmes

Patēriņa kredīts saistību refinansēšanai

Minimālā kredīta summa 500 EUR

Maksimālā kredīta summa 15 000 EUR

Kredīta termiņš 12 mēneši – 84 mēneši

Procentu likme No 7%

Patēriņa kredīts veselības aprūpei

Minimālā kredīta summa 500 EUR

1 Maksa, kas norādīta cenrādī, var mainīties atkarībā no piedāvājuma
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Maksimālā kredīta summa 10 000 EUR

Kredīta termiņš 12 mēneši – 60 mēneši

Procentu likme No 8%

Maksa par līguma grozījumiem

Kredīta maksājuma datuma maiņa 20 EUR

Kredīta termiņa maiņa 45 EUR

Pamatsummas maksājuma atlikšana 30 EUR

Atmaksas grafika pārrēķins 45 EUR

Citas izmaiņas (t.sk. kredīta restrukturizācija) 30 EUR

Maksa par līguma darbības atjaunošanu 60 EUR

Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšana 30 EUR

Kredīta atmaksa pirms termiņa (t.sk. daļēja) Bez maksas

Citas komisijas maksas

Parāda atmaksas līguma noslēgšana 50 EUR

Izziņas sagatavošana un izsniegšana 20 EUR, t. sk. PVN 21%

Dokumentu izsniegšana no arhīva (par katru līgumu) 10 EUR, t. sk. PVN 21%
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Patēriņa kredīts mācībām
Minimālā kredīta summa 10 000 EUR

Maksimālā kredīta summa 50 000 EUR

Kredīta valūta EUR

Kredīta termiņš 84 mēneši

Kredīta pieteikuma izskatīšana Bez maksas     

Kredīta piešķiršana un izsniegšana1 1% no aizdevuma summas

Procentu likme No 6,5%

Maksa par līguma grozījumiem

Kredīta maksājuma datuma maiņa 20 EUR

Kredīta termiņa maiņa 45 EUR

Pamatsummas maksājuma atlikšana 30 EUR

Atmaksas grafika pārrēķins 45 EUR

Citas izmaiņas (t.sk. kredīta restrukturizācija) 30 EUR

Maksa par līguma darbības atjaunošanu 60 EUR

Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšana 30 EUR

Kredīta atmaksa pirms termiņa (t.sk. daļēja) Bez maksas

Citas komisijas maksas

Parāda atmaksas līguma noslēgšana 50 EUR

Izziņas sagatavošana un izsniegšana 20 EUR, t. sk. PVN 21%

Dokumentu izsniegšana no arhīva (par katru līgumu) 10 EUR, t. sk. PVN 21%

1 Maksa, kas norādīta cenrādī, var mainīties atkarībā no piedāvājuma
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Līzings
Minimālā līzinga summa 1000 EUR

Līzinga valūta EUR

Līzinga termiņš 6 mēneši – 60 mēneši1

Komisijas maksa par līzinga pieteikuma izskatīšanu Bez maksas

Līzinga piešķiršana un izsniegšana no 1 % no darījuma summas,
min. 50 EUR, t.sk. PVN 

Procentu likme No 5.5% 

Komisijas maksa par izmaiņām līgumā

Līzinga nomaksas termiņa maiņa 45 EUR, t. sk. PVN

Pamatsummas maksājuma atlikšana 30 EUR, t. sk. PVN

Atmaksas grafika pārrēķins 45 EUR, t. sk. PVN

Kārtējā maksājuma veikšanas datuma maiņa 20 EUR, t. sk. PVN

Daļēja pamatsummas atmaksa Bez maksas

Parāda kapitalizācija 30 EUR, t. sk. PVN

Komisijas maksa par līguma darbības atjaunošanu 60 EUR, t. sk. PVN

Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa 50 EUR, t. sk. PVN

Citas komisijas maksas

Izziņas sagatavošana un izsniegšana 20 EUR, t. sk. PVN

Dokumentu izsniegšana no arhīva 15 EUR, t. sk. PVN

Apakšnomas atļaujas sagatavošana un izsniegšana 85 EUR, t. sk. PVN

Pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas izsniegšana 20 EUR, t. sk. PVN

Parādlīguma noslēgšana 50 EUR, t. sk. PVN

1 Iegādājoties jaunu automašīnu – līdz 84 mēnešiem.
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Papildu pakalpojumi
Konta izraksti1

Konta izraksts par tekošo un iepriekšējo mēnesi (Bankas filiālē) Bez maksas

Konta izraksts par tekošo un iepriekšējo mēnesi (pa pastu) 2 EUR

Konta izraksti par periodu:

līdz 3 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas 3 EUR

līdz 6 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas 10 EUR

virs 6 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas 15 EUR

virs 1 gada no pieprasījuma iesniegšanas dienas 20 EUR

virs 2 gadiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas 25 EUR

Finanšu pārskatu izdruka

Finanšu pārskatu izdruka (par katru lappusi) 0,05 EUR +PVN

Maksājumu dokumentu meklēšana / izsniegšana

Bankā izpildīto Maksājumu dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc 
klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) 

10 EUR +PVN

InternetBankā Izpildīto maksājumu uzdevumu izdrukāšana/ apstiprināšana 1 EUR par katru maksājuma
uzdevuma izdruku un / vai

apstiprināšanu

Izziņu izsniegšana2

Standarta izziņas3 7 EUR t.sk. PVN

Nestandarta izziņas 15 EUR t.sk. PVN

Dokumentu pārsūtīšana (piegādes izdevumi)

Parastā vēstule 2,13 EUR +PVN

Ierakstītā vēstule 8,54 EUR +PVN

Sūtījums ar kurjerpastu

līdz 0,5 kg 42,69 EUR +PVN

no 0,5 kg līdz 1 kg faktiskās izmaksas + 14,23 EUR
+PVN

vairāk par 1 kg pēc vienošanās +PVN

1 Piegādes izdevumi nav iekļauti.
2 Piegādes izdevumi nav iekļauti.
3 Standarta izziņa ir izziņa Latvijas Republikas valsts valodā par kontu, atlikuma summu kontā, kā arī par Klientam izsniegto 
aizdevumu un apmaksāto pamatkapitālu.
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Citi pakalpojumi

S.W.I.F.T. ziņojumu nosūtīšana 8,54 EUR +PVN

Dokumentu kopēšana 0,50 EUR +PVN par 1 lapu

Komisija par informācijas sniegšanu pēc auditoru pieprasījuma 24,70 EUR +PVN

Pilnvaras noformēšana 7,11 EUR iesk. PVN

Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru 15 EUR iesk. PVN1

Aizdevuma līguma un ar to saistīto līgumu kopiju izsniegšana pēc Klienta vai tā 
pilnvaroto personu pieprasījuma

1,50 EUR2 par katru darbinieka
apliecinātu dokumenta lapu

Mantojumu dokumentu izskatīšana (par katru Mantinieku) 20 EUR iesk. PVN

Inkaso rīkojuma / tiesu izpildītāja rīkojuma pieņemšana apstrādei 20,00 EUR par dokumentu

1 Komisijas maksa tiek piemērota par katru dokumentu pārbaudi.
2 Vai ekvivalents USD vai EUR atbilstoši Bankas noteiktajam kursam maksājuma dienā.
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