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

Cenrādis un apkalpošanas nosacījumi
juridiskām 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.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" Valdes sēdē 2022. gada 11.
augustā,
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SATURA RĀDĪTĀJS
1 ⟳ 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 Kreditēšana
9 Līzings
10 Norēķinu konta kredītlimits
11 Mikrokreditēšana (bez nodrošinājuma)
12 Mikrokreditēšana (ar nodrošinājumu)
13 Garantijas
14 Papildu pakalpojumi
Apzīmējumi:
⟳ - labota vai jaunieviesta cenrāža pozīcija.

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Konta atvēršana un apkalpošana 1
Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai 2,3,4

25,00 EUR

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai biedrībām,
nodibinājumiem un citām bezpeļņas organizācijām

100,00 EUR

Konta atvēršana

Bez maksas

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai juridiskām personām
rezidentiem, kuru īpašnieki, pilnvarotās personas vai patiesie labuma guvēji ir
LR nerezidenti un/vai kuriem ir izdota LR pagaidu uzturēšanas atļauja.

100,00 EUR

Konta atvēršana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), kuru
īpašnieki, pilnvarotās personas vai patiesā labuma guvēji ir LR nerezidenti
un/vai kuriem ir izdota LR pagaidu uzturēšanas atļauja.

50,00 EUR

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai juridiskām personām
(Latvijas Republikas rezidentiem), kuru akcionāru/dalībnieku struktūra ir
sarežģīta, un/vai, kuru patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no
ārvalstīm un/vai ir politiski nozīmīga persona, t.sk. personām, kuru
komercdarbība/saimnieciskā darbība un/vai sadarbības partneri ir saistīti ar
ārvalstīm, un/vai kurām pēc Bankas ieskatiem ir cita paaugstināta riska
pazīme

300,00 EUR

Konta atvēršana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), kuru
akcionāru/dalībnieku struktūra ir sarežģīta, un/vai, kuru patiesā labuma
guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm un/vai ir politiski nozīmīga persona,
t.sk. personām, kuru komercdarbība/saimnieciskā darbība un/vai sadarbības
partneri ir saistīti ar ārvalstīm, un/vai kurām pēc Bankas ieskatiem ir cita
paaugstināta riska pazīme.

100,00 EUR

Regulārā kontā veikto darbību uzraudzība un analīze juridiskām personām
(Latvijas Republikas rezidentiem), kuru akcionāru/dalībnieku struktūra ir
sarežģīta, un/vai, kuru patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no
ārvalstīm un/vai ir politiski nozīmīga persona, t.sk. personām, kuru
komercdarbība/saimnieciskā darbība un/vai sadarbības partneri ir saistīti ar
ārvalstīm, un/vai kurām pēc Bankas ieskatiem ir cita paaugstināta riska
pazīme

500,00 EUR gadā

Konta apkalpošana5

⟳ 50 EUR mēnesī

Konta atvēršana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), ar
saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju pēc NACE “Finanšu
pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”

100,00 EUR

Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai juridiskām personām

300,00 EUR

Ja konta atvēršana tiks atteikta, iemaksāta komisija netiks atgriezta.
Netiek piemērota pie AS “PrivatBank”atvērtā pagaidu norēķinu konta statusa maiņas uz norēķinu kontu.
3
Izņemot juridiskas personas, kas ir maksātnespējas vai likvidācijas procesā.
4
Komisiju neiekasē noguldījuma, līzinga vai kredīta noformēšanas gadījumā.
5
Komisija netiek ieturēta, ja klientam ir aktīvs noguldījums, līzings vai kredīts, kā arī pirmo 2 mēnešu laikā pēc pēdējā
Noguldījuma līguma izbeigšanas.
1

2
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(Latvijas Republikas rezidentiem), ar saimnieciskās darbības statistisko
klasifikāciju pēc NACE “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”
Konta apkalpošana juridiskām personām (Latvijas Republikas rezidentiem), ar
saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju pēc NACE “Finanšu
pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”
Konta slēgšana1

500,00 EUR mēnesī

bez maksas

Komisijas maksa par līdzekļu uzglabāšanu pēc darījumu attiecību izbeigšanas
ar klientu

⟳ 200 EUR mēnesī

Komisijas maksa par līdzekļu glabāšanu USD valūtā 2

1000 USD mēnesī

Pagaidu konta atvēršana
Pagaidu konta apkalpošana3

25,00 EUR
2,85 EUR mēnesī

Pagaidu konta slēgšana

bez maksas

Izmaiņas vai labojumu veikšana noformētajā Klienta lietā 4

25,00 EUR

Klienta saimnieciskās darbības izpēte klātienē Klienta izpētes veikšanas
ietvaros

100 EUR dienā

1

Norēķinu konti, kuros 6 (sešu) mēnešu laikā netiek veiktas operācijas, tiek slēgti bez paziņojuma Klientam.
Komisijas maksa tiek piemērota, ja mēneša pēdējā darba dienā Klienta kontā (-os) ir līdzekļi USD valūtā (ASV dolāri).
3
Tiek ieturēta, sākot ar 4. mēnesi.
4
Komisijas maksa tiek piemērota par katru uzņēmuma dalībnieku un valdes sastāva grozījumu.
2
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Attālinātās konta pārvaldīšanas līdzekļi 1
Pieslēgšana Internetbankai

Bez maksas

Paroļu maiņa piekļuvei Internetbankai

5,00 EUR

PrivatSecure virtuālā ierīce2 – izsniegšana

10,00 EUR

DIGIPASS ierīce (ar PIN kodu) – izsniegšana / nomaiņa

35,00 EUR

SMS banka
SMS bankas pieslēgšana

Bez maksas

SMS bankas izmantošana

0,09 EUR par SMS

SMS bankas atslēgšana

Bez maksas

Valūtas konvertēšana 3
Valūtas konvertēšana internetbankā:
Valūtas maiņas darījumi

bez maksas

1

Piegādes izdevumi nav iekļauti.
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
2
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Pārskaitījumu darījumi
filiālē

internetbankā1

Bez maksas

Bez maksas

1 EUR

Bez maksas

Pārskaitījumi AS "PrivatBank" ietvaros
Starp viena klienta kontiem
Starp bankas klientiem

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

4 EUR

1 EUR

Steidzamais

10 EUR

7 EUR

Papildus komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kuram noteikto
starptautisko sankciju dēļ nepieciešams veikt padziļināto izpēti
(ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku saistītie maksājumi)

200 EUR

200EUR

SHA4

20 EUR

12 EUR

OUR5

40 EUR

35 EUR

SHA

30 EUR

20 EUR

OUR

55 EUR

45 EUR

200 EUR

200EUR

Pārskaitījumi (EUR) ārpus SEPA valstīm
Parastais

Steidzamais

Papildus komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kuram noteikto
starptautisko sankciju dēļ nepieciešams veikt padziļināto izpēti
(ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku saistītie maksājumi)
Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā

1

Autorizācijas līdzekļu limiti:
1 maksājums

1 diena

SMS parole

20 000 EUR

Bez limita

Digipass

Bez limita

Bez limita

PrivatSecure

Bez limita

Bez limita

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.

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā

Bez maksas

Papildus komisijas maksa par maksājuma apstrādi, kuram noteikto
starptautisko sankciju dēļ nepieciešams veikt padziļināto izpēti
(ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku saistītie maksājumi)

200 EUR

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

Papildu komisija par naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā, ja nosūtītājs nebija
norādījis IBAN1

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

1

Komisija var tikt ieturēta no ieskaitāmās summas.

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

Citās valūtās

25 EUR

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

25 EUR

Citās valūtās

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

Citās valūtās

25 EUR

1

Attiecībā uz maksājumiem (EUR) SEPA valstu robežās ir iespējams tikai atsaukt maksājumu.

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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AS "PrivatBank" emitēto maksājumu karšu apkalpošana
Karte "Konta atslēga" (momentānā)1,2
Maksa par konta apkalpošanu

Atbilstoši cenrāža sadaļai “Konta
atvēršana un apkalpošana”

Bezskaidras naudas pārskaitījums no kartes konta AS "PrivatBank" ietvaros

bez maksas

Maksājumu (kā iekšbankas, tā arī no citām bankām Latvijā un ārzemēs)
ieskaitīšana kontā

bez maksas

Overdrafta gada procentu likme

56%

Karte "Konta atslēga" (personalizētā)3,4
Komisijas maksa par konta apkalpošanu

Atbilstoši cenrāža sadaļai “Konta
atvēršana un apkalpošana”

Overdrafta gada procentu likme

36%

VISA Business Debit

Komisijas maksa par konta apkalpošanu

Atbilstoši cenrāža sadaļai “Konta
atvēršana un apkalpošana”

Overdrafta gada procentu likme

56%

1

Cenradī ir iekļauta maksa par konta pārvaldīšanas sistēmu Internetbanka.
Banka ietur komisijas maksu no Klienta konta kartes izgatavošanas dienā.
3
Cenrādī ir iekļauta maksa par konta pārvaldīšanas sistēmu Internetbanka.
4
Banka ietur komisijas maksu no Klienta konta kartes izgatavošanas dienā.
2

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Kreditēšana
Kredīta izskatīšana un noformēšana
Pieteikuma kredīta saņemšanai izskatīšana, grozījumi kredīta nosacījumos (ar
izskatīšanu Kredītkomitejā)
Kredīta noformēšana
Kredītlīguma pagarināšana

100 EUR
1,5% no summas
0,5% no summas uz grozīšanas
brīdi, min. 300 EUR

Grozījumi kredītlīguma un ar to saistīto līgumu noteikumos
Kreditēšanas valūtas maiņa
Komisija par starpbanku vienošanos
Refinansēšanās pie cita kreditora
Atjaunojamās kredītlīnijas apkalpošana
Kredīta pirms termiņa atmaksa
(ārpus grafika vai pilna atmaksa)

300 EUR
1% no kredīta līguma summas,
min. 500 EUR
0,5% no vienošanas summas
2,5% no kredīta summas atlikuma, min. 1000 EUR
35 EUR mēnesī
(vai ekvivalents citā valūtā)
0,5% no kredīta pirms termiņa
atmaksas summas, min. 50 EUR

Juridisku personu kreditēšana komercdarbības veikšanai
Kredīta apjoms

no 1000 EUR

Kredīta termiņš

līdz 10 gadiem

Procentu likme - mainīgā
EUR

No 5,5% + 6 mēn. EURIBOR

Juridisku personu īstermiņa kreditēšana – overdrafts
Overdrafta kredīta termiņš

līdz 1 gadam

Pieteikuma izskatīšana

bez maksas

Līguma noformēšana

1% no summas,
min. 150 EUR

Līguma pagarināšana

0,5% no summas,
min. 100 EUR

Grozījumi līguma nosacījumos
Refinansēšanās pie cita kreditora

150 EUR
2.0% no kredīta atlikuma,
min. 500 EUR

Procentu likme – fiksētā
EUR

no 16,5%

Bankas atļauju un citu dokumentu sagatavošana, noformēšana un apstiprināšana pēc klienta pieprasījuma

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

50

Nomas līguma saskaņošana
EUR

50

Darījumu Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc klienta pieprasījuma (Ja dokumentam ir jābūt
notariāli apstiprinātam, papildu komisijas maksai Klients sedz notariālo pakalpojumu izmaksas)
EUR

50

Ķīlas objekta apdrošināšanas monitorings (Ja Banka pasūta apdrošināšanas polisi, papildus maksai par
pakalpojumu Klients sedz ķīlas objekta apdrošināšanas izdevumus)
EUR

30

Juridisku personu īstermiņa kreditēšana - faktorings
Faktoringa avansa izsniegšanas termiņš

līdz 90 dienām

Faktoringa līguma darbības termiņš
Komisija par faktoringa līguma noformēšanu

līdz 1 gadam
1

1,5%

Komisija par faktoringam nodotā rēķina administrēšanu 2:
Ja faktorings ir ar regresu
Ja faktorings ir bez regresa

no 0,1% līdz 0,5%
no 0,3% līdz 1%

Procentu likmes (mainīgās)3:
EUR

no 5,5% + 6 mēn. EURIBOR

USD

no 6,5% + 6 mēn. LIBOR USD

Darījuma konti
Darījuma konts

0,5% no līguma summas, min.
100 EUR, maks. 500 EUR4

Grozījumi darījuma konta līguma noteikumos

50 EUR

Papildus komisija, ja līgums tiek sagatavots divās valodās latviešu un angļu vai
krievu

50 EUR

1

Tiek aprēķināta no limita summas un iekasēta vienreiz, noslēdzot faktoringa līgumu.
Tiek aprēķināta no faktoringam nodotā rēķina nominālās vērtības.
Tiek aprēķinātas katram faktoringa avansam no šī avansa summas tā izsniegšanas dienā.
4
Bankai ir tiesības piemērot nestandarta komisijas maksu (kura var būt augstāka par norādītajiem cenrāžiem) par
specializētu līgumu, darījumu ar nestandarta nosacījumiem u.c.
2
3

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Līzings
Minimālā līzinga summa

EUR 1000

Līzinga valūta
Līzinga termiņš

EUR
6 mēneši – 60 mēneši1

Komisijas maksa par līzinga pieteikuma izskatīšanu

Bez maksas

Komisijas maksa par līzinga līguma noformēšanu

Bez maksas

Komisijas maksa par līzinga līguma noformēšanu (atgriezeniskajiem līzingiem
pret iekārtām) apgrozāmo līdzekļu papildināšanai.
Procentu likme

150 EUR, t. sk. PVN
5.5% - 7%

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

Pirmstermiņa līzinga līguma izbeigšana

Parādlīguma noslēgšana
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1,5 % no neatmaksātās līzinga
summas(min. 50 EUR), t. sk.
PVN
50 EUR, t. sk. PVN

Iegādājoties jaunu automašīnu – līdz 84. mēnešiem

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" Valdes sēdē 2022. gada 11.
augustā,
Protokols Nr. 49/2022, spēkā no 2022. gada 15. augusta

Norēķinu konta kredītlimits (līdz 01.02.2015.)
Kredītlimita termiņš

līdz 12 mēnešiem

Maksimālais limits

17000 EUR

Minimālais limits

150 EUR

Ķīla

bez ķīlas

Kredītbrīvdienas

līdz 35 dienām

Komisijas maksa par neizmantoto kredītu

bez maksas

Komisijas maksa par kredīta izmantošanu 1

0,9% no maks. izmantotās
kredīta summas pārskata
periodā

Procentu likme par kredīta izmantošanu līdz 26. dienai 2

0%

Procentu likme par kredīta izmantošanu, sākot no 26. datuma (ja kredīts nav
pilnībā dzēsts)3

18% gadā

Norēķinu ciklā neatmaksātā kredīta procentu likme 4

36% gadā

Komisijas maksa par katru operāciju, kurā klients pārskaita kredīta līdzekļus uz
saviem kontiem AS "PrivatBank" vai uz kontiem citās bankās
Soda nauda par citu līguma noteikumu neievērošanu
Bankas komisija par vienošanās par parāda atmaksu noformēšanu (norēķinu
konta kredītlimita restrukturizācija)

3%
2% no kredīta summas
1% no parāda summas,
minimālā summa 15 EUR

Bankas komisija par atkārtotu vienošanās par parāda atmaksu izskatīšanu

7 EUR

1

Tiek iekasēta katra mēneša 1. datumā (netiek iekasēta, ja kredīts tika izmantots 1 bankas darba dienas ietvaros).
Katru mēnesi jebkurā dienā no 20. līdz 25. datumam uz dienas beigām parādam jābūt atmaksātam pilnā apmērā nākamajā bankas darba dienā limits tiks atjaunots.
3
Tiek iekasēta 26. bankas darba dienā, ja kredīts nav dzēsts no mēneša 20. līdz 25. datumam.
2

4

Tiek piemērota, sākot no parāda 91. dienas (parāds >90 dienas, sākot no mēneša 26.datuma).

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" Valdes sēdē 2022. gada 11.
augustā,
Protokols Nr. 49/2022, spēkā no 2022. gada 15. augusta

Mikrokreditēšana (bez nodrošinājuma) Tikai spēkā esošie
līgumi
Pakalpojumu paketē "Mikrokredīts" ietilpstošo noteikumu un līgumu grozīšana

42,69 EUR

Mikrokredīta procentu likme (EUR)

22% - 24% gadā

Mikrokredīta procentu likme (USD)

22% gadā

Līgumsoda procenti par kavētiem maksājumiem
Līgumsoda procenti par mikrokredīta pārtēriņu
Līgumsods par līguma nosacījuma attiecībā uz obligātu transakcijas veikšanu,
izmantojot norēķinu kontu, neizpildi
Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa

0,5% dienā no kavētās summas
0,5% dienā no pārtērētās
summas
21,34 EUR mēnesī
30 USD mēnesī
42,69 EUR

Mikrokreditēšana (ar nodrošinājumu) Tikai spēkā esošie
līgumi
Mikrokredīta procentu likme

Līgumsoda procenti par kavētiem maksājumiem

Līgumsods par citu Mikrokredīta līguma noteikumu nepildīšanu (par katru gadījumu)
Līgumsods par līguma nosacījuma attiecībā uz obligātu transakcijas veikšanu,
izmantojot norēķinu kontu, neizpildi

EUR – no 7% + 12M LIBOR (kopā
ne mazāk kā 12%)
USD – no 9% + 12M LIBOR (kopā
ne mazāk kā 12%)
0,5% no savlaicīgi neveiktās
maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu
5% no Mikrokredīta summas
21,34 EUR mēnesī
30 USD mēnesī

Mikrokredīta pirmstermiņa atmaksa

Bezmaksas

Mikrokredīta līguma grozījumu noformēšana

42,69 EUR

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" Valdes sēdē 2022. gada 11.
augustā,
Protokols Nr. 49/2022, spēkā no 2022. gada 15. augusta

Garantijas
Garantiju izsniegšana
Dokumentu izskatīšana par Bankas garantijas izsniegšanu:
Ar naudas segumu (garantijas summa lielāka par 1000 EUR)

0,1%, min. 145 EUR

Ar naudas segumu (garantijas summa mazāka par 1000 EUR)

0,1%, min. 50 EUR

Bez naudas seguma

0,5%, min. 215 EUR

Pretenzijas par garantiju izskatīšana

0,2%, min. 85 EUR

Apliecinājums dalībai konkursā par:
līdzekļu esamību līdz 145000 EUR

35 EUR

līdzekļu esamību virs 145001 EUR

145 EUR

Apliecinājums dalībai konkursā par darbu izpildi garantijas termiņā:
garantijas termiņš 1 gads

35 EUR

garantijas termiņš ilgāk par 1 gadu

145 EUR

Garantijas piešķiršana1:
Ar naudas segumu

2% gadā

Ar nodrošinājumu citas bankas garantijas (galvojuma) vai īpašuma ķīlas veidā

7% gadā

Nenodrošinātā garantija

12% gadā

Garantijas noteikumu grozīšana

70 EUR

Garantijas atsaukšana

60 EUR

Citu banku garantiju apkalpošana
Avizēšana

0,1%, min. 80 EUR
maks 300 EUR

Noteikumu grozīšana

50 EUR

Garantijas anulēšana

80 EUR

Maksājuma pieprasījums saskaņā ar garantiju

1

0,2%, min. 100 EUR

Ir iespējama individuāla komisija .

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

15

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

Papildu pakalpojumi
Konta izraksti1
Regulārie izraksti

Bez maksas

Konta izraksti par periodu:
līdz 6 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas

8,54 EUR

virs 6 mēnešiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas

12,81 EUR

virs 1 gada no pieprasījuma iesniegšanas dienas

17,07 EUR

virs 2 gadiem no pieprasījuma iesniegšanas dienas

25,61 EUR

Finanšu pārskatu izdruka
Finanšu pārskatu izdruka (par katru lappusi)

0,05 EUR +PVN

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

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

10,00 EUR +PVN

InternetBankā izpildīto maksājumu uzdevumu izdrukāšana / apstiprināšana

1.00 EUR par katru maksājuma
uzdevuma izdruku un / vai
apstiprināšanu

Sūtījums ar kurjerpastu
līdz 0,5 kg
no 0,5 kg līdz 1 kg
vairāk par 1 kg

42,69 EUR +PVN
faktiskās izmaksas + 14,23 EUR
+PVN
pēc vienošanās +PVN

Citi pakalpojumi
S.W.I.F.T. ziņojumu nosūtīšana

8,54 EUR +PVN

1

Piegādes izdevumi nav iekļauti.
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.
2

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" Valdes sēdē 2022. gada 11.
augustā,
Protokols Nr. 49/2022, spēkā no 2022. gada 15. augusta

Dokumentu kopēšana
Komisija par informācijas sniegšanu pēc auditoru pieprasījuma
Izziņa no LURSOFT
Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru
Aizdevuma līguma un ar to saistīto līgumu kopiju izsniegšana pēc Klienta vai tā
pilnvaroto personu pieprasījuma
Saskaņā ar Klienta lūgumu Klienta apmeklējums tā izpētes veikšanas laikā
Inkaso rīkojuma / tiesu izpildītāja rīkojuma pieņemšana apstrādei

1
2

0,50 EUR +PVN par 1 lapu
30 EUR +PVN
4,27 EUR +PVN
15 EUR iesk. PVN1
1,50 EUR2 par katru darbinieka
apliecinātu dokumenta lapu
100,00 EUR dienā
40,00 EUR par dokumentu

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

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