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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Konta atvēršana un apkalpošana

Pakalpojumu veids Cena

Komisija par dokumentu izskatīšanu konta 
atvēršanai/atjaunošanai

250 EUR

Konta atvēršana bez maksas

Konta apkalpošana1 50 EUR mēnesī

Komisijas maksa par naudas līdzekļu glabāšanu pēc darījumu
attiecību izbeigšanas ar Klientu

Pirmos trīs mēnešus 400 EUR mēnesī

Sākot ar ceturto mēnesi 700 EUR mēnesī

Konta slēgšana2 15 EUR

Konta attālinātās pārvaldīšanas līdzekļi3

Pakalpojumu veids Cena

Pieslēgums sistēmai Internetbanka bez maksas

Abonenta maksa par Internetbankas apkalpošanu bez maksas

Internetbankas piekļuves parametru nomaiņa 10 EUR

PrivatSecure virtuālā ierīce4 – izsniegšana 10 EUR

Ierīce  DIGIPASS (ar  PIN kodu vai  bez  PIN koda)  –
izsniegšana, nomaiņa

35 EUR

SMS banka

Pakalpojumu veids Cena

SMS bankas pieslēgšana bez maksas

SMS bankas izmantošana 0,09 EUR par SMS

SMS bankas atslēgšana bez maksas

1   Komisija netiek ieturēta, ja klientam ir aktīvs noguldījums vai kredīts, kā arī pirmo 2
mēnešu laikā pēc pēdeja noguldījuma līguma izbeigšanas. 
2   Bankai ir tiesības, neinformējot klientu, slēgt norēķinu kontu, ja 6 mēnešu laikā 
laikā kontā nav veikti darījumi un konta atlikums nepārsniedz komisijas maksu par konta 
slēgšanu.
3  Piegādes izdevumi nav iekļauti.
4  Uzstādāms uz viedtālruņiem ar Android operētājsistēmu 4.0 vai jaunāku vai iOS v8
vai jaunāku.

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Valūtas konvertēšana1

Pakalpojumu veids Cena

Valūtas konvertēšana Internetbankā:

Valūtas maiņas darījumi bez maksas

1  Konvertēšanas pieteikumu pieņemšanas laiks:
 Bankas darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:30 pēc Latvijas laika

Konvertēšanas pieteikumu apstiprinājumu pieņemšanas laiks:
 Bankas darba dienās no plkst. 09:00 līdz 18:00 pēc Latvijas laika

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Pārskaitījumu pakalpojumi

Pakalpojumu veids
AS "PrivatBank"

nodaļā"
Elektroniski

(Internetbanka)1

IEKŠĒJIE MAKSĀJUMI
Iekšbankas pārskaitījumi starp viena
AS "PrivatBank" klienta kontiem

bezmaksas bezmaksas

Iekšbankas pārskaitījums par labu 
citam AS "PrivatBank" klientam

4 EUR 1 EUR

Pārskaitījumi EUR Latvijā un uz SEPA valstīm2 – komisijas tips SHA3

(norādot IBAN kontu un saņēmēja bankas SWIFT kodu)
Parastais

SEPA valstu rezidentiem 2,00 EUR 0,50 EUR
SEPA valstu nerezidentiem 25 EUR 15 EUR

Steidzamais
SEPA valstu rezidentiem 10 EUR 7 EUR

SEPA valstu nerezidentiem 35 EUR 25 EUR
Pārskaitījums (EUR) ārpus SEPA valstīm
Parastais

SHA4 25 EUR 15 EUR

OUR5 45 EUR 35 EUR
Steidzamais

SHA 30 EUR 20 EUR

OUR 50 EUR 40 EUR
Papildu komisija par maksājuma uzdevuma izpildi uz SEPA valstīm, ja nav 
norādīts IBAN un/vai saņēmēja bankas SWIFT kods
Maksājums jebkurā valūtā 20 EUR 20 EUR

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 apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā

Pakalpojumu veids Cena

Naudas līdzekļu ieskaitīšana pēc konta numura,
kurš nav IBAN1 10 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

1  Komisiju var ieturēt no ieskaitāmās summas
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Pārskaitījumu izmaiņas, atsaukšana un meklēšana

Pakalpojumu veids Cena

Izpildītā  maksājumu  uzdevuma  statusa  noskaidrošana  (maksājuma
meklēšana):

Latvijas robežās 15 EUR

Ārpus Latvijas robežām 40 EUR

Labojumu  izdarīšana  maksājumu  dokumentos,  maksājuma  uzdevuma
atcelšana  pēc  Klienta  rīkojuma  pēc  pieņemšanas  izpildei  AS  "PrivatBank"
pirms nosūtīšanas korespondentbankā:

Neatkarīgi no saņēmējbankas valsts 10 EUR

Labojumu  izdarīšana  maksājumu  dokumentos,  maksājuma  uzdevuma
atsaukšana  pēc  Klienta  rīkojuma  pēc  nosūtīšanas  AS  "PrivatBank"
korespondentbankai:1

Latvijas robežās 15 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

Komisija  par  pieprasījumu nekorekta  konta  numura
un/vai  saņēmēja  nosaukuma  precizēšanai  kredīta
avizo (iekasē no bankas-nosūtītājas)

25 EUR

Komisija  par  atbildi  uz
bankas-nosūtītājas/korespondentbankas
pieprasījumu  par  naudas  līdzekļu  ieskaitīšanas
datumu klientam

25 EUR

1  Attiecībā uz maksājumiem (EUR) SEPA valstu robežās ir iespējams tikai
atsaukt maksājumu.
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

AS "PrivatBank" emitēto maksājumu karšu apkalpošana

Pakalpojumu veids Cena

VISA Electron, Visa Classic Debit, VISA Classic 
Credit, Visa Gold, Visa Virtual

Konta apkalpošana

Saskaņā ar
"Konta atvēršana
un apkalpošana"

sadaļu

VISA Platinum kredītkarte
Kredītlimita tips Netjaunojamais
Konta apkalpošana Saskaņā ar "Konta atvēršana un

apkalpošana" sadaļu
Bāzes % likme gadā (mēnesī) 14,04% (1,17%)
Komisija par pārskaitījumu (paša līdzekļi) Saskaņā ar pārskaitījumu

cenrāžiem

Ikmēneša maksājumu apmērs 5% no iztērētā kredītlimita
summas 

+ 100% no pārtēriņa
Ikmēneša maksājumu iemaksas termiņš Līdz pēdējai mēneša dienai, kas

seko pārskata mēnesim
Līgumsoda aprēķināšanas uzsākšanas 
nebija samaksāts minimālais termiņš

Mēneša, kas seko mēnesim, kurā
nebija samaksāts minimālais

ikmēneša maksājums, 1. datums
Līgumsods par nesavlaicīgu minimālā 
ikmēneša maksājuma iemaksu1

1% no kopējās Kartes kredītlimita
izlietotās summas pārskata

mēneša pēdējā dienā
(min. 7 EUR)

Nokavējuma procentu likme 28,08%
Procentu likme par nesankcionētu 
kredītlimita izmantošanu

48%

1  Tiek ieturēta kavētai parāda summai pārsniedzot 7 EUR
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Kreditēšana

Pakalpojumu veids Cena

Kredītlīguma termiņa pagarināšana

Summa līdz 35571,80 EUR 35,57 EUR

Summa virs 35571,80 EUR 71,14 EUR

Grozījumi  kredītlīguma  noteikumos  un  ar  to
saistītajos līgumos (par katru līgumu)

35,57 EUR

Komisijas maksa par pārkreditāciju 569,15 EUR

Kreditēšanas valūtas maiņa

0,2% no aizdevuma
pamatsummas
atlikuma, min.

71,14 EUR

Atļauju  sagatavošana  darbībām  ar  ieķīlāto
īpašumu  (pārdošanai,  sadalei,  transformācijai
u.c., izņemot pārkreditācijas)

14,23 EUR

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2022. gada 28.jūnijā
Protokols Nr. 36/2022, spēkā no 2022. gada 1.jūlija.

Papildpakalpojumi

Pakalpojumu veids Cena

Konta izraksti un pielikumi1

Konta izraksts Internetbankā bezmaksas

Konta izraksti (pēc pieprasījuma):

līdz 1 gada no pieprasījuma iesniegšanas dienas 10 EUR

virs 1 gada no pieprasījuma iesniegšanas dienas 20 EUR

S.W.I.F.T. paziņojuma kopija 4 EUR +PVN

Finanšu pārskatu izdruka

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

Izziņu izsniegšana1

Standarta izziņas2 20 EUR +PVN

Nestandarta izziņas 40 EUR +PVN

Izziņas  izsniegšana  par  samaksāto  iedzīvotāju
ienākumu  nodokli  par  procentu  ienākumiem  no
noguldījumiem

1,42 EUR + PVN

Dokumentu pārsūtīšana (piegādes izdevumi)

Vienkārša vēstule 5 EUR +PVN

Ierakstīta vēstule 15 EUR +PVN

Nosūtīšana ar kurjerpastu 45 EUR +PVN

Citi pakalpojumi

S.W.I.F.T. paziņojumu nosūtīšana 5 EUR +PVN

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

1,42 EUR3 par katru
darbinieka apliecinātu

dokumenta lapu

Izdotas Latvijā notariāli  apstiprinātas pilnvaras spēkā
esamības pārbaude4 5 EUR iesk. PVN

Inkaso rīkojuma / tiesu izpildītāja rīkojuma pieņemšana
apstrādei

20,00 EUR par
dokumentu

Mantojumu dokumentu izskatīšana (par katru 
Mantinieku) 

30.00 EUR, t.sk. PVN 

1  Piegādes izdevumi nav iekļauti.
2  Standarta izziņa – izziņa par konta esamību, konta bilanci, konta slēgšanu.
3  Vai ekvivalents USD vai EUR atbilstoši Bankas noteiktajam kursam maksājuma 
dienā.
4  Komisijas maksa tiek piemērota katra dokumenta pārbaudei

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksa iespējama jebkurā valūtā pēc pašreizējā Bankas kursa.


