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Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana
Pakalpojumu veids
Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai /
atkārtotai atvēršanai
Papildus komisijas maksa par konta atvēršanu bez klienta
personīgas klātbūtnes Bankā
Konta atvēršana
Subkonta atvēršana
Konta apkalpošana
Regulārā kontā veikto darbību uzraudzība un analīze1
Regulārā kontā veikto darbību uzraudzība un analīze
(individuālie gadījumi, kuri saistīti ar dokumentu apjomu,
klienta struktūru vai konta apgrozījumu)
Komisija par informācijas/dokumentu nesniegšanu
Bankas pieprasījumā norādītajā termiņā un/vai par
Bankas prasībām neatbilstošas informācijas/dokumentu
sniegšanu
Klienta datu aktualizācija juridiskas personas
pārstāvju/īpašnieku maiņas gadījumā2
Parakstu paraugu kartītes atkārtota noformēšana
Komisijas maksa par neaktīva konta/ subkonta
uzturēšanu3
Konta slēgšana4
Subkonta slēgšana5
pirmajos sešos
mēnešos
Komisija par līdzekļu uzglabāšanu
no sešiem
pēc darījumu attiecību izbeigšanas
mēnešiem līdz 1
ar klientu
gadu
No 1 gada līdz 2
gadiem

komisija
300 EUR
300 EUR
200 EUR
100 EUR
70 EUR /mēnesī
500 EUR
1000 EUR

300 EUR

100 EUR
30 EUR
100 EUR /mēnesī
100 EUR
50 EUR
1000 EUR /mēnesī
2000 EUR /mēnesī
4000 EUR /mēnesī

1

Individuālos gadījumos, atkarībā no klienta darbības veida, īpašnieku
struktūras un konta apgrozījuma, var tikt piemērota samazināta komisijas maksa.
2

Komisijasmaksaparparakstuparaugukartītesatkārtotunoformēšanuiekļauta.
3
Par neaktīvu tiek uzskatīts konts, ar kuru pēdējo 6 mēnešu laikā pēc
klienta rīkojuma nav tikušas veiktas operācijas.
4
Bankai ir tiesības, neinformējot klientu, slēgt norēķinu kontu, ja gada
laikā kontā nav veikti darījumi un konta atlikums nepārsniedz komisijas maksu par konta
slēgšanu.
5
Subkonti, kuros nav veiktas operācijas 1 (viena) gada laikā un kuru
atlikums nepārsniedz komisijas maksu par konta slēgšanu, tiek slēgti, nebrīdinot par to
Klientu.
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Vairāk nekā 2
gadi
Komisijas maksa par vērtspapīru uzglabāšanu pēc
paziņojumā par līguma izbeigšanu norādītā datuma, t.sk.
Bankas izdevumi, ko Banka maksā vērtspapīru
turētājbankā

10000 EUR
/mēnesī
1000 EUR /mēnesī

Konta attālinātie pārvaldīšanas līdzekļi1
Pieslēgšana Internetbankai
Abonēšanas maksa par Interbankas apkalpošanu
Pieejas parametru Interbankas sistēmai maiņa
PrivatSecure virtuālā ierīce2 – izsniegšana
DIGIPASS ierīce (bez PIN koda vai ar PIN kodu) –
izsniegšana, nomaiņa

bez maksas
bez maksas
10 EUR
20 EUR
50 EUR

SMS banka
SMS bankas pieslēgšana
SMS bankas izmantošana
SMS bankas atslēgšana

1

bez maksas
0,09 EUR par
SMS
bez maksas

Piegādes izdevumi nav iekļauti
Uzstādāms uz viedtālruņiem ar Android operētājsistēmu 4.0 vai jaunāku

2

vai iOS v8 vai
jaunāku
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Pā rsk ai tī j umu da rī j umi
Pakalpojumu veids

Elektroniski
AS "PrivatBan
(Internetbank
k" nodaļā
a)1

IEKŠĒJIE MAKSĀJUMI
Iekšbankas pārskaitījumi starp viena
bez maksas
bez maksas
AS "PrivatBank" klienta kontiem
Iekšbankas pārskaitījumi citām
10 EUR
5 EUR
AS "PrivatBank" klientam
2
Pārskaitījumi EUR Latvijā un uz SEPA valstīm – komisijas tips
SHA3
(norādot IBAN kontu un saņēmēja bankas SWIFT kodu)
Parastais
SEPA valstu rezidentiem4
2,50 EUR
0,25 EUR
Visiem citiem
30 EUR
20 EUR
Steidzamais
SEPA valstu rezidentiem5
10 EUR
7 EUR
Visiem citiem
40 EUR
30 EUR
Pārskaitījums (EUR) ārpus SEPA valstīm
Parastais
SHA5
35 EUR
25 EUR
OUR6
50 EUR
40 EUR
Steidzamais
1

Autorizācijas līdzekļu limiti:
1
maksājums
1 diena
20
SMSparole
000 EUR
Bez limita
Bez
Digipass
limita
Bez limita
Bez
PrivatSecure 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
Attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas faktisko darbību veic reģistrācijas
valsts teritorijā
5
SHA komisijas tips – maksātājs apmaksā Bankas komisiju, citu
maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas tiek ieturētas no maksājuma summas.
6
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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SHA
OUR

45 EUR
60 EUR

35 EUR
50 EUR

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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P ārs ka i tī j umu da rī j umi (turpi nā j ums )
Elektroniski
AS "PrivatBan
(Internetbank
k" nodaļā
a)1
2
Pārskaitījums PLN (komisijas tips – SHA)
Parastais
40 EUR
50 EUR
Steidzamais
50 EUR
60 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
Pakalpojumu veids

1

Autorizācijas līdzekļu limiti:
1
maksājums
1 diena
SMSparole

20 000 EUR

Bez limita

Digipass

Bez limita

Bez limita

PrivatSecure

Bez limita
Bez limita
SHA komisijas tips maksājumiem PLN – maksātājs apmaksā
nosūtītāja bankas komisiju, saņēmējs apmaksā saņēmēja bankas komisiju.
Saņēmēja bankai maksājuma summa tiek ieskaitīta pilnā apmērā.
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Na uda s lī dzek ļ u i es ka i tī ša na kontā
Pakalpojumu veids
komisija
Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā citās valūtās no citām
bez maksas
bankām
Naudas līdzekļu ieskaitīšana saskaņā ar konta numuru,
15 EUR
kas nav IBAN1
Bankas komisija par ienākošajiem maksājumiem ar atzīmi: komisijas tips
OUR (komisija tiek ieturēta no nosūtītājas bankas):
30 n. v.
Maksājumiem līdz 99 999,99 n. v.2 (jebkurā valūtā)
(maksājuma valūtā)
50 n. v.
Maksājumiem virs 100 000 n. v. (jebkurā valūtā)
(maksājuma valūtā)

1
2

Komisijas maksa var tikt ieturēta no iemaksājamās summas.
Nosacītā vienība.
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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P ārs ka i tī j umu grozī š a na , a ts a ukš a na un i zme k lē ša na
Pakalpojumu veids
komisija
Izpildītā maksājuma uzdevuma statusa noskaidrošana (maksājuma
izmeklēšana):1
EUR Latvijas robežās
15 EUR
Jebkurā valūtā ārpus Latvijas robežām
80 EUR
Grozījumi maksājumu dokumentos, maksājuma uzdevuma atcelšana pēc klienta
rīkojuma pēc to pieņemšanas izpildei AS "PrivatBank" pirms tā nosūtīšanas
korespondējošai bankai:
Neatkarīgi no maksājuma valūtas un saņēmēja bankas
10 EUR
valsts
Grozījumi maksājumu dokumentos, maksājuma uzdevuma atcelšana pēc klienta
rīkojuma pēc to pieņemšanas izpildei AS "PrivatBank" pēc tā nosūtīšanas
korespondējošai bankai:1
EUR Latvijas robežās
15 EUR
Jebkurā valūtā ārpus Latvijas robežām
80 EUR
Naudas atmaksāšana pēc Klienta rīkojuma / nosūtītājas bankas pieprasījuma /
Bankas iniciatīvas (bankas komisija tiek ieturēta no atmaksājamās summas):
USD
25 USD
EUR
25 EUR
summa citā valūtā,
Citās valūtās
ekvivalents 25 EUR
Komisija par pieprasījumu precizēt nepareizu konta
numuru un/ vai saņēmēja nosaukumu kredīta avizo (sedz
sūtītāja banka)
Komisija par atbildi uz sūtītāja bankas/ korespondējošās
bankas pieprasījumu par naudas līdzekļu ieskaitīšanas
datumu klientam

1

25 USD / 25 EUR
summa citā valūtā,
kas ir ekvivalenta 25
EUR
25 USD / 25 EUR
summa citā valūtā,
kas ir ekvivalenta
25 EUR

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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Kreditēšana
Pakalpojumu veids
Kredītlīguma pagarināšana
Grozījumi kredītlīguma un ar to saistīto
līgumu noteikumos
Kreditēšanas valūtas maiņa
Komisija par starpbanku vienošanos
Refinansēšanās pie cita kreditora
Kredīta pirmstermiņa atmaksa
(ārpus grafika vai pilna atmaksa)

komisija
0,15% no summas uz
grozīšanas brīdi,
min. 500 EUR
500 EUR
1% no kredīta
līguma summas,
min. 1000 EUR
500 EUR
2,5,% no kredīta
summas atlikuma,
min. 1000 EUR
0,5% no kredīta pirmstermiņa
atmaksas summas,
min. 200 EUR

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Garantijas
Pakalpojumu veids
komisija
Dokumentu izskatīšana par bankas garantijas izsniegšanu:
Ar naudas segumu
100 EUR
Bez naudas seguma
300 EUR
Garantijas piešķiršana1:
Ar naudas segumu
2% gadā
Ar nodrošinājumu citas bankas garantijas
7% gadā
(galvojuma) vai īpašuma ķīlas veidā
Nenodrošinātā garantija
12% gadā
Pretenzijas par garantiju izskatīšana
0,2%, min. 150 EUR
Garantijas noteikumu grozīšana
75 EUR
Garantijas atsaukšana
100 EUR
Citu banku garantiju apkalpošana
0,1% min. 100 EUR
Avizēšana
maks. 360 EUR
Noteikumu grozīšana
75 EUR
Garantijas anulēšana
100 EUR
Maksājuma pieprasījums saskaņā ar garantiju
0,2%, min. 150 EUR

1

Ir iespējamas individuālas komisijas

Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Valūtas konvertācija1
Pakalpojumu veids
Valūtas konvertēšana internetbankā:
Valūtas maiņas darījumi

1

komisija
bez maksas

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
Cenrāžu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Papildu pakalpojumi
Pakalpojumu veids
Konta izraksti un pielikumi1
Konta izraksts Internetbankā
Konta izraksti par periodu (pēc pieprasījuma):
līdz 1 gada no pieprasījuma iesniegšanas dienas
virs 1 gada no pieprasījuma iesniegšanas dienas
virs 2 gadiem no pieprasījuma iesniegšanas
dienas
S.W.I.F.T. ziņojuma / maksājuma uzdevuma ar
bankas zīmogukopija
Finanšu pārskatu izdruka
Finanšu pārskatu izdruka (par katru lappusi)
Izziņu izsniegšana1
Standarta izziņas2
Nestandarta izziņas
Informācijas apstiprināšana pēc audita
pieprasījuma
Dokumentu pārsūtīšana (piegādes izdevumi)
Parastā vēstule
Ierakstītā vēstule
Sūtījums ar kurjerpastu
Citi pakalpojumi
S.W.I.F.T. ziņojumu nosūtīšana
Dokumentu kopēšana
LURSOFT izziņa
Aizdevuma līguma un ar to saistīto līgumu kopiju
izsniegšana pēc Klienta vai tā pilnvaroto personu
pieprasījuma
Inkaso rīkojuma / tiesu izpildītāja rīkojuma
pieņemšana apstrādei
Komisijas maksa par klienta/klienta likumiskā
pārstāvja identifikāciju pēc līgumattiecību ar
klientu pārtraukšanas

1

komisija
bez maksas
1,50 EUR (par lapu),
min. 15 EUR
3,50 EUR (par lapu)
min. 30 EUR
7 EUR (par lapu)
min. 50 EUR
4 EUR+PVN
0,05 EUR +PVN
30 EUR +PVN
100 EUR +PVN
100 EUR +PVN
5 EUR +PVN
20 EUR +PVN
45 EUR +PVN
15 EUR +PVN
4 EUR+PVN par lappusi
10 EUR +PVN
1,50 EUR3 par katru
darbinieka apliecinātu
dokumenta lapu
40,00 EUR
par dokumentu
100 EUR

Piegādes izdevumi nav iekļauti.
Standarta izziņa – izziņa par konta esamību, konta bilanci, konta

2

slēgšanu.
3

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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