
 

Pakalpojumu komplekta Business 
apkalpošanas tarifi1 

 

Spēkā no 01.11.2018. 
 

Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana 
Norēķinu konta atvēršana, vienas DigiPass ierīces vai  mobilās 
lietotnes izsniegšana, Internetbankas pieslēgšana 

650 EUR 

Papildu DigiPass ierīces izsniegšana vai tās aizvietošana 50 EUR 
Papildu DigiPass mobilās aplikācijas izsniegšana  
vai tās aizvietošana 30 EUR 

Papildu komisija par norēķinu konta atvēršanu, ja Klienta 
pieteikumam nepieciešama padziļināta izvērtēšana 

līdz 7 500 EUR vai pēc 
vienošanās 

Norēķinu konta apkalpošana (pusgadā) 350 EUR 
Norēķinu konta apkalpošana klientiem, kuru vērtspapīru 
portfeļa vērtība ir lielāka par 500 000 EUR (pusgadā) 

150 EUR 

Procenti par pozitīvu norēķinu konta atlikumu2: 
ASV dolāros (sākot no 500 000 USD) 0,50 % gadā 

Papildu komisija par norēķinu konta apkalpošanu, ja 
normatīvo aktu prasību izpildei nepieciešama padziļināta 
Klienta saimnieciskās vai profesionālās darbības izvērtēšana 

līdz 5 000 EUR vai pēc 
vienošanās 

Informācijas pārbaude publiskajos reģistros, ja tas ir 
nepieciešams Bankas pakalpojumu sniegšanai 

50 EUR par dokumentu 

Izmaiņu noformēšana klienta lietā 100 EUR 
Minimālais atlikums3 100 000 EUR 
Komisija par minimālā atlikuma neuzturēšanu 100 EUR / mēn. 
Norēķinu konta slēgšana 200 EUR 
 
Citi pakalpojumi 
Standarta konta izraksts Internetbankā bez maksas 
Standarta konta izraksta vai pārskata sagatavošana un 
izsniegšana Klientam Bankā vai izsūtīšana elektroniskā veidā 
vai pa faksu 

50 EUR 

Nestandarta konta izraksta vai pārskata sagatavošana un 
izsniegšana Klientam Bankā vai izsūtīšana elektroniskā veidā 
vai pa faksu 

100 EUR 

SWIFT ziņojuma kopija par ienākošu vai izejošu maksājumu bez maksas 
Standarta izziņas par konta esamību un/ vai stāvokli 
sagatavošana 

30 EUR 

Jebkuras citas izziņas, atbildes revidentiem, bankas 
rekomendācijas vēstules sagatavošana 

80 EUR 

Izziņu notariālā apstiprināšana vai legalizācija 100 EUR + faktiskie izdevumi 
Dokumentu pārsūtīšana 50 EUR + faktiskie izdevumi 
 
Bezskaidras naudas maksājumi 
Maksājumi no kartes konta kā no norēķinu konta 

Maksājumi no kartes konta, ja tiek izmantots kredītlimits kā no norēķinu konta  
+ 4 % (min. 5 EUR) 



Maksājumu karšu apkalpošana 
Kartes veids Mastercard Business 
Kartes konta valūta EUR, USD un GBP 
Kartes konta atvēršana/ apkalpošana/ slēgšana bez maksas4 
Kartes izsniegšanas un gada maksa līdz 3 (trīs) kartēm bez maksas 
Kartes izsniegšanas un gada maksa par katru karti sākot ar  
4. (ceturto) karti 

100 EUR 

Kartes aizvietošana 30 EUR 
Kartes atjaunošana bez maksas 
Maksa par pirkumu ar karti bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana bankomātā vai bankā 2,00 % (min. 5 EUR) 
Skaidras naudas izņemšana bankomātā vai bankā, ja tiek 
izmantots kredītlimits 

4,00 % (min. 5 EUR) 

Limits skaidras naudas izņemšanai 24 stundu laikā pēc klienta izvēles 
Procentu likme par  neatļauto negatīvo konta atlikumu 16,00 % gadā 
Valūtas konvertācijas uzcenojums5 2,00 % 
 
Kredītlimita apkalpošana Mastercard Business kartei 
Kredīta procentu likme 16,00 % gadā 
Izmantotā kredītlimita minimālā ikmēneša atmaksas summa, 
kas jāiemaksā līdz nākamā mēneša 15. datumam 

100 % no izmantotā 
kredītlimita 

Nokavējuma procenti 0,10 % dienā 

Kredītlimita piešķiršana pret drošības depozītu līdz 85 % no drošības 
depozīta 

 
Papildu pakalpojumi Mastercard Business kartei 
SMS pakalpojuma pieslēgšana un bankas sūtīta īsziņa bez maksas 
Ceļojumu un pirkumu apdrošināšana bez maksas 

 
 
 

1 Citi bankas produkti un pakalpojumi saskaņā ar bankas tarifiem. 
2 Procenti tiek aprēķināti katras dienas beigās un izmaksāti reizi mēnesī, mēneša pēdējā dienā ieskaitot tos tajā pašā 
kontā, par kuru tiek veikts aprēķins. Ja konts tiek slēgts tekošajā mēnesī, ieskaitot pēdējo mēneša dienu, procenti par 
tekošo mēnesi aprēķināti un izmaksāti netiek. 
3 Definīciju skatīt Vispārējos Darījumu Noteikumos. 
4 Par kartes konta slēgšanu steidzamā kārtā tiek piemērota komisijas maksa 300 EUR apmērā. 
5 Komisija tiek piemērota gadījumos, kad darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas. Komisija tiek iekasēta kā 
valūtas konvertācijas kursa uzcenojums un tā var mainīties atkarībā no darījumā iesaistīto valūtu kursu svārstībām. 
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