Pakalpojumu komplekta Business
apkalpošanas tarifi1

Spēkā no 01.08.2022.
Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana
Pirmā norēķinu konta atvēršana, vienas DigiPass ierīces vai
mobilās lietotnes izsniegšana, Internetbankas pieslēgšana
Papildu norēķinu konta atvēršana
Papildu DigiPass ierīces izsniegšana vai tās aizvietošana
Papildu DigiPass mobilās aplikācijas izsniegšana
vai tās aizvietošana
Izmaiņu veikšana Internetbankas lietotāja pieejas tiesībās
Papildu komisija par norēķinu konta atvēršanu, ja Klienta
pieteikumam nepieciešama padziļināta izvērtēšana
Norēķinu konta apkalpošana (par katru norēķinu kontu)
Norēķinu konta apkalpošana klientiem, kuru vērtspapīru
portfeļa vērtība ir lielāka par 500 000 EUR
Papildu komisija par norēķinu konta apkalpošanu, ja
normatīvo aktu prasību izpildei nepieciešama padziļināta
Klienta saimnieciskās vai profesionālās darbības izvērtēšana
Informācijas pārbaude publiskajos reģistros, ja tas ir
nepieciešams Bankas pakalpojumu sniegšanai
Izmaiņu noformēšana klienta lietā
Minimālais atlikums2
Komisija par minimālā atlikuma neuzturēšanu
Norēķinu konta slēgšana
Citi pakalpojumi
Standarta konta izraksts Internetbankā
Standarta konta izraksta vai pārskata sagatavošana un
izsniegšana Klientam Bankā vai izsūtīšana elektroniskā veidā
vai pa faksu
Nestandarta konta izraksta vai pārskata sagatavošana un
izsniegšana Klientam Bankā vai izsūtīšana elektroniskā veidā
vai pa faksu
SWIFT ziņojuma kopija par ienākošu vai izejošu maksājumu
Standarta izziņas par konta esamību un/ vai stāvokli
sagatavošana
Jebkuras citas izziņas, atbildes revidentiem, auditam, bankas
rekomendācijas vēstules sagatavošana
Izziņu notariālā apstiprināšana vai legalizācija
Dokumentu pārsūtīšana
Bezskaidras naudas maksājumi
Maksājumi no kartes konta
Maksājumi no kartes konta, ja tiek izmantots kredītlimits

650 EUR
300 EUR
50 EUR
30 EUR
25 EUR
līdz 7 500 EUR vai pēc
vienošanās
350 EUR / pusgadā
150 EUR / pusgadā
līdz 5 000 EUR vai pēc
vienošanās
50 EUR par dokumentu
100 EUR
100 000 EUR
100 EUR / mēn.
200 EUR

bez maksas
50 EUR

100 EUR
bez maksas
30 EUR
100 EUR
100 EUR + faktiskie izdevumi
50 EUR + faktiskie izdevumi

kā no norēķinu konta
kā no norēķinu konta
+ 4 % (min. 5 EUR)

Maksājumu karte3
Kartes veids
Kartes konta valūta
Kartes izsniegšanas un gada maksa līdz 3 (trīs) kartēm

Mastercard Business
EUR, USD un GBP
bez maksas

Citi bankas produkti un pakalpojumi saskaņā ar bankas tarifiem.
Definīciju skatīt Vispārējos Darījumu Noteikumos.
3
Detalizēti Mastercard Business karšu tarifi ir pieejami atsevišķā tarifu dokumentā.
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