
Konti 

                                                           
1 Tarifs netiek piemērots, sagatavojot konta izrakstu par periodu no 2019.gada jūnija līdz 2019.gada augustam, ja klientam bija 
noformēts “Bankas konts senioriem”. 
2 Tarifs netiek piemērots, ja klientam bija noformēts “Komplekts pabalsta saņemšanai”. 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Latvijā izdotas notariāli apliecinātas 
pilnvaras izskatīšana 

Komisijas maksa tiek piemērota katru reizi, 
kad pilnvarotā persona uz Latvijā izdotas 
pilnvaras pamata veic Bankā darbības klienta 
vārdā 

EUR 10 

 

EUR 10 

 

EUR 10 

 

EUR 10 

 

Ārvalstīs izdotas notariāli apliecinātas 
pilnvaras izskatīšana  

Komisijas maksa tiek piemērota katru reizi, 
kad pilnvarotā persona uz ārvalstīs izdotas 
pilnvaras pamata veic Bankā darbības klienta 
vārdā 

EUR 50 

 

EUR 50 

 

EUR 50 

 

EUR 50 

 

Klienta fiziskās un juridiskās personas 
likumiskā pārstāvja pilnvaru pārbaude 
pēc līgumattiecību izbeigšanas ar klientu 

- 

 

EUR 100 

 

- EUR 100 

 

Konta izraksta vai apliecināta konta 
izraksta izsniegšana (viena klienta 
ietvaros) 

    

− internetbankā bez maksas 

 

bez maksas 

 

bez maksas 

 

bez maksas 

 

− pēc pieprasījuma 1,2 EUR 10 par katru 
mēnesi 

EUR 10 par katru 
mēnesi 

EUR 10 par katru 
mēnesi 

EUR 10 par katru 
mēnesi 

Klienta iesniegto dokumentu izskatīšana 
un atbilstības pārbaude LR un Bankas 
normatīvo aktu prasībām 

- EUR 65, t.sk. PVN, 
par katru 
dokumentu 

 

EUR 65, t.sk. PVN, 
par katru 
dokumentu (ja 
vismaz viens no 
juridiskās personas 
patiesā labuma 
guvējiem Eiropas 
Ekonomiskās zonas 
nerezidents) 

EUR 65, t.sk. PVN, 
par katru 
dokumentu 

 

Parakstu paraugu kartiņas maiņa - EUR 10 EUR 10 EUR 50 

Izziņas sagatavošana un izsniegšana 
(par 1 izziņu; izziņa latviešu, krievu vai 
angļu valodā) 

    

– standarta izziņa par kontiem (izņemot 
investīciju un subordinēto depozītu 
kontiem) un to atlikumiem vai konta 
slēgšanu 

EUR 15, t.sk. PVN 
(latviešu valodā) 

EUR 19, t.sk. PVN 
(krievu vai angļu 
valodā) 

EUR 37, t.sk. PVN 

 

EUR 15, t.sk. PVN 
(latviešu valodā) 

EUR 19, t.sk. PVN 
(krievu vai angļu 
valodā) 

EUR 37, t.sk. PVN 

 

– steidzamā kārtā sagatavota standarta 
izziņa 

EUR 25, t.sk. PVN 
(vienas darba 
dienas laikā) 

EUR 100, t.sk. 
PVN (divu stundu 
laikā) 

EUR 25, t.sk. PVN 
(vienas darba 
dienas laikā) 

EUR 100, t.sk. 
PVN (divu stundu 
laikā) 

– citas izziņas pēc klienta pieprasījuma EUR 31, t.sk. PVN EUR 125, t.sk. 
PVN, par katru 
lapu 

EUR 31, t.sk. PVN EUR 125, t.sk. 
PVN, par katru 
lapu 

Papildu komisija par izziņu 
apstiprināšanu pie notāra (par 1 izziņu) 

EUR 100, t.sk. PVN EUR 100, t.sk. PVN EUR 100, t.sk. PVN EUR 100, t.sk. PVN 

Papildu komisija par izziņas 
autentiskuma (legalizācijas) 
apstiprināšanu (par 1 izziņu) 

EUR 200, t.sk. PVN EUR 200, t.sk. PVN EUR 200, t.sk. PVN EUR 200, t.sk. PVN 

Informācijas/ dokumentu iegūšana no 
publiskajiem reģistriem 

- - - EUR 185, t.sk. PVN 



 

Citi pakalpojumi 

 

Internetbanka 

Dokumentu izskatīšana un attiecīgo 
izmaiņu veikšana Bankā deklarētajā 
informācijā attiecībā uz: 

– patiesā labuma guvēja maiņu 
 

– citām juridiska rakstura informācijas 
izmaiņām (piemēram, pilnvarotas 
personas, kompānijas nosaukuma, 
juridiskās adreses u.tml. maiņu) 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

EUR 610, t.sk. 

PVN 

 

EUR 185, t.sk. 

PVN 

Informācijas sniegšana pēc audita 
pieprasījuma 

– standarta kārtībā (14 dienu laikā) 
 

– steidzamā kārtībā (2 darba dienu 
laikā) 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

EUR 45, t.sk. PVN 

 

EUR 85, t.sk. PVN 

 

 

EUR 185, t.sk. PVN 

 

EUR 370, t.sk. PVN 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Klienta dokumentu kopiju (izziņu, konta 
izraksta u. tml.) nosūtīšana elektroniskā 
veidā 

EUR 7, t.sk. PVN, 
par vienu lapu 

 

EUR 7, t.sk. PVN, 
par vienu lapu 

 

EUR 7, t.sk. PVN, 
par vienu lapu 

 

EUR 7, t.sk. PVN, 
par vienu lapu 

 

Dokumentu nosūtīšana:     

− Latvijas teritorijas robežās ar Latvijas 
Pasta starpniecību 

EUR 5, t.sk. PVN EUR 5, t.sk. PVN 

 

EUR 5, t.sk. PVN EUR 5, t.sk. PVN 

 

− ārpus Latvijas teritorijas robežām EUR 60, t.sk. PVN EUR 60, t.sk. PVN EUR 60, t.sk. PVN EUR 60, t.sk. PVN 

Dokumentu meklēšana arhīvā un kopiju 
izsniegšana 

EUR 25, t.sk. 
PVN, par katru 
kopiju 

EUR 65, t.sk. 
PVN, par katru 
kopiju 

EUR 25, t.sk. 
PVN, par katru 
kopiju 

EUR 65, t.sk. 
PVN, par katru 
kopiju 

Izejošais maksājums (tai skaitā  nepareizi 
pārskaitītas vai pārmaksātas summas 
atgriešana pēc visu saistību atmaksas) 

faktiskās izmaksas, 
EUR min. 0,61  

faktiskās izmaksas, 
EUR min. 0,61  

faktiskās izmaksas, 
EUR min. 0,61  

faktiskās izmaksas, 
EUR min. 0,61  

Komisijas maksa par nepamatotas klienta 
iesnieguma / pretenzijas izskatīšanu 

EUR 20, t.sk. PVN 
+ faktiskās 
izmaksas, ja 
pretenzijas 
izmeklēšanai 
nepieciešami 
darījumu apliecinoši 
dokumenti 

EUR 250, t.sk. PVN 

 

EUR 20, t.sk. PVN 
+ faktiskās 
izmaksas, ja 
pretenzijas 
izmeklēšanai 
nepieciešami 
darījumu apliecinoši 
dokumenti 

EUR 500, t.sk. PVN 

 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Internetbankas autentifikācijas līdzekļa 
SMS-PIN lietošana 

bez maksas 

 

bez maksas 

 

bez maksas 

 

bez maksas 

 

DigiPass ierīces izsniegšana/ 
aizvietošana:  

    

− DigiPass GO3  - EUR 10 

 

- EUR 10 

 

− DigiPass 270  - EUR 70 

 

- EUR 70 

 

DigiPass 270 ierīces atbloķēšana  - EUR 10 - EUR 10 



 

Seifi 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Līgumsods par identifikācijas kartes 
nozaudēšanu 

EUR 15 EUR 15 

 

EUR 15 EUR 15 

 

Līgumsods par atslēgas nozaudēšanu 
vai sabojāšanu (piemērojams par katru 
atslēgu) 

EUR 100 

 

EUR 100 

 

EUR 100 

 

EUR 100 

 

Maksa par seifa atvēršanu piespiedu 
kārtā (pēc klienta iniciatīvas, ja 
nozaudēta seifa atslēga, vai pēc  PNB 
Bankas iniciatīvas) 

EUR 230, t.sk. 
PVN 

 

EUR 230, t.sk. 
PVN 

 

EUR 230, t.sk. 
PVN 

 

EUR 230, t.sk. 
PVN 

 

Maksa par seifa satura uzglabāšanu 
seifa atvēršanas gadījumā pēc PNB 
Bankas iniciatīvas (mēnesī) 

EUR 70, t.sk. PVN 

 

EUR 70, t.sk. PVN 

 

EUR 70, t.sk. PVN 

 

EUR 70, t.sk. PVN 

 

Maksa par seifa satura izsniegšanu 

Piemērojams, ja klienta nomātais seifs 
atvērts pēc Bankas iniciatīvas līdz 
31.12.2018. (ieskaitot) 

pēc vienošanās 
(min EUR 100, 
t.sk. PVN) 

 

pēc vienošanās 
(min EUR 100, 
t.sk. PVN) 

 

pēc vienošanās 
(min EUR 100, 
t.sk. PVN) 

 

pēc vienošanās 
(min EUR 100, 
t.sk. PVN) 

 

 

Norēķinu kartes kredīts (VIVA karte) 

Pozīcija Fiziskām personām LR rezidentiem Fiziskām personām LR nerezidentiem 

Līguma noteikumu grozīšana 

(izņemot Viva kredītkartes maksājuma 
datuma maiņu) 

EUR 15 EUR 15 

 

 

Kredīti (fiziskām personām) 

Pakalpojuma veids Fiziskām personām LR rezidentiem Fiziskām personām LR nerezidentiem 

Patēriņa kredīts fiziskām personām    

Grozījumu noformēšana: 

 

2% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 25) 

 

2% no neatmaksātās kredīta summas 
(min EUR 25) 

Pilnīga kredīta atmaksa pirms līgumā 
paredzētā termiņa  

bez maksas bez maksas 

Hipotekārais kredīts fiziskām 
personām 

  

Grozījumu noformēšana (ja vienlaicīgi 
izpildās tālāk minētie gadījumi, tiek 
piemērots lielākais no tarifiem): 

 

- pilnīgas atmaksas termiņa 
pagarināšana 

 

 

- ķīlas devēja maiņa, nodrošinājuma 
maiņa 

 
 
 
 
 
1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 90) 
 

 
 
1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 90) 

 
 
 
 
 
1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 90) 
 
 
 
1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 90) 

Internetbankas atjaunošana 

Pakalpojums tiek nodrošināts kā 
autentifikācijas rīks, piesaistot klienta rīcībā 
esošu, iepriekš PNB Bankas izsniegtu, kodu 
kalkulatoru vai noformējot SMS-PIN, vai 
atjaunojot aizmirstu paroli 

EUR 10 

 

EUR 10 

 

EUR 10 

 

EUR 10 

 



Pakalpojuma veids Fiziskām personām LR rezidentiem Fiziskām personām LR nerezidentiem 

 

- kredīta maksājuma datuma maiņa 

 

- citu līguma noteikumu grozījumi, kas 
nav minēti iepriekš 

 

EUR 30 

 

EUR 100 par katru grozījumu 

 

 

EUR 30 

 

EUR 100 par katru grozījumu 

 

Dokumentu noformēšana, 
pārkreditējoties pie cita kreditora vai 
bankā maksātnespējīgā AS “PNB 
bankā” ieķīlātā nekustamā īpašuma 
pārdošanas gadījumā, ja darījums 
tiek finansēts pie cita kreditora 
(vienlaicīgi netiek piemērots tarifs par 
dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu) 

EUR 650 

 

EUR 650 

 

Pilnīga kredīta atmaksa pirms līgumā 
paredzētā termiņa 

bez maksas bez maksas 

Maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) 
sagatavošanu 

EUR 65, t.sk. PVN EUR 65, t.sk. PVN 

Dokumentu nosūtīšana vienojoties vienojoties 

Citu ar kreditēšanu saistītu 
dokumentu apstrāde vai izvērtēšana  

vienojoties vienojoties 

 

Kredīti (juridiskām personām) 

Pakalpojuma veids Uzņēmumiem LR rezidentiem Uzņēmumiem LR nerezidentiem 

Kredīti, overdrafti, līzingi    

Grozījumu noformēšana: 

− atmaksas grafika izmaiņas ar termiņa 
pagarināšanu 

 

− atmaksas un/vai procentu maksājumu 
kārtības izmaiņas, nemainot atmaksas 
termiņu (izņemot maksājuma datuma 
maiņu) 

 

− izmaiņas nodrošinājuma sastāvā 
publiskos reģistros reģistrētām ķīlām, 
t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas 
aizstāšana ar citu 

 

 

− citi grozījumi, kas nav minēti iepriekš 

 

1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 300) 

 

1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 75) 

 

 

 

0.5% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 150) 

 

 

 

EUR 75 par katru dokumentu 

 

1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 300) 

 

1% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 75) 

 

 

 

0.5% no neatmaksātās kredīta summas 
(min. EUR 150) 

 

 

 

EUR 75 par katru dokumentu 

Pilnīga vai daļēja kredīta 
pirmstermiņa atmaksa: 

− kredīta pirmstermiņa atmaksa t.sk. 
pārfinansēšanās gadījumos 

 

 

− darījuma konta līguma par darījuma 
kontu cita bankā noformēšana 

 

 

− iepriekš minētā dokumenta grozījumu 
noformēšana 

 

 

2% no pirms termiņa atmaksājamās 
kredīta summas (min. EUR 750) vai 
līgumā noteiktā komisija 

 

0.5% no darījuma summas (min EUR 
500) 

Vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 
iepriekšējā punktā noteiktā komisija  

 

EUR 75 par katru dokumentu 

 

 

2% no pirms termiņa atmaksājamās 
kredīta summas (min. EUR 750) vai 
līgumā noteiktā komisija 

 

0.5% no darījuma summas (min EUR 
500) 

Vienlaicīgi tiek piemērota attiecīgi 
iepriekšējā punktā noteiktā komisija  

 

EUR 75 par katru dokumentu 

Komisijas maksa par dokumentu 
(t.sk. izziņu) sagatavošanu 

EUR 85, t.sk. PVN 

 

EUR 85, t.sk. PVN 

 

Dokumentu nosūtīšana vienojoties vienojoties 



Pakalpojuma veids Uzņēmumiem LR rezidentiem Uzņēmumiem LR nerezidentiem 

Cita ar kreditēšanu saistītu 
dokumentu apstrāde vai izvērtēšana  

vienojoties vienojoties 

Akreditīvs    

Izziņas par dokumentārām 
operācijām, t.sk. no Bankas arhīva, 
pēc auditora pieprasījumiem 

EUR 85, t.sk. PVN, par katru izziņu EUR 85, t.sk. PVN, par katru izziņu 

SWIFT ziņojuma nosūtīšana EUR 31, t.sk. PVN, par katru ziņojumu EUR 31, t.sk. PVN, par katru ziņojumu 

Inkaso    

Izziņas par dokumentārām 
operācijām, t.sk. no Bankas arhīva, 
pēc auditora pieprasījumiem 

EUR 85, t.sk. PVN, par katru ziņojumu 
par katru izziņu 

EUR 85, t.sk. PVN, par katru ziņojumu 
par katru izziņu 

SWIFT ziņojuma nosūtīšana EUR 31, t.sk. PVN, par katru ziņojumu EUR 31, t.sk. PVN, par katru ziņojumu 

Bankas garantija    

Garantijas grozījumi EUR 100 par katru grozījumu reizi  EUR 100 par katru grozījumu reizi 

Garantijas atsaukšana pirms termiņa EUR 100 EUR 100 

Maksājuma prasības apstrāde 0,2 % no apmaksājamās summas (min. 
EUR 150) 

0,2 % no apmaksājamās summas (min. 
EUR 150) 

Izziņas par garantijām, t.sk. no 
Bankas arhīva, pēc auditoru 
pieprasījumiem 

EUR 85, t.sk. PVN, par katru izziņu EUR 85, t.sk. PVN, par katru izziņu 

SWIFT ziņojuma nosūtīšana EUR 31, t.sk. PVN, par katru ziņojumu EUR 31, t.sk. PVN, par katru ziņojumu 

 

Vērtspapīru un finanšu instrumentu konti 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Finanšu instrumentu pārvedums no 
maksātnespējīgās PNB Bankas: 

− finanšu instrumenti, kas reģistrēti  
NASDAQ CSD SE  

 

− citi finanšu instrumenti 

 

 

 

EUR 15  

 

 

1.5% no tirgus 
vērtības (min. EUR 
100) 

 

 

EUR 15  

 

 

1.5% no tirgus 
vērtības (min. 
EUR 100) 

 

 

EUR 15 

 

 

1.5% no tirgus 
vērtības (min. EUR 
100) 

 

 

EUR 15 

 

 

1.5% no tirgus 
vērtības (min. EUR 
100) 

Ārvalstu emitentu finanšu instrumentu 
glabāšana3 

0.02% mēnesī no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām (min. EUR 
1 mēnesī) 

0.02% mēnesī no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām (min. EUR 
1 mēnesī) 

0.02% mēnesī no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām (min. EUR 
1 mēnesī) 

0.02% mēnesī no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām (min. EUR 
1 mēnesī) 

Obligāciju, kuru emitenti atrodas 
bankrota stadijā (defaulted), 
glabāšana  

0.005% mēnesī no 
nominālās 
vērtības (min EUR 
15 par katru ISIN 
kodu) 

0.005% mēnesī no 
nominālās 
vērtības (min EUR 
15 par katru ISIN 
kodu) 

0.005% mēnesī no 
nominālās 
vērtības (min EUR 
15 par katru ISIN 
kodu) 

0.005% mēnesī no 
nominālās 
vērtības (min EUR 
15 par katru ISIN 
kodu) 

Latvijas Republikas emitentu finanšu 
instrumentu glabāšana: 

 

 
   

− akcijas EUR 2 + 0.008% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.008% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.008% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.008% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

                                                           
3 Komisijas maksa par akcijām, kurām emitenti atrodas bankrota stadijā (defaulted), tiek ieturētā pēc Bankas faktiskajiem 
izdevumiem. 



Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

 

− valsts parādzīmes EUR 2 + 0.002% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.002% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

 

EUR 2 + 0.002% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.002% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

− citu  emitentu parādzīmes EUR 2 + 0.005% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.005% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.005% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

EUR 2 + 0.005% 
mēnesī (no 
bilances vērtības 
uz mēneša 
beigām) 

Kontu izraksts Internetbankā bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas 

Darījuma 
apstiprinājums Internetbankā 

bez maksas bez maksas bez maksas bez maksas 

Ārpusbilances naudas konta izraksts 
(konts paredzēts kuponu, dividenžu 
un citu līdzekļu, pēc korporatīviem  
notikumiem, saņemšanai) 

bez maksas 

 

bez maksas 

 

bez maksas bez maksas 

Akciju bloķēšana akcionāru sapulcei 
(ārvalstu emitentiem) 

EUR 10  EUR 10  EUR 10  EUR 10  

Piedalīšanās korporatīvos notikumos 
(parakstīšanās uz jaunām 
obligācijām/ akciju tiesībām u.tml.) 

EUR 50  EUR 50  EUR 50  EUR 50  

Kuponu maksājumu ieskaitīšanas, 
vērtspapīru izpirkšana, vērtspapīru 
dzēšana 4 

EUR 25  EUR 25  EUR 25  EUR 25  

Darbības ar obligācijām, kuru emisija 
ir reģistrēta ASV: 

– W-8BEN, W-8BEN-E iesniegšana un 
noformēšana 
 

– kupona maksājuma ieskaitīšana 

 

 

EUR 100  

 

EUR 150  

 

 

EUR 100  

 

EUR 150  

 

 

EUR 100  

 

EUR 150  

 

 

EUR 100  

 

EUR 150  

Dokumentu pārsūtīšana pa pastu faktiskās 
izmaksas 

faktiskās 
izmaksas 

faktiskās 
izmaksas 

faktiskās 
izmaksas 

Pārvedums no klienta ārpusbilances 
naudas konta (konts paredzēts 
kuponu, dividenžu un citu līdzekļu 
pēc korporatīviem notikumiem 
saņemšanai) 

EUR 10 + 
faktiskās 
izmaksas 

 

EUR 10 + 
faktiskās 
izmaksas 

 

EUR 10 + 
faktiskās 
izmaksas 

 

EUR 10 + 
faktiskās 
izmaksas 

 

Nestandarta dokumentu 
sagatavošana pēc klienta 
pieprasījuma 

EUR 125, t.sk. 
PVN, par 
dokumentu 

EUR 125, t.sk. 
PVN, par 
dokumentu 

EUR 125, t.sk. 
PVN, par 
dokumentu 

EUR 125, t.sk. 
PVN, par 
dokumentu 

 

Finanšu instrumentu piespiedu pārdošana 

Akcijas      

Birža/Valsts 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Maskavas Birža/Krievija 5 0.20% no 
darījuma summas 

0.20% no 
darījuma summas 

0.20% no 
darījuma summas 

0.20% no 
darījuma summas 

                                                           
4 Neatteicas uz obligācijām, kuras nominētas Krievijas rubļos un tiek tirgotas MOEX biržā. 
5 Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, veicot piespiedu pārdošanu; šīs komisijas klients maksā 
atsevišķi. 



Akcijas      

Birža/Valsts 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

(min. par darījumu 
RUB 750) 

(min. par darījumu 
RUB 750) 

(min. par darījumu 
RUB 750) 

(min. par darījumu 
RUB 750) 

RTS/Krievija 5 0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 50) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 50) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 50) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 50) 

LSE IOB/Lielbritānija 0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 35) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 35) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 35) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
USD 35) 

Xetra/Vācija 6 

Euronext/Francija 6 

Nasdaq OMX/Somija 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. komisija par 
darījumu EUR 25) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. komisija par 
darījumu EUR 25) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. komisija par 
darījumu EUR 25) 

0.30% no 
darījuma summas 
(min. komisija par 
darījumu EUR 25) 

Nasdaq OMX Rīga 0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

Tiešais darījums Nasdaq OMX Riga  0.20% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

0.20% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

0.20% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

0.20% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
EUR 5.70) 

ASX/Austrālija 0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
AUD 45)   

0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
AUD 45)   

0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
AUD 45)   

0.35% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
AUD 45)   

Toronto/Kanāda 0.40% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
CAD 40) 

0.40% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
CAD 40) 

0.40% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
CAD 40) 

0.40% no 
darījuma summas 
(min. par darījumu 
CAD 40) 

NYSE, Nasdaq/ASV 7 USD 0.025 par 
akciju (min. par 
darījumu USD 35) 

USD 0.025 par 
akciju (min. par 
darījumu USD 35) 

USD 0.025 par 
akciju (min. par 
darījumu USD 35) 

USD 0.025 par 
akciju (min. par 
darījumu USD 35) 

 

Obligācijas 8     

Pozīcija 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 

rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 

nerezidentiem 

Ārvalstu valsts obligācijas 

Ārvalstu korporatīvās obligācijas 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40 

/EUR 35/CHF 40) 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40 

/EUR 35/CHF 40) 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40 

/EUR 35/CHF 40) 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40 

/EUR 35/CHF 40) 

Krievijas eiroobligācijas  0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40) 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40) 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40) 

0.1% no darījuma 

summas (min. par 

darījumu USD 40) 

Krievijas korporatīvas obligācijas, 

nominētas rubļos 

0.20% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

RUB 1400) 

0.20% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

RUB 1400) 

0.20% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

RUB 1400) 

0.20% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

RUB 1400) 

                                                           
6 Norādītās komisijas sevī neietver Francijas FTN (Finanšu Transakcijas nodokli) 0,2% no darījuma summas. Norādītie nodokļi tiek 
piemēroti tikai akciju pirkšanai. 
7 Trešo personu komisijas, kā arī Francijas FTN (Finanšu Transakcijas nodokli) no ADR (Amerikas depozitāro sertifikātu) (0.2% 
apmērā), klients maksā atsevišķi. 
8 Norādītās komisijas sevī neietver DVP (delivery-versus-payment), biržas un citas komisijas, kas radušās, veicot piespiedu 
pārdošanu ; šīs komisijas klients maksā atsevišķi. 



Obligācijas 8     

Pozīcija 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 

rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 

nerezidentiem 

Latvijas obligācijas 0.10% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

EUR 10) 

0.10% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

EUR 10) 

0.10% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

EUR 10) 

0.10% no 

darījuma summas 

(min. par darījumu 

EUR 10) 

 

 

Kreditora prasījuma pārejas apstrāde 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām LR 
rezidentiem 

Fiziskām 
personām LR 
nerezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
rezidentiem 

Uzņēmumiem LR 
nerezidentiem 

Kreditora prasījuma pārejas un 
kreditora pārreģistrāciju pamatojošo 
dokumentu izskatīšana, ja dokumenti 
noformēti saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem: 

− līgums par prasījuma pāreju, ja 
visas iesaistītās puses ir fiziskas 
personas 

 

 

 

 

EUR 1200, t.sk. 
PVN 

 

 

 

 

 

EUR 1200, t.sk. 
PVN 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

− līgums par prasījuma pāreju pārējos 
gadījumos 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

− mantojuma apliecība 

 

 

− likvidāciju pamatojošie dokumenti 

EUR 250, t.sk. 
PVN 

 

- 

EUR 250, t.sk. 
PVN 

 

- 

EUR 250, t.sk. 
PVN 

 

EUR 1200, t.sk. 
PVN 

EUR 250, t.sk. 
PVN 

 

EUR 1200, t.sk. 
PVN 

Kreditora prasījuma pārejas un 
kreditora pārreģistrāciju pamatojošo 
dokumentu izskatīšana, ja dokumenti 
noformēti saskaņā ar citas 
jurisdikcijas normatīvajiem aktiem: 

− līgums par prasījuma pāreju, ja visas 
iesaistītās puses ir fiziskas personas 

 

 

 

 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

 

 

 

 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

− līgums par prasījuma pāreju pārējos 
gadījumos 

EUR 4900, t.sk. 
PVN 

 

EUR 4900, t.sk. 
PVN 

 

EUR 4900, t.sk. 
PVN 

 

EUR 4900, t.sk. 
PVN 

 

− mantojuma apliecība  

 

 

− likvidāciju pamatojošie dokumenti 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

- 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

- 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

EUR 6100, t.sk. 
PVN 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

EUR 6100, t.sk. 
PVN 

Kreditora jurisdikcijas maiņa 
(redomicilācija) 

- - EUR 2400, t.sk. 
PVN 

EUR 2400, t.sk. 
PVN 

 

Par nefinanšu pakalpojumiem, kas nav minēti šajā dokumentā, pakalpojumu maksas tiek 

noteiktas vienojoties. 


