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SPĒKĀ NO 2018.GADA 20.JŪNIJA 

 

OPERĀCIJAS AR SKAIDRU NAUDU 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 20.06.2018. 

Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi:   

- komunālie maksājumi (Norvik Bankā un citā bankā 
Latvijā) 

EUR 1.20 EUR 1.40 

- Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa skaidrā 
naudā uz pašvaldības kontu Norvik Bankā  

EUR 1.20 

senioriem (kuriem kontā 
Norvik Bankā tiek ieskaitīta 
pensija) – EUR 0.50 

EUR 1.40 

senioriem (kuriem kontā 
Norvik Bankā tiek ieskaitīta 
pensija) – EUR 0.50 

Netīru, bojātu banknošu, līdz 2004.g. apgrozībā izlaistu 50 
GBP banknošu vai no 1974. līdz 1990.gadam apgrozībā 
izlaistu ASV dolāru banknošu pieņemšana 

5% no summas pozīcija tiek dzēsta 

Netīru, bojātu banknošu, līdz 2015.g. apgrozībā izlaistu 5 
GBP banknošu, līdz 2016.g. apgrozībā izlaistu 10 GBP 
banknošu, līdz 2006.g. apgrozībā izlaistu 20 GBP banknošu  
un līdz 2010.g. apgrozībā izlaistu 50 GBP banknošu, vai no 
1974. līdz 1990.gadam apgrozībā izlaistu ASV dolāru 
banknošu pieņemšana 

-  5% no summas 

Maksa par valūtas maiņu (konvertāciju) saskaņā ar Norvik 
Bankas kursu 

  

− operācijām par summu līdz 3000 EUR (vai 
ekvivalenta summa citā valūtā) 

EUR 1.00 EUR 1.50 

− operācijām par summu virs 3000 EUR (vai 
ekvivalenta summa citā valūtā) 

0.1% no summas (max. 
EUR 5.00) 

EUR 5.00 

 
 
SPĒKĀ NO 2018.GADA 2.JŪLIJA 
 
SEIFI  

Seifu noma Rīgā, Elizabetes ielā 15 un Raiņa bulvārī 11 (t.sk. PVN) 

Nomas periods / seifu izmērs (mm) Pašreizējā redakcija Spēkā no 02.07.2018. 

līdz 1 mēnesim:   

- 50x320x490 EUR 15.00 EUR 25.00 

- 75x320x490 EUR 20.00 EUR 25.00 

- 125x320x490 EUR 22.00 EUR 34.00 

- 175x320x490 EUR 30.00 EUR 34.00 

- 300x320x490 EUR 40.00 EUR 43.00 

līdz 6 mēnešiem   

− 50x320x490 EUR 70.00 EUR 150.00 

− 75x320x490 EUR 100.00 EUR 150.00 

− 125x320x490 EUR 110.00 EUR 204.00 

− 175x320x490 EUR 175.00 EUR 204.00 

− 300x320x490 EUR 200.00 EUR 258.00 

līdz 12 mēnešiem   

− 50x320x490 EUR 110.00 EUR 284.00 

− 75x320x490 EUR 160.00 EUR 284.00 

− 125x320x490 EUR 190.00 EUR 344.00 

− 175x320x490 EUR 200.00 EUR 344.00 

− 300x320x490 EUR 260.00 EUR 387.00 
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Seifu noma Liepājā, Graudu ielā 45 (t.sk. PVN) 

Nomas periods / seifu izmērs (mm) Pašreizējā redakcija Spēkā no 02.07.2018. 

līdz 1 mēnesim:   

- 41x245x435 EUR 10.00 EUR 18.00 

- 66x245x435 EUR 10.00 EUR 18.00 

- 116x245x435 EUR 16.00 EUR 27.00 

- 166x245x435 EUR 20.00 EUR 27.00 

- 290x245x435 EUR 20.00 EUR 36.00 

līdz 6 mēnešiem   

− 41x245x435 EUR 50.00 EUR 108.00 

− 66x245x435 EUR 50.00 EUR 108.00 

− 116x245x435 EUR 60.00 EUR 162.00 

− 166x245x435 EUR 85.00 EUR 162.00 

− 290x245x435 EUR 95.00 EUR 216.00 

līdz 12 mēnešiem   

− 41x245x435 EUR 85.00 EUR 200.00 

− 66x245x435 EUR 85.00 EUR 200.00 

− 116x245x435 EUR 120.00 EUR 320.00 

− 166x245x435 EUR 150.00 EUR 320.00 

− 290x245x435 EUR 180.00 EUR 370.00 

 

 
SEIFI  

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 02.07.2018. 

Maksa par seifa atvēršanu piespiedu kārtā (pēc klienta 
iniciatīvas, ja nozaudēta seifa atslēga, vai pēc Norvik Bankas 
iniciatīvas, ja stājas spēkā Līguma par seifa nomu 3.7.punkts) 

EUR 80.00 (t.sk. PVN) EUR 230.00 (t.sk. PVN) 

 

SPĒKĀ NO 2018.GADA 13.AUGUSTA 

NORĒĶINU KONTI 

Konta atvēršana / atjaunošana 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Norēķinu konta atvēršana  EUR 10.00  

Multivalūtu norēķinu konts tiek atvērts bez 
maksas, ja klients noformē vai atjauno 
(norēķinu konta atjaunošanas gadījumā) 
kādu no šiem Norvik Bankas 
pakalpojumiem: termiņnoguldījums, 
komunālo maksājumu bankas komisijas 
priekšapmaksas karte, patēriņa kredīts, 
restrukturizācijas kredīts. 

EUR 10.00  

Multivalūtu norēķinu konts tiek 
atvērts bez maksas, ja klients 
noformē Depozītu, Krājkontu, 
Pēctecības kontu, komunālo 
maksājumu bankas komisijas 
priekšapmaksas karti, patēriņa 
kredītu, restrukturizācijas kredītu vai 
noformējot kādu no pakalpojumu 
komplektiem 

Norēķinu konta atjaunošana EUR 10.00  

Multivalūtu norēķinu konts tiek atvērts bez 
maksas, ja klients noformē vai atjauno 
(norēķinu konta atjaunošanas gadījumā) 
kādu no šiem Norvik Bankas 
pakalpojumiem: termiņnoguldījums, 
komunālo maksājumu bankas komisijas 
priekšapmaksas karte, patēriņa kredīts, 
restrukturizācijas kredīts. 

EUR 10.00  

Multivalūtu norēķinu konts tiek 
atvērts bez maksas, ja klients 
noformē Depozītu, Krājkontu, 
Pēctecības kontu, komunālo 
maksājumu bankas komisijas 
priekšapmaksas karti, patēriņa 
kredītu, restrukturizācijas kredītu vai 
noformējot kādu no pakalpojumu 
komplektiem 
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Pēctecības konta atvēršana - bez maksas 

 

 

Konta uzturēšana 

  

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Katra konta apkalpošana, ja klients 
neaktīvs (papildmaksa) 

EUR 1 mēnesī 

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja klientam 
4 mēnešu laikā nevienā norēķinu un/vai 
karšu kontā Bankā nav veiktas 3 (trīs) 
debeta operācijas (neskaitot debeta 
operācijas, kas saistītas Bankas komisijas 
maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, 
pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, 
un/vai ja klientam nav noformēts neviens no 
šādiem pakalpojumiem – depozīts, 
investīciju konts, maržinālais konts, 
noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta 
vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu 
komisijas priekšapmaksas karte 

EUR 1 mēnesī 

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja 
nevienā no pēdējiem 4 (četriem) 
kalendārajiem mēnešiem nevienā 
Klienta norēķinu un/vai karšu kontā 
Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs) 
debeta (izejošās) operācijas mēnesī 
(neskaitot debeta operācijas, kas 
saistītas ar Bankas komisijas maksu 
ieturēšanu) vai nav veiktas vismaz 3 
(trīs) kredīta (ienākošās) operācijas, 
un/vai nav ieskaitīta alga, pensija 
un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, 
un/vai ja Klientam nav noformēts 
neviens no šādiem pakalpojumiem – 
depozīts, Krājkonts, Pēctecības 
konts, investīciju konts, maržinālais 
konts, norēķinu karte ar kredītlimitu, 
kredīts un tā atmaksa nav kavēta 
vairāk par 5 dienām, komunālo 
maksājumu komisijas 
priekšapmaksas karte 

Norēķinu konta apkalpošana EUR 0.65 mēnesī 

ja tam esošā mēneša laikā nav bijis 
piesaistīts depozīts, investīciju konts, 
maržinālais konts, noformēts kredīts un tā 
atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, 
Komunālo maksājumu komisijas 
priekšapmaksas karte u.tml., neskaitot 
apdrošināšanas produktus un pieteikumu 
pensiju 2.līmenim 

EUR 0.65 mēnesī 

ja kontam esošā mēneša laikā nav 
bijis piesaistīts cits pakalpojums 

Depozīts, Krājkonts, Pēctecības 
konts, investīciju konts, maržinālais 
konts, kredīts un tā atmaksa nav 
kavēta vairāk par 5 dienām, 
komunālo maksājumu bankas 
komisijas priekšapmaksas karte 

 

Pilnvaras 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Notariāli apliecinātās pilnvaras pirmreizēja pārbaude 

Komisijas maksa par notariāli apliecinātās pilnvaras pārbaudi tiek 
piemērota katru reizi, kad Klienta pilnvarotais pārstāvis uz attiecīgās 
pilnvaras pamata Bankā veic operācijas Klienta vārdā 

EUR 7.00  

 

EUR 10.00  

 

Notariāli apliecinātās pilnvaras atkārtotā pārbaude 

Komisijas maksa par notariāli apliecinātās pilnvaras pārbaudi tiek 
piemērota katru reizi, kad Klienta pilnvarotais pārstāvis uz attiecīgās 
pilnvaras pamata Bankā veic operācijas Klienta vārdā 

EUR 3.00  

 

EUR 5.00  

 

Ārvalstīs izdotas pilnvaras izskatīšana 

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

- EUR 50.00 

 

Dokumentu pārbaude 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai 
ar Uzturēšanās atļauju 

EUR 25.00  

 

pozīcija tiek dzēsta 

Fiziskās personas vai tās pilnvarotās personas ar 
uzturēšanās atļauju dokumentu pārbaude konta 
atvēršanai 

Komisijas maksa netiek piemērota Klientam vai tā 
pilnvarotai personai, ja tiek noformēts Bankas konts 
senioriem vai Depozīts, vai Pēctecības konts, vai Krājkonts, 
vai Pilsētnieka karte, vai Klientam uzturēšanās atļauja ir 
izsniegta uz termiņu, kas pārsniedz 5 gadus 

- EUR 25.00  
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OPERĀCIJAS AR SKAIDRU NAUDU 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Skaidras naudas iemaksa savā norēķinu / krājkontā / karšu kontā:  

− konta atvēršanas dienā skaidrās naudas 
iemaksa norēķinu vai karšu  

bez maksas pozīcija tiek dzēsta 

− konta atvēršanas dienā vai, iemaksu veicot 
ar mērķi noformēt Depozītu, Krājkontu vai 
Pēctecības kontu (produkta noformēšanas 
dienā) 

- bez maksas 

− EUR valūtā, par katru iemaksu līdz 5 000 
EUR dienā 

EUR 1.00  EUR 1.20 

− USD valūtā, par katru iemaksu līdz 5 000 
USD dienā 

EUR 1.00 EUR 1.20 

Skaidras naudas iemaksa cita klienta krājkontā, depozītu, norēķinu vai karšu kontā 
Norvik Bankā: 

 

− EUR valūtā, par katru iemaksu līdz 5 000 
EUR dienā 

EUR 2.50 EUR 3.00 

− USD valūtā, par katru iemaksu līdz 5 000 
USD dienā 

EUR 2.50 EUR 3.00 

− CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, 
AUD, RUB valūtās 

0.6% no summas (min. EUR 
2.50) 

0.6% no summas (min. 
EUR 3.00) 

Skaidras naudas izmaksa no konta:  

− EUR valūtā - līdz 10 000 dienā – 0.2% no 
summas (min. EUR 2.50) 

- virs 10 000 dienā ar 
iepriekšējo pieteikšanu – 0.2% 
no summas 

- virs 10 000 dienā bez 
iepriekšējas pieteikšanas 
(atbilstoši klientu apkalpošanas 
centra / norēķinu grupas iespējām) 
– 0.5% no summas 

- līdz 5 000 dienā – 0.2% 
no summas (min. EUR 
2.50) 

- ja summa ir lielāka par 5 
000 dienā ar iepriekšējo 
pieteikšanu – 0.4% no 
summas 

- ja summa ir lielāka par 5 
000 dienā bez iepriekšējas 
pieteikšanas (atbilstoši 
klientu apkalpošanas vietas 

iespējām) – 0.5% no 
summas 

− USD valūtā - līdz 15 000 dienā – 0.5% no 
summas (min. USD 5) 

- virs 15 000 dienā ar 
iepriekšējo pieteikšanu – 0.5% 
no summas (min. USD 5) 

- virs 15 000 dienā bez 
iepriekšējas pieteikšanas 
(atbilstoši filiāles / norēķinu grupas 

iespējām) - 1% no summas 

- līdz 10 000 dienā – 0.5% 
no summas (min. USD 5) 

- ja summa ir lielāka par 10 
000 dienā ar iepriekšējo 
pieteikšanu – 0.7% no 
summas  

- ja summa ir lielāka par 10 
000 dienā bez iepriekšējas 
pieteikšanas (atbilstoši 
klientu apkalpošanas vietas 

iespējām) - 1% no summas 

− CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, 
AUD, RUB valūtās 

- līdz summai, kas ir 
ekvivalenta 10 000 EUR dienā 
– 0.5% no summas (min. EUR 
5) 

- virs summas, kas ir 
ekvivalenta 10 000 EUR dienā 
ar iepriekšējo pieteikšanu – 
0.5% no summas (min. EUR 
5) 

- virs summas, kas ir 
ekvivalenta 10 000 EUR dienā 
bez iepriekšējas pieteikšanas 
(atbilstoši filiāles / norēķinu grupas 

- līdz summai, kas ir 
ekvivalenta 5 000 EUR 
dienā – 0.5% no summas 
(min. EUR 5) 

- ja summa ir lielāka par 
summas, kas ir ekvivalenta 
5 000 EUR dienā ar 
iepriekšējo pieteikšanu - 
1% no summas  

- ja summa ir lielāka par 
summas, kas ir ekvivalenta 
5 000 EUR dienā bez 
iepriekšējas pieteikšanas 
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iespējām) - 1% no summas (atbilstoši klientu 
apkalpošanas vietas iespējām) 
- 1% no summas 

Iepriekš izmaksai pieteiktas summas neizņemšana 
vai  

Komisijas maksa tiek piemērota arī, ja Klients pasūtījis 
depozīta summas izmaksu pēc depozīta līguma termiņa 
beigām 

- 0.3% no summas 

Papildu komisijas maksa par skaidras naudas izmaksu (ja summa ir lielāka par 15 000 
USD, 10 000 EUR vai tā ekvivalentu citā valūtā (izņemot USD)): 

Jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā Bankas Klientu apkalpošanas vietā, 
Kontaktu centrā vai internetbankā e-Norvik. 

 

− ar iepriekšējo pieteikšanu - 0.2% no summas 

− bez iepriekšējas pieteikšanas - 0.5% no summas 

(min. EUR 8.00) 

Banknošu autentiskuma pārbaude pēc Klienta 
lūguma 

- EUR 0.50 EUR katru 
banknoti vai monētu 

Naudas apmaiņa mainot nominālu:   

− ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita 
nomināla banknotēm 

0.5% (min. EUR 1.50) 0.5% (min. EUR 2.50) 

 
ATTĀLINĀTIE PAKALPOJUMI 

E-Norvik 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Google Authenticator pieslēgšana un lietošana - bez maksas 

DigiPass ierīces izsniegšana un izmantošana:  

- DigiPass 500/550 EUR 35.00 pozīcija tiek dzēsta 

DigiPass ierīces aizvietošana   

- DigiPass 500/550 EUR 35.00 pozīcija tiek dzēsta 

Komunālie rēķini (pēc šabloniem) EUR 0.10 

- Daugavpils Siltumtīkli 

- Daugavpils Dzīvokļu un 
Komunālās saimniecības 
uzņēmums 

- Dautkom TV 

- Latvijas Propāna gāze  

bez maksas  

- Daugavpils Siltumtīkli 

- Daugavpils Dzīvokļu un 
Komunālās saimniecības 
uzņēmums 

- Dautkom TV 

- Latvijas Propāna gāze 

 

Norvik InfoLINE 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Noformēšana - bez maksas 

Savienojuma maksa informācijas par konta atlikumu saņemšanai:  

- senioriem (Bankas konta senioriem lietotājiem) - bez maksas 

- pārējiem klientiem  -  EUR 0.10 par katru 
savienojumu 

 

MAKSĀJUMI 

Maksājumi Eiro 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Ekspress EUR pārvedums  uz citu banku Latvijā vai EEZ 
(tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā 
(T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)): 

  

− sistēmā e-Norvik EUR 10.00 EUR 14.00 

− klientu apkalpošanas vietā EUR 10.00 + 1% no 
summas (min. EUR 4) 

EUR 14.50 + EUR 3.50 



 
 7/10 

 
 

 

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Standarta pārvedums (tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma 

pieņemšanas dienas bankā (Т+1)) klientu apkalpošanas vietā: 
 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA) EUR 12.00+ EUR 3.50  EUR 11.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs (OUR) EUR 21.00 + EUR 3.50 
(Iespējamas papildus 
komisijas pārvedumiem 
gadījumā, ja 
korespondentbankas komisijas 
sedz maksātājs) 

EUR 23.50 + EUR 3.50 
(Iespējamas papildus 
komisijas pārvedumiem 
gadījumā, ja 
korespondentbankas 
komisijas sedz maksātājs) 

Steidzamais pārvedums (tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)) klientu 
apkalpošanas vietā: 

 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA) EUR 16.00+ EUR 3.50  EUR 16.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs (OUR) EUR 26.00 + EUR 3.50 
(Iespējamas papildus 
komisijas pārvedumiem 
gadījumā, ja 
korespondentbankas komisijas 
sedz maksātājs) 

EUR 23.50 + EUR 3.50 
(Iespējamas papildus 
komisijas pārvedumiem 
gadījumā, ja 
korespondentbankas 
komisijas sedz maksātājs) 

Ekspress pārvedums (tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)) 
sistēmā e-Norvik: 

 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA) EUR 28.00 EUR 22.00 

Ekspress pārvedums (tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)) 
klientu apkalpošanas vietā: 

 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA) EUR 28.00+ EUR 3.50 EUR 26.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs (OUR) EUR 35.00 + EUR 3.50 
(Iespējamas papildus 
komisijas pārvedumiem 
gadījumā, ja 
korespondentbankas komisijas 
sedz maksātājs) 

EUR 36.50 + EUR 3.50 
(Iespējamas papildus 
komisijas pārvedumiem 
gadījumā, ja 
korespondentbankas 
komisijas sedz maksātājs) 

 

 

STARPTAUSTISKIE MAKSĀJUMI 

Pārvedumi USD 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Parastais pārvedums (tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas 

dienas bankā (Т+2)) klientu apkalpošanas vietā: 
 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs  EUR 10.00+ EUR 3.50  EUR 10.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs  EUR 12.00 + EUR 3.50  EUR 12.50 + EUR 3.50  

Standarta pārvedums (tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas 

dienas bankā (Т+1)) klientu apkalpošanas vietā: 
 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs  EUR 12.00+ EUR 3.50  EUR 12.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs  EUR 20.00 + EUR 3.50  EUR 20.50 + EUR 3.50  

Steidzamais pārvedums (tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)) klientu 
apkalpošanas vietā: 

 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs  EUR 15.00+ EUR 3.50  EUR 15.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs  EUR 25.00 + EUR 3.50  EUR 25.50 + EUR 3.50  

Ekspress pārvedums (tiek veikts 2 stundu laikā maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)) 

klientu apkalpošanas vietā (lai izpildītu maksājuma rīkojumu pēc 15:30 ir nepieciešams veikt 
iepriekšējo saskaņošanu ar banku. Atteikuma gadījumā banka 1 stundas laikā no maksājuma 
rīkojuma saņemšanas brīža informē klientu par tā izpildi standarta kārtībā): 

 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs  EUR 28.00+ EUR 3.50  EUR 28.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs  EUR 35.00 + EUR 3.50  EUR 36.50 + EUR 3.50  
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Pārvedumi NVS valūtā 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Parastais pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu 
(valūtās tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma 

pieņemšanas dienas bankā (Т+2)) klientu apkalpošanas vietā: 

EUR 10.00+ EUR 3.50  EUR 10.50 + EUR 3.50 

Standarta pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS 
valstu valūtās (tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc 

maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1)) klientu 
apkalpošanas vietā: 

EUR 12.00 + EUR 3.50  EUR 12.50 + EUR 3.50  

Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā 
paredz steidzamo pārvedumu) (tiek veikts maksājuma uzdevuma 

pieņemšanas dienā (Т)) klientu apkalpošanas vietā: 

EUR 15.00+ EUR 3.50  EUR 16.50 + EUR 3.50 

 

 

Pārvedumi citā valūtā 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Standarta (pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc 
maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2)) vai 
trešajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas 

dienas bankā (Т+3), ja pārveduma valūta AED) klientu 
apkalpošanas vietā: 

EUR 20.00 + 
papildkomisija + EUR 3.50  

EUR 20.50 + 
papildkomisija + EUR 
3.50 

Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā 
paredz steidzamo pārvedumu) tiek veikts nākošajā bankas dienā 
pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) 

klientu apkalpošanas vietā. Pārvedumiem AED valūtā 
steidzamais pārvedums netiek nodrošināts 

EUR 25.00 EUR + 
papildkomisija + EUR 3.50  

EUR 25.50 + 
papildkomisija + EUR 
3.50 

 

Pārvedumi CNY valūtā 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Parastais pārvedums (tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas 

dienas bankā (Т+2)) klientu apkalpošanas vietā: 
 

− komisijas izdevumus sedz saņēmējs  EUR 20.00 + EUR 3.50  EUR 20.50 + EUR 3.50 

− komisijas izdevumus sedz maksātājs  EUR 20.00 + EUR 3.50  EUR 20.50 + EUR 3.50  

 

Maksājumi Bankas ietvaros 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Uz Klienta vai citas personas kontu Norvik Bankā (klientu 
apkalpošanas vietā) jebkurā valūtā (tiek veikts maksājuma 
uzdevuma pieņemšanas dienā (Т), ja MU saņemts darba dienā 
vai sestdienā no 09:00 līdz 18:00 (klientu apkalpošanas vietā); 
jebkurā citā gadījumā - MU tiek izpildīts nākošajā bankas dienā 
(T+1)): 

EUR 1.20 EUR 1.40 

 

CITI PAKALPOJUMI 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Bankas  darbinieka izbraukums ārpus Bankas telpām finanšu 
pakalpojumu sniegšanai  

Lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu pieņem Banka. 
Pakalpojums pieejams Rīgas rajona ietvaros 

- 

 

EUR 25.00 par 
izbraukumu  

 

Konsultācijas finanšu jautājumos sniegšana Bankas telpās  -  EUR 25.00 stundā 
(min. EUR 25.00) 
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KOMUNĀLO MAKSĀJUMU BANKAS KOMISIJAS PRIEKŠAPAMKSAS KARTE 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 13.08.2018. 

Komunālo maksājumu Bankas komisijas priekšapmaksas karte - 

 

Produkta pārdošana 
tiek pārtraukta 

 

SPĒKĀ NO 2018.GADA 3.SEPTEMBRA 

 

NORĒĶINU KARTES 

Debit Mastercard 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 3.09.2018. 

Maksa par kartes / papildu kartes izsniegšanu EUR 2.00 - 

Maksa par kartes / papildu kartes saņemšanu pa pastu Latvijā - bez maksas 

Maksa par kartes / papildu kartes izsniegšanu klientu apkalpošanas vietā:  

− senioriem (Bankas konta senioriem lietotājiem) - bez maksas 

− pārējiem klientiem - EUR 2.00 

Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku 
bankomātos 

EUR 0.28 - 

Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos:   

− komplektu “Bankas konts senioriem”, “Ikdienas” un 
“Zelta” lietotājiem 

- EUR 0.28 

− pārējiem klientiem - EUR 0.50 

Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru - EUR 5.00 

Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu 
laikā) 

EUR 14.23 EUR 20.00 

 

Standart Mastercard 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 3.09.2018. 

Maksa par kartes / papildu karti izsniegšanu EUR 2.00 - 

Maksa par kartes / papildus saņemšanu pa pastu Latvijā - bez maksas 

Maksa par kartes / papildus kartes izsniegšanu klientu apkalpošanas vietā:  

− senioriem (Bankas konta senioriem lietotājiem) - bez maksas 

− pārējiem klientiem - EUR 2.00 

Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku 
bankomātos 

EUR 0.28 - 

Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos:   

− komplektu “Bankas konts senioriem”, “Ikdienas” un 
“Zelta” lietotājiem 

- EUR 0.28 

− pārējiem klientiem - EUR 0.50 

Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru - EUR 5.00 

Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu 
laikā) 

EUR 14.23 EUR 20.00 

 

Gold Mastercard 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 3.09.2018. 

Maksa par kartes / papildu karti izsniegšanu EUR 2.00 - 

Maksa par kartes / papildus saņemšanu pa pastu Latvijā - bez maksas 

Maksa par kartes / papildus kartes izsniegšanu klientu apkalpošanas vietā:  
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− senioriem (Bankas konta senioriem lietotājiem) - bez maksas 

− pārējiem klientiem - EUR 2.00 

Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku 
bankomātos 

EUR 0.28 - 

Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos:   

− komplektu “Bankas konts senioriem”, “Ikdienas” un 
“Zelta” lietotājiem 

- EUR 0.28 

− pārējiem klientiem - EUR 0.50 

Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru - EUR 5.00 

Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu 
laikā) 

EUR 14.23 EUR 20.00 

 

Platinum Mastercard 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 3.09.2018. 

Maksa par kartes / papildu karti izsniegšanu EUR 2.00 - 

Maksa par kartes / papildus kartes saņemšanu pa pastu Latvijā - bez maksas 

Maksa par kartes / papildus kartes izsniegšanu klientu 
apkalpošanas vietā 

- EUR 2.00 

Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos EUR 0.28 EUR 0.50 

Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru - EUR 5.00 

Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu 
laikā) 

EUR 14.23 EUR 20.00 

 

Viva kredītkarte 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 3.09.2018. 

Maksa par kartes / papildu karti izsniegšanu EUR 2.00 - 

Maksa par kartes / papildus kartes saņemšanu pa pastu Latvijā - bez maksas 

Maksa par kartes / papildus kartes izsniegšanu klientu 
apkalpošanas vietā 

- EUR 2.00 

Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru - EUR 5.00 

Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos EUR 0.28 EUR 0.50 

 

Pilsētnieka karte (Debit Mastercard) 

Pakalpojuma veids Pašreizējā redakcija Spēkā no 3.09.2018. 

Maksa par kartes / papildu karti izsniegšanu EUR 2.00 - 

Maksa par kartes / papildus kartes saņemšanu pa pastu Latvijā - bez maksas 

Maksa par kartes / papildus kartes izsniegšanu klientu 
apkalpošanas vietā 

- bez maksas 

Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos EUR 0.28 EUR 0.50 

 

 


