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Konti 

Pakalpojumu veids Tarifs 

Klienta iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude Bankas 
prasībām 

bez maksas 
 

EUR 
75, Klientiem, 

kuriem vismaz 

viens patiesā 

labuma guvējs 

ir Eiropas 

Ekonomiskās 

zonas 

nerezidents 

Parakstu paraugu kartiņas maiņa EUR 10 

Latvijā izdotas notariāli apliecinātas pilnvaras pirmreizēja 
pārbaude* 

EUR 10 



 

 

 

 

Latvijā izdotas notariāli apliecinātas pilnvaras atkārtota 
pārbaude* 

EUR 5 

Ārvalstīs izdotas pilnvaras izskatīšana* EUR 50 

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

  

- sagatavots internetbankā InternetBanka bez maksas 

- konta izraksta vai apliecināta konta izraksta papīra 
formātā par jebkuru mēnesi pēdējā gada laikā pēc klienta 
pieprasījuma (viena klienta ietvaros; par katru mēnesi) 

EUR 5 

- konta izraksta vai apliecināta konta izraksta papīra 
formātā par jebkuru mēnesi, izņemot konta izrakstus par 
pēdējo gadu, kas ir agrāks par gadu, pēc klienta 
pieprasījuma (viena klienta ietvaros; par katru mēnesi) 

EUR 10 

Dokumentu uzmeklēšana arhīvā un kopiju izsniegšana EUR 20 

Rakstiskas izziņas izsniegšana (par vienu izziņu)   

- standarta izziņa par norēķinu konta, norēķinu karšu 
konta, krājkonta vai depozītu konta esamību, konta 
atlikumu vai konta slēgšanu (trīs darba dienu laikā) 

EUR 12 
(latviešu 
valodā) 

 
EUR 15 (krievu 

vai angļu 
valodā) 

 
EUR 100,  ja 

vismaz viens no 

juridiskās 

personas 

patiesā labuma 

guvējiem ir 

Latvijas 

Republikas 

nerezidents 



 

 

 

 

- steidzamā kārtā sagatavota standarta izziņa (vienas 
darba dienas laikā) 

EUR 20 
 

EUR 100, ja 

vismaz viens no 

juridiskās 

personas 

patiesā labuma 

guvējiem ir 

Latvijas 

Republikas 

nerezidents 

- citas izziņas pēc klienta pieprasījuma EUR 25 
 

EUR 100, ja 

vismaz viens no 

juridiskās 

personas 

patiesā labuma 

guvējiem ir 

Latvijas 

Republikas 

nerezidents 

Klienta dokumentu kopijas (SWIFT ziņojumu, izziņu, konta 
izraksta u. tml.)  nosūtīšana elektroniskā veidā 

EUR 3 

Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma   

- Standarta kārtībā (14 dienu laikā) EUR 35 

- Steidzamā kārtībā (2 darba dienu laikā) EUR 70 

Šie tarifi tiek piemēroti arī komersantiem, individuālā darba veicējiem un individuāli 
praktizējošām personām  
* Komisijas maksa par notariāli apliecinātās pilnvaras pārbaudi tiek piemērota katru 
reizi, kad Klienta pilnvarotais pārstāvis uz attiecīgās pilnvaras pamata Bankā veic 
operācijas Klienta vārdā 



 

 

 

 

Internetbanka 

Pakalpojumu veids Tarifs 

7. SMS-PIN (noformēšana un 
lietošana) 

bezmaksas 

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

Seifa 
izmērs 
(mm) 

līdz 1 
mēnesim 

līdz 6 
mēnešiem 

līdz 12 mēnešiem 

50x320x490 EUR 25 EUR 150 EUR 284 

75x320x490 EUR 25 EUR 150 EUR 284 

125x320x490 EUR 34 EUR 204 EUR 344 

175x320x490 EUR 34 EUR 204 EUR 344 

300x320x490 EUR 43 EUR 258 EUR 387 

 
Seifu noma Liepājā, Graudu ielā 45 (t.sk. PVN) 

Seifa 
izmērs 
(mm) 

līdz 1 
mēnesim 

līdz 6 
mēnešiem 

līdz 12 mēnešiem 

41x245x435 EUR 18 EUR 180 EUR 200 

66x245x435 EUR 18 EUR 108 EUR 200 

116x245x435 EUR 27 EUR 162 EUR 320 



 

 

 

 

Seifa 
izmērs 
(mm) 

līdz 1 
mēnesim 

līdz 6 
mēnešiem 

līdz 12 mēnešiem 

166x245x435 EUR 27 EUR 162 EUR 320 

290x245x435 EUR 36 EUR 216 EUR 370 

 
Vispārējie noteikumi seifu apkalpošanai 

Pakalpojuma veids Tarifs 

Identifikācijas kartes izsniegšana EUR 5 (+ PVN) 

Līgumsods par identifikācijas 
kartes nozaudēšanu 

EUR 15 

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

EUR 100, t.sk PVN 

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

Bankas iniciatīvas) 

EUR 230, t.sk. PVN 

Maksa par seifa satura 
uzglabāšanu seifa atvēršanas 
gadījumā pēc PNB 

Bankas iniciatīvas (mēnesī) 

EUR 70, t.sk. PVN 



 

 

 

 

Kredīti uzņēmumiem 

Pakalpojuma veids Tarifs 

Kredīta (tai skaitā overdrafta) līguma termiņa pagarināšana 1% no kredīta 
summas min 
50.00 EUR 

Izmaiņas Kredīta un Ķīlas līguma nosacījumos, kas neattiecas 
uz atmaksas termiņa pagarināšanu 

0.5% no kredīta 
summas (min 
50.00 EUR) 

Pārkreditēšanas dokumentu noformēšana Līdz 2% no 
pirmstermiņa 
atmaksātās 
kredīta summas 
min (700.00 
EUR) 

Aizņēmēja iesnieguma izskatīšana, t.sk. par atļauju izmaksāt 
dividendes, saņemt kredītu citā kredītiestādē vai sabiedrībā 
utml. 

0.05% no 
kredīta summas 
min 50.00 EUR 

Dokumentu iesniegšana un saņemšana no Zemesgrāmatu 
nodaļas un/vai Komercķīlu reģistra (par katru dokumentu) 

60.00 EUR 
(ieskaitot PVN 
21%) 

Komisija par komercķīlas dzēšanu klientiem, kas ir pilnībā 
atmaksājuši aizdevumu automašīnas iegādei 

60.00 EUR 
(ieskaitot PVN 
21%) 

Ieķīlātā īpašuma nomas līguma saskaņošana un Bankas 
rakstiskas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana 

0.5%-2% no 
aizdevuma 
summas (min 
30.00 EUR) 

Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc Klienta 
pieprasījuma (par katru dokumentu) 

0.5% no 
aizdevuma 
summas min 
30.00 EUR 



 

 

 

 

Pakalpojuma veids Tarifs 

Kredīta ķīlas sastāva izmaiņas 0.2% no ķīlas 
summas, kas 
tiek izslēgta no 
ķīlas sastāva 
(min 30.00) 

Akreditīvs, Inkaso 

Pakalpojumu veids Tarifs EUR 

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

50 EUR (par 
katru izziņu) 

 SWIFT 25 EUR (par 
katru 

ziņojumu) 

Garantijas 

Pakalpojumu veids Tarifs 

Bankas izdotās garantijas   

    - komisija par garantijas izmantošanu - ja garantija tiek 
nodrošināta ar 

Finanšu ķīlu PNB 

Bankā - 1 % 
gadā, min. 100 

EUR par pilnu vai 
nepilnu mēnesi 
(summām līdz 

5000 EUR - 
min. 75 EUR) 

- ja garantija tiek 
nodrošināta ar 
citu ķīlu - pēc 

vienošanās 



 

 

 

 

Pakalpojumu veids Tarifs 

    - garantijas nosacījumu maiņa 100 EUR (par 
katru izmaiņu) 

    - garantijas atsaukšana 100 EUR 

    - Beneficiāra pretenziju izskatīšana 0,2 % no 
prasības summas 
(min. 150 EUR) 

Izziņas par dokumentārām operācijām, t.sk. no bankas 
arhīva, pēc auditoru pieprasījumiem u.c. 

50 EUR (par katru 
izziņu) 

SWIFT 25 EUR (par katru 
ziņojumu) 

Darījuma konts (atvērts citā kredītiestādē) 

Pakalpojumu veids Tarifs 

Darījuma konta līguma ar standarta nosacījumiem 
noformēšana 

0.5% (min. EUR 
150) 

Darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem 
noformēšana 

vienojoties (min. 
EUR 1000) 
 

Grozījumi EUR 100 



 

 

 

 

Vērtspapīru un finanšu instrumentu konti 

Pakalpojuma veids Tarifs 

Finanšu instrumentu pārvedums no PNB Bankas 1% no tirgus 
vērtības 
(min. EUR 100) 

Finanšu instrumentu pārvedumi starp kontiem PNB Bankā  pēc attiecīgā 
depozitārija 
faktiskām 
komisijām 

Finanšu instrumentu konta apkalpošana, no bilances 
vērtības uz mēneša beigām (ārvalstu finanšu 
instrumentiem) * 

0.02% 
(min. EUR 1) 

Apkalpošana komisijas maksa par obligacijām, kuriem 
emitenti atrodas bankrota stadija (defaulted) 

0.005% no 
nomināla 
vērtības, 
minimāla 
maksa EUR 15 
par katru ISIN 
kodu 

Finanšu instrumentu konta apkalpošana, no bilances 
vērtības uz mēneša beigām (Latvijas Republikas finanšu 
instrumentiem): 

  

   - Latvijas Republikas akcijas EUR 2 + 0.008% 

   - Latvijas Republikas valsts parādzīmes EUR 2 + 0.002% 

   - Citu Latvijas Republikas emitentu parādzīmes EUR 2 + 0.005% 

   - PNB Bankas emitētās obligācijas bezmaksas 



 

 

 

 

Pakalpojuma veids Tarifs 

Kontu izraksts Internetbankā bezmaksas 

Darījuma apstiprinājums Internetbankā bezmaksas 

Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta 
pieprasījuma 

EUR 100 (par 
dokumentu) 

Akciju bloķēšana akcionāru sapulcei (ārvalstu emitentiem) EUR 10  

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

EUR 50  

Kuponu maksājumu ieskaitīšanas, vērtspapīru izpirkšana, 
vērtspapīru dzēšana ** 

EUR 25  

Debitu likme par īsām pozīcijām likvīdu akcijas, kas kotējas 
EUR un USD valūta un tirgojas Eiropas biržas 

10% gadā 

Operāciju apkalpošana NASDAQ OMX Riga fondu biržā:   

    - Finanšu instrumentu pārvedums  uz citu banku EUR 15  

    - DVP nodrošināšana tiešajiem darījumiem EUR 6  

Deklarācijas iesniegšana par nodokļu maksājumu 
samazināšanu saskaņā ar starpvalstu vienošanos par 
dubulto neaplikšanu ar nodokļiem 

EUR 30 (ieskaitot 
PVN 21%) 

Nodokļu atvieglojumu noformēšana obligācijām, kuru 
emisija ir reģistrēta ASV: 

  



 

 

 

 

Pakalpojuma veids Tarifs 

    - W-8BEN, W-8BEN-E iesniegšāna un noformešāna EUR 100  

    - Кupona maksājuma ieskaitīšana EUR 150  

Dokumentu pārsūtīšana pa pastu pēc faktiskām 
izmaksām 

Konta slēgšana bezmaksas 

Limita rīkojuma (OTC) izpilde dažādās valūtās nominētajām 
obligācijām pēc faktiskās izpildes cenas profesionāliem 
klientiem 

50% no starpības 
starp klienta 
limita rīkojumā 
norādīto cenu un 
faktiskās izpildes 
cenu. 

REPO darījumu noformēšanā EUR 30  

* Komisijas maksa par vērtspapīriem, kuriem emitenti atrodas bankrota stadija 
(defaulted), tiek ieturētā pēc Bankas faktiskajiem izdevumiem.  
** Neatteicas uz obligācijām, kuras nominētas Krievijas rubļos un tiek tirgotas 
MOEX biržā. 

Operācijas ar finanšu instrumentiem 

 Obligācijas* 

Pakalpojuma 
veids 

Komisija 
Minimālā komisijā 

par darījumu 

Ārvalstu valsts 
obligācijas 

0,1% no darījuma summas 40 USD/35 EUR/40 
CHF 



 

 

 

 

 Obligācijas* 

Pakalpojuma 
veids 

Komisija 
Minimālā komisijā 

par darījumu 

Ārvalstu 
korporatīvās 
obligācijas 

0,1% no darījuma summas 40 USD/35 EUR/40 
CHF 

Krievijas 
eiroobligācijas 

0,1% no darījuma summas  40 USD 

Latvijas obligācijas 0,10% no darījuma summas  10 EUR 

* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot 
klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi. 
  
  
  

Operācijas ar fondu daļām 

Fonda 
nosaukums 

Komisija 
(pirkšana) 

Komisija 
(pārdošana) 

Komisija (līdzekļu 
pārvedums starp 

PNB fondiem) 

Darījumi ar 
Latvijas 
Republikas 
emitentu fondu 
daļām (izņemot 
AS „PNB Asset 
Management 
IPAS” fondu daļas) 

0,35% 0,35% - 

  



 

 

 

 

Juridiskas personas identifikators 

Pakalpojuma veids Komisija   

Par jaunu LEI numuru reģistrāciju 150 EUR   

Komisijas par ikgadējo 
pagarināšanu un administrēšanu 

100 EUR   

Elektroniskās tirdzniecības sistēmas 
Mēneša maksa par tirdzniecības platformu PNB TWS * 
ja no konta ieturētas komisijas vairāk nekā 100 USD apmērā (mēnesī) - 
bezmaksas 
ja aktīvi kontā pārsniedz 100 000 USD - bezmaksas 
ja no konta ieturētas komisijas mazāk nekā 100 USD apmērā (mēnesī) - 20 USD 
* pirmie 3 mēneši – bezmaksas 

Reālā laika cenas 
PNB TWS 

Fiziskās personas 
Juridiskās personas un 

profesionālie klienti 

US Securities & 
Commodities Non-
Professional Bundle * 

10 USD nav pieejams 

AMEX + NASDAQ 
Level I + NYSE level I 

10 USD nav pieejams 

AMEX  10 USD 24 USD 

NASDAQ Level I 10 USD 23 USD 

NYSE Level I 10 USD 50 USD 

ArcaBook Equities 10 USD 40 USD 

ArcaBook Options 10 USD 60 USD 



 

 

 

 

CBOE Futures 
Exchange Level I 

3 USD 7,50 USD 

NASDAQ TotalView 15 USD 76 USD 

NYSE Open Book Real 
Time 

25 USD 60 USD 

OTC Markets Level I 
(Previously listed as 
PINK) 

3 USD 24 USD 

Montreal Exchange 
Level I 

6 CAD bezmaksas 

Montreal Exchange 
Level II 

9 CAD bezmaksas 

Toronto Stock 
Exchange Level I 
Professional 

nav pieejams 67 CAD 

Citas biržas (ASV, 
Eiropa) 

pēc pieprasījuma pēc pieprasījuma 

* Klientiem, kas samaksājuši ikmēneša komisijās vairāk nekā 150 USD - bezmaksas. US 
Securities and Commodities Bundle Non-professional Level 1 iekļauj tirgus cenas akcijām, 
fjūčeriem šādās biržās: AMEX, CBOT, CME (Globex), NYSE, un NASDAQ. 
 
Naudas izņemšana no tirdzniecības platformas PNB TWS konta 

Valūta Komisija 

USD 10 

CAD 12 

CHF 11 



 

 

 

 

Valūta Komisija 

EUR 8 

GBP 7 

Citas valūtas pēc pieprasījuma 

Citi pakalpojumi 

Pakalpojumu veids Tarifs 

Dokumentu nosūtīšana: 

- dokumentu nosūtīšana ar 
kurjerpastu 

50 EUR, t.sk. PVN 

- dokumentu nosūtīšana ierakstītā 
vēstulē Latvijas teritorijā 

5 EUR, t.sk. PVN 

 


