GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM
1. Kontu apkalpošana
Jauna pozīcija

Tarifs spēkā no 01.10.2019.

Atgādinājuma īsziņas izsūtīšana par Uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā derīguma termiņa beigu
tuvošanos

EUR 1 par vienu īsziņu

Komisija piemērojama Klientiem, kuriem izsniegta Uzturēšanas atļauja Latvijā uz termiņu ne īsāku par
sešiem mēnešiem. Klientam atgādinājuma īsziņa tiek izsūtīt uz mobilā telefona numuru, kas norādīts
Bankā.
Klienta iesnieguma Krievijas Federācijas Pensiju fondam par pensijas pārskaitīšanu uz Klienta kontu
Bankā nosūtīšana pa faksu

EUR 1 par katra iesnieguma
nosūtīšanu

2. Norēķinu kartes
Esoša pozīcija

Esošs tarifs

Jauna pozīcija spēkā no
01.10.2019.

Jauns tarifs spēkā no
01.10.2019.

Maksa par skaidras naudas
izņemšanu PNB Bankas bankomātos
(Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) ar
Mastercard® Gold kredītkarti

bez maksas

bez izmaiņām

2%, min. EUR 3

Maksa par karšu konta izmantošanu
bez aktīvas kartes (izņemot
Pilsētnieka karti, komplektu “PNB
Premium”, “PNB Prime”), no 4. līdz
6.mēnesim (ieskaitot)

EUR 0.50

Maksa par karšu konta izmantošanu
bez aktīvas kartes (izņemot
Pilsētnieka karti, komplektu “PNB
Premium”, “PNB Prime”), sākot ar 4.
mēnesi

EUR 0.50

Esoša pozīcija

Esošs tarifs

Jauna pozīcija spēkā no
01.10.2019.

Jauns tarifs spēkā no
01.10.2019.

Komplekta “Bankas konts senioriem”
lietošanas maksa mēnesī

EUR 0.45

Komplekta “Bankas konts senioriem”
lietošanas maksa mēnesī

EUR 0.60

3. Klienta komplekti

EUR 1.50, ja Klienta
komplektam piesaistītajā
kontā pensija tiek ieskaitīts
ne retāk kā vienu reizi četros
mēnešos

EUR 1.80, ja Klienta
komplektam piesaistītajā
kontā pensija tiek ieskaitīta
retāk kā vienu reizi četros
mēnešos

4. Pārskaitījumi, papildus pakalpojumi
Jauna pozīcija

Tarifs spēkā no 01.10.2019.

Papildus komisija par izejoša pārskaitījuma veikšanu juridiskai personai (jebkurā valūtā), izņemot
iekšbankas maksājumus

200 EUR par pārskaitījumu

Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma saņēmēja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie
akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības
institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
Papildus komisija par ienākoša pārskaitījumu summas ieskaitīšanu Klienta kontā (jebkurā valūtā) no
juridiskas personas, izņemot iekšbankas maksājumus
Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma nosūtītāja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie
akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības
institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību

200 EUR par pārskaitījumu

5. Depozīti
Jauna pozīcija

Tarifs spēkā no 01.10.2019.

Minimālais Krājkonta atlikums procentu aprēķināšanai

EUR 10

Minimālais Bērnu krājkonta atlikums procentu aprēķināšanai

EUR 10

6. Seifi
Jauna pozīcija

Tarifs spēkā no 01.10.2019.

Līgumsods par seifa nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu

EUR 0.10 par katru atlikušo
kalendāra dienu līdz līguma termiņa
beigām

7. Citi pakalpojumi
Esoša pozīcija

Esošs tarifs

Jauna pozīcija (spēkā no
01.10.2019.)

Jauns tarifs spēkā no
01.10.2019.

Bankas darbinieka izbraukums ārpus
Bankas telpām finanšu pakalpojumu
sniegšanai

EUR 25.00 par izbraukumu

Bankas darbinieka izbraukums
ārpus Bankas telpām finanšu
pakalpojumu sniegšanai

EUR 25 par katru izbraukuma
stundu, min EUR 25 + EUR
1.20 par katru km līdz/no
Klienta atrašanās vietas

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai
pēc Bankas un Klienta savstarpējas
vienošanās

8. Patēriņa kredīts
Pozīcija

Tarifs zaudēs spēku 01.10.2019.

Komunālā maksājuma apmaksa Patēriņa kredīta līguma darbības laikā

bez maksas

Rēķinu apmaksa Bankas internetbankā Patēriņa kredīta līguma darbības laikā

bez maksas

Bonuss Klientam par labas aizdevuma atmaksas disciplīnas ievērošanu, ja kopējais Patēriņa kredīta
atmaksas kavējuma dienu skaits nepārsniedz 5 dienas

Banka Klientam dāvina Bankas
elektronisko dāvanu karti EUR 5
apmērā

Bonuss Klientam par labas aizdevuma atmaksas disciplīnas ievērošanu, ja kopējais Patēriņa kredīta
atmaksas kavējuma dienu skaits nepārsniedz 5 dienas

Banka atmaksā Klientam tā
samaksātos procentus par pēdējo
mēnesi

