
 

  

GROZĪJUMI TARIFOS JURIDISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM  

1. Pārskaitījumi, papildus pakalpojumi 

Jauna pozīcija (spēkā no 01.08.2019.) Tarifs (spēkā no 01.08.2019.) 

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

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 

200 EUR par pārskaitījumu 

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 

2. Kontu apkalpošana 

Jauna pozīcija (spēkā no 01.08.2019.) Tarifs (spēkā no 01.08.2019.) 

Klienta iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude Bankas prasībām bez maksas 

EUR 75, Klientiem, kuriem vismaz 
viens patiesā labuma guvējs ir 
Eiropas Ekonomiskās zonas 
nerezidents 

Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras konta atvēršanai atbilstības Bankas prasībām pārbaude  

− uzrādot Latvijas Republikā izsniegtu pilnvaru EUR 50 

− uzrādot pilnvaru, kas izsniegta ārpus Latvijas Republikas robežām EUR 200 

Komisijas maksa par klienta saimnieciskās darbības pastiprinātu uzraudzību un analīzi saskaņā 
ar LR un Bankas normatīvo aktu prasībām klientu apkalpošanas jomā 

EUR 75 

Konta slēgšana  

− ja ar Klientu tiek pārtraukta sadarbība pēc Bankas iniciatīvas un vismaz viens no Klienta 
patiesā labuma guvējiem ir Latvijas Republikas nerezidents 

EUR 30 

 

 

Esoša pozīcija  Esošs tarifs Jauna pozīcija (spēkā no 01.08.2019.) Jauns tarifs (spēkā 
no 01.08.2019.) 

Katra konta apkalpošana, ja Klients 
neaktīvs (papildmaksa) 

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja 
iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu laikā 
kontā nav veiktas Klienta iniciētas 
transakcijas un Klientam nav citu ar Banku 
noslēgtu līgumu (nav noformēts depozīts, 
Krājkonts, kredīts vai kredītkarte ar kredīta 
limitu) 

EUR 5 mēnesī Katra konta apkalpošana, ja Klients 
neaktīvs (papildmaksa) 

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja 
iepriekšējo 6 kalendāra mēnešu laikā kontā 
nav veiktas Klienta iniciētas transakcijas un 
Klientam nav citu ar Banku noslēgtu līgumu 
(nav noformēts depozīts, Krājkonts, kredīts 
vai kredītkarte ar kredīta limitu) 

EUR 10 mēnesī 

Rakstisku izziņu izsniegšana (par 1 
izziņu) 

 Rakstiskas izziņas izsniegšana (par 
vienu izziņu) 

 



  

  

− standarta izziņa latviešu, vai 
krievu, vai angļu valodā (par 
norēķinu konta, norēķinu 
karšu konta, krājkonta vai 
depozītu konta esamību, 
konta atlikumu vai konta 
slēgšanu 

EUR 12 (latviešu 
valodā) 

EUR 15 (krievu vai 
angļu valodā) 

− 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 (1 darba 
dienas laikā) 

EUR 20 − 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 − citas izziņas pēc klienta 
pieprasījuma 

EUR 25 

EUR 100, ja vismaz 
viens no juridiskās 
personas patiesā 
labuma guvējiem ir 
Latvijas Republikas 
nerezidents 

Norēķinu konta atvēršana finanšu 
starpniekiem 

Uzņēmumiem ar saimnieciskās darbības 
statistisko klasifikāciju pēc NACE “Finanšu 
pakalpojumu darbības, izņemot 
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu” 
pamatdarbību “Kreditēšana” un/vai “Citi 
kreditēšanas pakalpojumi”, un/vai “Naudas 
pakalpojumu sniegšana”, un/vai “Valūtas 
pirkšana un pārdošana” 

EUR 100 bez izmaiņām EUR 150 

Konta uzturēšana finanšu 
starpniekiem 

Uzņēmumiem ar saimnieciskās 
darbības statistisko klasifikāciju pēc 
NACE “Finanšu pakalpojumu 
darbības, izņemot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu” pamatdarbību 
“Kreditēšana” un/vai “Citi kreditēšanas 
pakalpojumi”, un/vai “Naudas 
pakalpojumu sniegšana”, un/vai 
“Valūtas pirkšana un pārdošana” 

EUR 50 bez izmaiņām EUR 120 

 


