Pakalpojumu tarifi fiziskām personām, Latvijas Republikas nerezidentiem
(spēkā no 2019. gada 27. maija)

1.

Konta uzturēšanā

Konta apkalpošana

10 EUR mēnesī

Neaktīva* konta apkalpošana
*Klients uzskatāms par neaktīvu, ja iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu laikā kontā nav veiktas
Klienta iniciētas transakcijas un Klientam nav citu ar Banku noslēgtu līgumu
Papildu komisija par iepriekšējo periodu, izņemot tekošo gadu, ja izziņas apjoms pārsniedz
A4 formāta 20 lapas

100 EUR mēnesī
100 EUR (par katru kalendāro
gadu)

Dokumentu sūtīšana klientam
Klienta dokumentu kopijas (SWIFT ziņojumu, izziņu, konta izrakstu u. tml.) nosūtīšana
elektroniska veidā
Komisijas maksa par Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras derīguma pārbaudi pēc
līgumattiecību izbeigšanas ar Klientu
Komisijas maksa par nepamatotas klienta iesnieguma/pretenzijas izskatīšanu saistībā ar
bankas pakalpojumiem
Komplekts „PNB Premium”
Procenti par minimālā „PNB Premium” pamatkartes konta atlikuma uzturēšanu
mēneša laikā EUR valūtā
Komplekts „PNB Prime”
Procenti par minimālā „PNB Prime” pamatkartes konta atlikuma uzturēšanu mēneša
laikā EUR valūtā
Konta slēgšana

2.

60 EUR (t.sk. PVN)
5 EUR par vienu lapu
100 EUR
250 EUR (t.sk. PVN)
0,3 % (gadā)
0,3 % (gadā)
100 EUR

Vispārējie noteikumi seifu apkalpošanai

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

100 EUR (t.sk. PVN)

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

70 EUR (t.sk. PVN)

3.

Tirdzniecība un investīcijas

Investīciju un Finanšu instrumentu konta atvēršana PNB Bankā klātienē

100 EUR

Investīciju un Finanšu instrumentu konta atvēršana PNB Bankā attālināti

bezmaksas

REPO darījumu noformēšanā
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

30 EUR
100 EUR (par dokumentu)

Klasiskie brokeru pakalpojumi (rīkojumu iesniegšana pa tālruni)
Ārvalstu valsts obligācijas

0,1% no darījuma summas

Ārvalstu korporatīvās obligācijas

0,1% no darījuma summas

Krievijas eiroobligācijas

0,1% no darījuma summas

4.

Darījuma konta atvēršana un apkalpošana

- pieteikumu izskatīšana un konta atvēršana līgumam ar standarta nosacījumiem

50 EUR

- pieteikumu izskatīšana un konta atvēršana līgumam ar nestandarta nosacījumiem
- darījuma konta līguma ar standarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana
- darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana
5.

pēc vienošanās (min. 100
EUR)
0,5% (min. 150 EUR)
pēc vienošanās (min. 1 000
EUR)

Operācijas ar skaidru naudu

5.1. Skaidras naudas iemaksa savā norēķinu / karšu kontā
- EUR

0.1% no summas (min. 5 EUR)

- USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB

0.5% no summas (min. 15 EUR)

5.2. Skaidras naudas iemaksa cita klienta kontā PNB Bankā
0.2% no summas (min. 10 EUR)

- EUR
- USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB

0.6% no summas (min. 20 EUR)

5.3. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
-piesakot iepriekš -1% no summas (min 10 EUR)
- EUR, USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB

- nepiesakot iepriekš (atbilstoši klientu
apkalpošanas centra iespējām) – 2% no summas
(min 20 EUR)

5.4. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai/izmaksai no norēķinu/ karšu kontā
- līdz 50 monētām
- par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām)

bezmaksas
1,50 EUR

