
 

  

GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM  

1. Norēķinu konts 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs 
(papildmaksa) 

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 

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, 
Pilsētnieka karte, Patēriņa kredīts, 
Pēctecības konts vai kredītkarte ar 
kredīta limitu) 

EUR 1 mēnesī EUR 5 mēnesī 

- Izpildīta maksājuma uzdevuma 
izdruka vai apliecināta maksājuma 
uzdevuma izdruka (par katru 
maksājuma uzdevumu) 

- EUR 1 

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 EUR 50 

Norēķinu konta izraksta izsniegšana viena klienta 
CIF ietvaros (mēnesī) 

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

- - 

− regulārā konta izraksta izsniegšana – reizi 
mēnesī viena klienta CIF ietvaros 

− regulārā konta izraksta vai 
apliecināta konta izraksta papīra 
formātā izsniegšana reizi mēnesī 
(viena klienta ietvaros) 

EUR 3 EUR 5 

− regulārā konta izraksta izsniegšana – reizi 
nedēļā viena klienta CIF ietvaros 

− regulārā konta izraksta vai 
apliecināta konta izraksta papīra 
formātā izsniegšana reizi nedēļā 
(viena klienta ietvaros) 

EUR 5 EUR 7 

− regulārā konta izraksta izsniegšana – katru 
dienu viena klienta CIF ietvaros 

− regulārā konta izraksta vai 
apliecināta konta izraksta papīra 
formātā izsniegšana katru dienu 
(viena klienta ietvaros) 

EUR 10  

− pēc klienta pieprasījuma par jebkuru mēnesi 
pēdējā gada laikā (par katru izrakstu) 

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

EUR 3 EUR 5 



  

  

− par jebkuru mēnesi laika periodā, kas ir agrāks 
par gadu (par katru izrakstu) 

− konta izraksts vai apliecināts 
konta izraksts 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  

Konta dublikāta izraksta izsniegšana (par katru 
izrakstu) 

Pozīcija izslēgta - Pozīcija izslēgta 

− par jebkuru esošā gada periodu Pozīcija izslēgta EUR 3 Pozīcija izslēgta 

− par iepriekšējo periodu, izņemot esošo gadu Pozīcija izslēgta EUR 10 Pozīcija izslēgta 

Dokumentu meklēšana arhīvā un kopiju 
izsniegšana 

 EUR 15 EUR 20 

Rakstisku izziņu izsniegšana (par 1 izziņu)    

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

− 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 10 EUR 12 (latviešu valodā) 

EUR 15 (krievu vai angļu 
valodā) 

- − steidzamā kārtā sagatavota 
standarta izziņa (1 darba dienas 
laikā) 

- EUR 20 

− citas izziņas pēc klienta pieprasījuma  EUR 20 EUR 25 

Klienta rezidences maiņa un/vai uzturēšanās 
atļaujas un pases datu pārbaude Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datu bāzē 

Tarifs piemērojams klientiem (privātpersonām, LR 
rezidentiem), kuriem bankā atvērts norēķinu konts. 

 EUR 5 EUR 7 

- Mantojuma dokumentu izvērtēšana -  

- − 3 darba dienu laikā - EUR 10 

- − steidzamā kārtā (1 darba dienas 
laikā) 

- EUR 15 

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

- EUR 3 

Teleksa vai SWIFT ziņojuma kopijas nosūtīšana 
pa faksu 

   

− Latvijas robežās Pozīcija izslēgta EUR 5 Pozīcija izslēgta 

− ārpus Latvijas robežām Pozīcija izslēgta EUR 10 Pozīcija izslēgta 

- SWIFT ziņojuma kopijas  
saņemšana 

 EUR 3 

2. Darījumu konts 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 



  

  

Darījuma konta atvēršana un apkalpošana    

− pieteikumu izskatīšana un konta 
atvēršana 

 EUR 50 darījuma konts ar standarta 
nosacījumiem – EUR 50; 
darījuma konts ar nestandarta 
nosacījumiem - pēc 
vienošanās (min. EUR 100) 

− darījuma konta līguma ar standarta 
nosacījumiem noformēšana un 
apkalpošana 

 0,5% (min. 100 
EUR, maks. 1000 
EUR) 

0.5% (min. EUR 150) 

− darījuma konta līguma ar nestandarta 
nosacījumiem noformēšana un 
apkalpošana 

 0,5% (min. 100 
EUR) 

vienojoties (min. EUR 1000) 

3. Citi pakalpojumi 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

- Bankas speciālista ķīlas 
novērtējums, izskatot aizdevuma 
pieteikumu 

 Individuāli (min EUR 20 par 1 
objektu) 

4. Operācijas ar skaidru naudu 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Skaidras naudas iemaksa savā norēķinu / 
krājkontā / karšu kontā 

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

   

− EUR, USD  1.20 EUR 
(iemaksājot līdz 
5000 EUR/USD 
dienā) 

0.1% no summas 
(iemaksājot vairāk 
par 5000 EUR/USD 
dienā) 

EUR 1.50 (iemaksājot līdz 
EUR/USD 5000 dienā) 

0.1% no summas (iemaksājot 
vairāk par EUR/USD 5000 
dienā) 

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

 0.5% no summas 
(min. 1.50 EUR) 

0.5% no summas (min. EUR 2) 

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

   

− EUR, USD  3.00 EUR 
(iemaksājot līdz 
5000 EUR/USD 
dienā) 

0.2% no summas 
(iemaksājot vairāk 
par 5000 EUR/USD 
dienā) 

EUR 3.50 (iemaksājot līdz 
EUR/USD 5000 dienā) 

0.2% no summas (iemaksājot 
vairāk par EUR/USD 5000 
dienā) 

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

 0.6% no summas 
(min. 3.00 EUR) 

0.6% no summas (min. EUR 
3.50) 

Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norēķinu/ karšu 
kontā, valūtas maiņai, pārskaitījumiem, 

   



  

  

komunāliem maksājumiem vai izmaksai no konta 

− par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām) − par katru nākamo iemaksu vai 
izmaksu (līdz 50 monētām) 

EUR 1 EUR 1.50 

Skaidras naudas izmaksa no konta    

− EUR 

Izmaksa no konta (pēc depozīta slēgšanas) - 
bezmaksas, ja izmaksa tiek veikta pēc depozīta 
līguma termiņa, kas bija garāks par 3 
mēnešiem, beigām ne vēlāk kā 30 kalendāro 
dienu laikā. 

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

virs 5 000 dienā ar 
iepriekšējo 
pieteikšanu - 0.4% 
no summas 

virs 5 000 dienā bez 
iepriekšējas 
pieteikšanas 
(atbilstoši klientu 
apkalpošanas centra 
/ norēķinu grupas 
iespējām) - 0.5% no 
summas 

līdz EUR 5000 dienā 0.2% no 
summas (min. EUR 3) 

virs EUR 5000 dienā 0.4% no 
summas 

virs EUR 5000 dienā bez 
iepriekšējas pieteikšanas 
(atbilstoši klientu 
apkalpošanas centra / 
norēķinu grupas iespējām) - 
0.5% no summas 

Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi    

− komunālie maksājumi (PNB Bankā un citā 
bankā Latvijā) 

 EUR 1.40 EUR 0.25 – Bankas konta 
senioriem lietotājiem, ja 
noformēta Nelaimes gadījumu 
apdrošināšana (polises cena 
EUR 29) 

EUR 0.50 – Bankas konta 
senioriem lietotājiem, ja nav 
noformēta Nelaimes gadījumu 
apdrošināšana (polises cena 
EUR 29) 

EUR 1.50 – pārējiem Bankas 
klientiem, kuriem Bankā 
atvērts konts 

EUR 2 – citiem klientiem 

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

   

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

 EUR 1.50 EUR 1.50 – Bankas klientiem, 
kuriem Bankā atvērts konts 

EUR 2 – citiem klientiem 

5. Seifi 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

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

 EUR 90 EUR 100, t.sk. PVN 

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

 EUR 60, t.sk. PVN EUR 70, t.sk. PVN 

6. Patēriņa kredīti 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 



  

  

Kredīta noformēšana un izsniegšana  2% no kredīta 
summas (min. 15,00 
EUR) 

2% no kredīta summas (min. 
EUR 20) 

Komisija par elastīgā grafika un kredīta brīvdienu 
noformēšanu 

Izmaiņu kredīta atmaksas grafikā 
noformēšana 

14.23 EUR 2% no kredīta neatmaksātās 
summas (min. EUR 20) 

Kredīta daļēja vai pilnīga pirmstermiņa dzēšana Kredīta pirmstermiņa dzēšana pilnā 
apmērā 

bez maksas  

7. Mastercard® Debit 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Kartes / papildu kartes pieteikšana   EUR 2 

Maksa par kartes lietošanu mēnesī  EUR 0.60 EUR 1 

Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī  EUR 0.60 EUR 1 

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, 
Rīga) 

 2 pirmās 
transakcijas – 
bezmaksas 

1%, min. 1.50 EUR 
(sākot ar 3-šo 
transakciju) 

bez maksas 

Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta 
atvēršanu 

 EUR 7.11 EUR 10 

Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB 
Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 
4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas 
(mēnesī) 

Pozīcija izslēgta EUR 0.20 Pozīcija izslēgta 

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

 EUR 0.20 EUR 0.50 

Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs 
(papildmaksa) 

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 

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, 
Pilsētnieka karte, Patēriņa kredīts, 
Pēctecības konts vai kredītkarte ar 
kredīta limitu) 

EUR 1 mēnesī EUR 5 mēnesī 

8. Mastercard® Standard 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Kartes / papildu kartes pieteikšana   EUR 2 



  

  

Maksa par kartes lietošanu mēnesī  EUR 1 EUR 1.20 

Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī  EUR 1 EUR 1.20 

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, 
Rīga) 

 1%, min. EUR 
1,50 

bez maksas 

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā 

 līdz EUR 1500 
mēnesī – bez 
maksas 

virs 1500 EUR 
mēnesī – 0,2% no 
summas, kas 
pārsniedz 1500 
EUR 

līdz EUR 700 mēnesī – bez 
maksas 

virs EUR 700 mēnesī – 0,3% 
no summas, kas pārsniedz 
EUR 700 

Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta 
atvēršanu 

 EUR 7.11 EUR 10 

Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB 
Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 
4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas 
(mēnesī) 

Pozīcija izslēgta EUR 0.20 Pozīcija izslēgta 

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

 EUR 0.20 EUR 0.50 

Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs 
(papildmaksa) 

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 

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 depozīta līgums, 
Krājkonts, Pilsētnieka karte, 
Patēriņa kredīts, Pēctecības konts 
vai kredītkarte ar kredīta limitu) 

EUR 1 mēnesī EUR 5 mēnesī 

9. Mastercard® Gold 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Kartes / papildu kartes pieteikšana   EUR 4 

Maksa par kartes izsniegšanu  EUR 2 

* pēc projekta 
“Kartes pa pastu” 
ieviešanas: 

 - kartes saņemšana 
filiālē 

 - senioriem – bez 
maksas 

 - citiem klientiem – 
EUR 2 

 - kartes saņemšana 
pa pastu – bez 
maksas 

EUR 4 

* pēc projekta “Kartes pa 
pastu” ieviešanas: 

 - kartes saņemšana filiālē 

 - senioriem – bez maksas 

 - citiem klientiem – EUR 4 

 - kartes saņemšana pa pastu 
– bez maksas 

Maksa par papildu kartes izsniegšanu  EUR 2 EUR 4 



  

  

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, 
Rīga) 

 1%, min. EUR 1,50 bez maksas 

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā 

 līdz EUR 1500 
mēnesī – bez 
maksas 

virs 1500 EUR 
mēnesī – 0,2% no 
summas, kas 
pārsniedz 1500 EUR 

2%, min. EUR 3 

Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta 
atvēršanu 

 EUR 7.11 EUR 10 

Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB 
Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 
4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas 
(mēnesī) 

Pozīcija izslēgta EUR 0.20 Pozīcija izslēgta 

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

 EUR 0.20 EUR 0.50 

Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs 
(papildmaksa) 

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 

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, 
Pilsētnieka karte, Patēriņa kredīts, 
Pēctecības konts vai kredītkarte ar 
kredīta limitu) 

EUR 1 mēnesī EUR 5 mēnesī 

10. Mastercard® Platinum 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Kartes / papildu kartes pieteikšana   EUR 4 

Maksa par kartes izsniegšanu  EUR 2 

*kad parādīsies pakalpojums 
"Kartes pa pastu" -
jaunas/atjaunotas/aizvietotas 
kartes saņemšana filiālē 
senioriem - bezmaksas, 
pārējiem - EUR 2,  

jaunas/atjaunotas/aizvietotas 
kartes saņemšana pa pastu 
- bezmaksas 

EUR 4 

*kad parādīsies pakalpojums 
"Kartes pa pastu" -
jaunas/atjaunotas/aizvietotas 
kartes saņemšana filiālē 
senioriem - bezmaksas, 
pārējiem - EUR 4,  

jaunas/atjaunotas/aizvietotas 
kartes saņemšana pa pastu - 
bezmaksas 

Maksa par papildu kartes izsniegšanu  EUR 2 EUR 4 

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu 

 1%, min. EUR 1,50 2%, min. EUR 3,00 



  

  

iela 2B, Rīga) 

Maksa par skaidrās naudas izņemšanu PNB 
Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā 

 līdz EUR 1500 mēnesī – bez 
maksas; 

virs 1500 EUR mēnesī – 
0,2% no summas, kas 
pārsniedz 1500 EUR 

2%, min. EUR 3 

Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas 
apmaiņu 

Kartes ārpuskārtas apmaiņa EUR 5.5 EUR 15 

Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes 
konta atvēršanu 

 EUR 7.11 EUR 10 

Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB 
Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 
4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas 
(mēnesī) 

Pozīcija izslēgta EUR 0.20 Pozīcija izslēgta 

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

 EUR 0.20 EUR 0.50 

Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs 
(papildmaksa) 

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 

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, Pilsētnieka 
karte, Patēriņa kredīts, 
Pēctecības konts vai kredītkarte 
ar kredīta limitu) 

EUR 1 mēnesī EUR 5 mēnesī 

11. VIVA kredītkarte 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

Līguma noteikumu grozīšana (izņemot Viva kartes 
Maksājuma datuma maiņu) 

Līguma noteikumu grozīšana 
(izņemot Viva kredītkartes 
Maksājuma datuma maiņu) 

EUR 14.23 EUR 15 

Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu 
banku bankomātos 

 EUR 0.28 EUR 0.50 

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

 EUR 0.20 EUR 0.50 

12. Pilsētnieka bankas karte 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 



  

  

Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 
darba stundu laikā) 

Pozīcija izslēgta EUR 15 Pozīcija izslēgta 

Maksa par diennakts vai mēneša limita maiņu 
(pirkumiem un/vai skaidrās naudas izņemšanai) 

 EUR 5 bez maksas 

13. Elkor kredītkarte 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

Esošais tarifs 
Jaunais tarifs (ja mainās) 
spēkā no 27.05.2019. 

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

 EUR 0.20 EUR 0.50 

14. Tirdzniecība un investīcijas 

Pozīcija Jaunais tarifs (ja mainās) spēkā no 27.05.2019. 

Investīciju un Finanšu instrumentu konta atvēršana PNB Bankā klātienē 100 EUR 

Investīciju un Finanšu instrumentu konta atvēršana PNB Bankā attālināti bezmaksas 

REPO darījumu noformēšanā 30 EUR 

Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 100 EUR (par dokumentu) 

Klasiskie brokeru pakalpojumi (rīkojumu iesniegšana pa tālruni)  

Ārvalstu valsts obligācijas 0,1% no darījuma summas (min 40 USD/35 EUR/40 CHF) 

Ārvalstu korporatīvās obligācijas 0,1% no darījuma summas (min 40 USD/35 EUR/40 CHF) 

Krievijas eiroobligācijas 0,1% no darījuma summas (min 40 USD) 

 


