
 

 
 

Pakalpojumu tarifi juridiskām personām, Latvijas Republikas nerezidentiem 
 
 
 

1. Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros (spēkā no 2019.gada 3.aprīlī)  

Standarta pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc 

maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1)  
25 EUR 

Steidzamais pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts maksājuma uzdevuma 

pieņemšanas dienā (T) 
35 EUR 

Ekspress pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts ārpuskārtas maksājuma 

uzdevuma pieņemšanas dienā (T)  
45 EUR 

2. Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ (spēkā no 2019.gada 3.aprīlī) 

Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā 

(Т+1) 

Komisijas izdevumus sedz Saņēmējs 35 EUR 

Komisijas izdevumus sedz Maksātājs 45 EUR 

Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)  

Komisijas izdevumus sedz Saņēmējs 45 EUR 

Komisijas izdevumus sedz Maksātājs 55 EUR 

Ekspress pārvedums tiek veikts tiek veikts ārpuskārtas maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)  

Komisijas izdevumus sedz Saņēmējs 55 EUR 

Komisijas izdevumus sedz Maksātājs 65 EUR 

3. Konta uzturēšanā (spēkā no 2019.gada 3.aprīlī)  

Konta apkalpošana 50 EUR mēnesī 

Papildu komisijas maksa par klienta* konta apkalpošanu 500 EUR mēnesī 

Neaktīva* konta apkalpošana 
* Klients uzskatāms par neaktīvu, ja iepriekšējo 6 kalendāra mēnešu laikā kontā nav veiktas 
Klienta iniciētas transakcijas un Klientam nav citu ar Banku noslēgtu līgumu 

200 EUR mēnesī 

SWIFT ziņojuma kopijas ar bankas apstiprinājumu izsniegšana 20 EUR 

Dokumentu sūtīšana klientam 60 EUR (t.sk. PVN) 

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

5 EUR par vienu lapu 

Informācijas par komersantu, kas nepieciešama konta apkalpošanai, pārbaude attiecīgās 
valsts publiski pieejamā avotā 

150 EUR 

Papildu komisija par iepriekšējo periodu, izņemot tekošo gadu, ja izziņas apjoms pārsniedz 
A4 formāta 20 lapas 

100 EUR (par katru 
kalendāro gadu) 

Komisijas maksa par Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras derīguma pārbaudi pēc 
līgumattiecību izbeigšanas ar Klientu   

100 EUR 

Komisijas maksa par nepamatotas klienta iesnieguma/pretenzijas izskatīšanu saistībā ar 
bankas pakalpojumiem  

500 EUR (t.sk. PVN) 

* Klientam ir raksturīga viena no šādām pazīmēm: 

nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu 

ekonomisko vērtību; vai valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt 

attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību; vai valstī, kurā 

juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas); 

 

 

 

 



4. Vispārējie noteikumi seifu apkalpošanai  (spēkā no 2019.gada 3.aprīlī)  

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) 

 

5. Darījuma konta atvēršana un apkalpošana  (spēkā no 2019.gada 3.aprīlī) 

- pieteikumu izskatīšana un konta atvēršana līgumam ar standarta nosacījumiem 50 EUR 

- pieteikumu izskatīšana un konta atvēršana līgumam ar nestandarta nosacījumiem 
pēc vienošanās  
(min. 100 EUR) 

- darījuma konta līguma ar standarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana 
0,5%  

(min. 150 EUR) 

- darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana 
pēc vienošanās 

(min. 1 000 EUR) 

6. Tirdzniecība un investīcijas (spēkā no 2019.gada 3.aprīlī) 

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 

Ārvalstu korporatīvās obligācijas 0,1% no darījuma summas 

Krievijas eiroobligācijas 0,1% no darījuma summas 

7. Operācijas ar skaidru naudu (spēkā no 2019.gada 27.maija) 

7.1. 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) 

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

- EUR 
0.2% no summas (min. 10 EUR) 

 

- USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0.6% no summas  (min. 20 EUR) 

7.3. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta  

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

-piesakot iepriekš -1% no summas (min 10 EUR) 
 

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

7.4. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai izmaksai no norēķinu/ karšu kontā  

- līdz 50 monētām bezmaksas 

- par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām)  1,50 EUR 

 


