
 

  

GROZĪJUMI TARIFOS JURIDISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 

1. Norēķinu konts 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

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

Norēķinu konta atjaunošana  bez maksas EUR 15 

Maksājuma uzdevuma, kas tika noformēts e-
NORVIK, izdruka 

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

EUR 1  

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 
izsniegšana papīra formātā 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 
izsniegšana papīra formātā 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 
izsniegšana papīra formātā katru 
dienu (viena klienta ietvaros) 

EUR 15  

− 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 izraksta vai apliecināta 
konta izraksta 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 

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), un/vai nav veiktas vismaz 3 (trīs) 
kredīta (ienākošās) operācijas, un/vai ja Klientam 
nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem 
– depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, 
kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 
dienām. 

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 2 mēnesī EUR 5 mēnesī 

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

- EUR 3 

SWIFT ziņojuma kopijas nosūtīšana un 
saņemšana 

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. Operācijas ar skaidru naudu 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

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

Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norēķinu/ karšu 
kontā, valūtas maiņai, pārskaitījumiem, 
komunāliem maksājumiem vai izmaksai no konta 

Monētu (EUR) apstrāde iemaksai 
norēķinu/ karšu kontā, valūtas 
maiņai, pārskaitījumiem 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  par katru izmaksu 
līdz 7 500 EUR 

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



  

  

dienā - 0.25% no 
summas (min. 3.00 
EUR) 

par katru izmaksu, ja 
summa lielāka par 7 
500 EUR dienā, 
piesakot iepriekš3 - 
0.3% no summas 

par katru izmaksu, ja 
summa lielāka par 7 
500 EUR dienā, 
nepiesakot iepriekš 
(atbilstoši klientu 
apkalpošanas vietas 
iespējām) - 0,5% no 
summas 

                                                
virs 5000 EUR dienā  0.4% no 
summas 

 

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

4. 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 

5. Mastercard® Business 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

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

Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta 
atvēršanu 

 EUR 7.11 EUR 10 

Komisijas maksa par bilances pieprasījumu 
bankomātos 

 EUR 0.28 EUR 0.50 

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 

 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), un/vai nav veiktas vismaz 3 (trīs) 
kredīta (ienākošās) operācijas, un/vai ja Klientam 
nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem 
– depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, 
kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 
dienām. 

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 2 mēnesī EUR 5 mēnesī 

6. Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros 



  

  

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

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

Ekspress EUR pārvedums citā bankā 

(tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma 
pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums 
saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)) 

Ekspress EUR pārvedums uz citu 
banku 

(tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma 
uzdevuma pieņemšanas dienā (T), 
ja maksājuma uzdevums saņemts 
līdz 16:00 (Latvijas laiks)) 

  

− InternetBanka − PNB Internetbankā EUR 12 EUR 14 

7. Internetbanka 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

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

 Apkalpošanas maksa par katru 
klienta DigiPass ierīci (izņemot vienu 
DigiPass ierīci, kas izsniegta Klienta 
komplekta ietvaros) 

 EUR 2 mēnesī 

 DigiPass limita maiņa vai paraksta 
tiesību pielāgošana uzņēmuma 
vajadzībām 

 EUR 7 

Lietotāju pilnvaru ierobežošana Pozīcija izslēgta EUR 2.85 par katru 
identifikācijas ierīci 
lietotājam ar 
ierobežotām 
pilnvarām, bet ne 
vairāk kā 11,38 EUR 
no viena Klienta 
mēnesī 

Pozīcija izslēgta 

8. Klienta komplekti 

Esošā pozīcija 
Jauna pozīcija 
(ja mainās) 

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

Viena lietotāja pilnvaru ierobežošana Pozīcija izslēgta bez maksas Pozīcija izslēgta 

 DigiPasa limita maiņa vai paraksta 
tiesību pielāgošana uzņēmuma 
vajadzībām (komplektā iekļauta 
pakalpojuma izmantošana vienu 
reizi) 

 bez maksas 

9. 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) 

 


