Cenrādis privātpersonām 2017-10-01 – 2018-01-31

Lai vienkāršotu Luminor klientu ikdienu un piedāvātu vienādas cenas līdzvērtīgiem
produktiem un pakalpojumiem, sākot no 01.02.2018. esam vienādojuši cenrādi. Vairāk
par izmaiņām privātpersonām.
Cenrādis ir spēkā no 01.10.2017. Lejupielādēt cenrādi un apskatīties iepriekšējās
versijas
Piezīme: Šis cenrādis ir piemērojams tiem pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek
atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), vai kuri paredz norēķiniem par pakalpojumiem primāri
izmantot šādu kontu.

Konti un Komplekti
Pakalpojumu komplekts

Mini komplekts

PAKALPOJUMS

CENA

Komplekta noformēšana

Bez maksas

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu

EUR 0,65*

Neierobežota skaita RIKO*** Norēķinu kontu
atvēršana un uzturēšana

Bez maksas

Internetbankas izmantošana un viena
Identifikācijas līdzekļa - Kodu kartes pieslēgšana

Bez maksas

Neierobežota skaita maksājumi Bankas ietvaros
no RIKO konta uz savu vai citas personas RIKO
kontu***, izmantojot Internetbanku**

Bez maksas

Neierobežota skaita maksājumi EUR valūtā
Luminor grupas un DNB grupas ietvaros un uz
NDEA**** kontiem un Standarta SEPA
maksājumi, izmantojot Internetbanku**

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

Neierobežota skaita Regulāro maksājumu
rīkojumu izpilde Bankas ietvaros uz savu vai citas
personas kontu vai uz citu banku Latvijā EUR
valūtā**

Bez maksas

* Ja kopējais visu Klienta RIKO*** termiņnoguldījumu un norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā
pārsniedz EUR 5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksu par komplekta izmantošanu Klientam nav jāmaksā.
** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
*** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Komisijas maksas par citiem Pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Mini komplektā, Klients
maksā saskaņā ar Cenrādi.
Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.
Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Ja
Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas
maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu
līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients
kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta
noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Pamata komplekts

PAKALPOJUMS

CENA

Komplekta noformēšana

Bez maksas

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu

EUR 1,65*

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu
Senioriem**

ar 30% atlaidi Pamata komplekta izmantošanas
maksai

Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu
atvēršana un uzturēšana

Bez maksas

Vienas Visa Debit vai Galactico Visa Debit
Debetkartes izgatavošana, mēneša maksa par
apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa
beigās***

Bez maksas

Komplektā iekļautās Kartes aizvietošana uz Karti
ar bezkontakta maksājumu funkcionalitāti

Bez maksas

SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta
komplektā iekļautā Karte

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

Internetbankas izmantošana un viena
Identifikācijas līdzekļa - Kodu kartes pieslēgšana

Bez maksas

Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot
Internetbanku****:
-Bankas ietvaros no RIKO konta uz savu vai citas
personas RIKO kontu*****

Bez maksas

maksājumi Luminor grupas un DNB grupas
ietvaros un uz NDEA****** kontiem EUR valūtā

Bez maksas

- standarta SEPA maksājumi

Bez maksas

Neierobežota skaita Regulāro maksājumu
rīkojumu izpilde****:
-Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

- EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz
NDEA****** kontiem

Bez maksas

Neierobežota skaita Regulāro rēķinu
apmaksa****

Bez maksas

*Ja kopējais Klienta RIKO***** termiņnoguldījumu un Norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā pārsniedz
EUR 5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksai par komplekta izmantošanu tiek piemērota 30% atlaide.
** Seniori - Klienti, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu.
***Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža
nodaļu "Norēķinu kartes".
**** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Pamata komplektā, Klients
maksā saskaņā ar Cenrādi.
Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā mēneša maksu par Mini komplekta izmantošanu
un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.
Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.
Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Ja
Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas
maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu
līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients
kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša15. datuma, Komisijas maksa par komplekta
noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Pamata komplekts bērniem un pusaudžiem

PAKALPOJUMS

CENA

Komplekta noformēšana

Bez maksas

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu

ar 85% atlaidi no Pamata komplekta mēneša
maksas

Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu
atvēršana un uzturēšana

Bez maksas

Vienas Visa Debit vai Galactico Visa Debit
Debetkartes izgatavošana, mēneša maksa par
apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa
beigās*,**

Bez maksas

Komplektā iekļautās Kartes aizvietošana uz Karti
ar bezkontakta maksājumu funkcionalitāti

Bez maksas

SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta
komplektā iekļautā Karte

Bez maksas

Internetbankas izmantošana un viena
Identifikācijas līdzekļa - Kodu kartes pieslēgšana

Bez maksas

Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot
Internetbanku***:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

maksājumi EUR valūtā Luminor grupas un DNB
grupas ietvaros un uz NDEA****** kontiem

Bez maksas

- standarta SEPA maksājumi

Bez maksas

Neierobežota skaita Regulāro maksājumu
rīkojumu izpilde***,****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

- EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz
NDEA****** kontiem

Bez maksas

* Debetkartes izmantošanas noteikumi un ierobežojumi noteikti Cenrāža nodaļā "Bērnu un pusaudžu Debetkartes Visa
Debit, Galactico Visa Debit".
** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža
nodaļu "Bērnu un pusaudžu Debetkartes Visa Debit, Galactico Visa Debit".
*** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
**** Pakalpojums ir pieejams tikai Klientiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu.
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Komisijas maksas par citiem Pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Pamata komplektā, Klients
maksā saskaņā ar Cenrādi.
Nenoformējot Pamata komplektu, Klients maksā mēneša maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto
Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.
Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.
Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients
izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu
par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz
mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients
kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta
noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Komforta komplekts

PAKALPOJUMS

CENA

Komplekta noformēšana

Bez maksas

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu

EUR 3,65

Neierobežota skaita RIKO****** Norēķinu kontu
atvēršana un uzturēšana

Bez maksas

Vienas Visa Classic Kredītkartes izgatavošana,
mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana
derīguma termiņa beigās*

Bez maksas

Līdz trīs Visa Debit vai Galactico Visa Debit
Debetkaršu izgatavošana, mēneša maksa par
apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa
beigās*

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

Komplektā iekļauto Karšu aizvietošana uz Karti ar
bezkontakta maksājumu funkcionalitāti

Bez maksas

SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta
komplektā iekļautā Karte

Bez maksas

Internetbankas izmantošana un viena
Identifikācijas līdzekļa - Kodu kartes pieslēgšana

Bez maksas

Kodu kalkulatora Digipass 270 pieslēgšana**

ar 70% atlaidi no cenas, kas ir norādīta Cenrāža
nodaļā "Elektronisko kanālu izmantošana"

Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot
Internetbanku***,****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

maksājumi Luminor grupas un DNB grupas
ietvaros un uz NDEA****** kontiem

Bez maksas

- maksājumi ārpus Eiropas EUR valūtā

Bez maksas

- standarta SEPA maksājumi

Bez maksas

-izejošie maksājumi pārējās valūtās Luminor
grupas un DNB grupas ietvaros

Bez maksas

- izejošie maksājumi valūtās CZK, DKK, NOK,
GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, AUD, CAD, JPY,
HKD, KZT, BYR

Bez maksas

Neierobežota skaita Regulāro maksājumu
rīkojumu izpilde***:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

- EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz
NDEA****** kontiem

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******
kontiem pārējās valūtās

Bez maksas

Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa***

Bez maksas

* Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža
nodaļām "Norēķinu kartes" vai “Kredītkartes”.
** Ja Klients izmanto iespēju saņemt Kodu kalkulatoru Digipass 270 ar 70% atlaidi un mazāk nekā pilnus 6 kalendāros
mēnešus pēc Komforta komplekta noformēšanas brīža maina savu komplektu uz Pamata komplektu vai Mini
komplektu, Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai saņemto Kodu kalkulatora atlaidi proporcionālā apmērā par katru
kalendāro mēnesi, kurā Klients vairs neizmanto Komforta komplektu.
*** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
**** Starptautiskie, valūtu maksājumi, veids "Standarta", Komisijas maksas veids "Dalīta (SHA)".
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Komforta komplektā,
Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.
Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā Komisijas maksu par Mini komplekta izmantošanu
un Cenrādī noteiktās Komisijas maksas un par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.
Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.
Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients
izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu
par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz
mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients
kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksu par komplekta
noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Zelta komplekts

PAKALPOJUMS

CENA

Komplekta noformēšana

Bez maksas

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu

EUR 6,65

Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu
atvēršana un uzturēšana

Bez maksas

Vienas Visa Gold Kredītkartes izgatavošana,
mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana
derīguma termiņa beigās*

Bez maksas

Neierobežota skaita Visa Debit vai Galactico Visa
Debit Debetkaršu, Visa Classic Kredītkaršu*
izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu
un atjaunošana derīguma termiņa beigās

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

Neierobežota skaita Visa Debit vai Galactico Visa
Debit Debetkaršu, Visa Classic Kredītkaršu
aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu
funkcionalitāti

Bez maksas

SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta
komplektā ietilpstošā Karte

Bez maksas

Internetbankas izmantošana un viena
Identifikācijas līdzekļa - Kodu kartes vai Kodu
kalkulatora Digipass 270 - pieslēgšana**

Bez maksas

Neierobežota skaita maksājumi,
izmantojotInternetbanku***,****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

- maksājumi Luminor grupas un DNB grupas
ietvaros un uz NDEA****** kontiem

Bez maksas

- maksājumi ārpus Eiropas EUR valūtā

Bez maksas

- standarta SEPA maksājumi

Bez maksas

-izejošie maksājumi pārējās valūtās Luminor
Grupas un DNB grupas ietvaros

Bez maksas

- izejošie maksājumi valūtās CZK, DKK, NOK,
GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, AUD, CAD, JPY,
HKD, KZT, BYR

Bez maksas

Neierobežota skaita Regulāro maksājumu
rīkojumu izpilde***:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas
personas RIKO Kontu*****

Bez maksas

- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******
kontiem EUR valūtā

Bez maksas

- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******
kontiem pārējās valūtās

Bez maksas

PAKALPOJUMS

CENA

Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa***

Bez maksas

*Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža
nodaļām "Norēķinu kartes" vai “Kredītkartes”.
** Ja Klients izmanto iespēju saņemt Kodu kalkulatoru Digipass 270 bez maksas un mazāk nekā pilnus 6 kalendāros
mēnešus pēc Zelta komplekta noformēšanas brīža maina savu komplektu uz Komforta komplektu, Pamata komplektu
vai Mini komplektu, Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai saņemto Kodu kalkulatora atlaidi proporcionālā apmērā
par katru kalendāro mēnesi, kurā Klients vairs neizmanto Zelta komplektu.
*** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
**** Starptautiskie, valūtu maksājumi, veids "Standarta", Komisijas maksas veids "Dalīta (SHA)".
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Zelta
komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.
Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā Komisijas maksu par Mini komplekta izmantošanu
un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.
Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.
Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients
izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu
par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz
mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients
kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta
noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Norēķinu konts

Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana

PAKALPOJUMS

CENA

Norēķinu konta atvēršana / slēgšana
Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā

EUR 5,00*

Papildu norēķinu konta atvēršana un norēķinu
konta slēgšana internetbankā

Bez maksas

Nerezidenta dokumentu pirmreizējā pārbaude

EUR 150,00**

Mēneša maksa par Norēķinu kontu uzturēšana:

EUR 0,65***

Darījuma attiecību izbeigšana un Klienta pēdējā
norēķinu Konta slēgšana

Bez maksas

Slēgtā norēķinu konta atjaunošana ar iepriekšējo
numuru

EUR 10,00

* Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients noformē Bankā noguldījumu vai kredītu, izmanto Luminor Līzings
Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus vai vienlaikus atver vairākus Kontus.
** Komisijas maksa netiek piemērota konta atvēršanai ārvalsts studentam, kurš uzrāda šo statusu apliecinošu
dokumentu (studiju līgums, studenta mobilitātes līgums Erasmus programmā).
*** Ja kopējais visu Klienta termiņnoguldījumu un norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā pārsniedz EUR
5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksa Klientam nav jāmaksā.

Darījuma konts

Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana

PAKALPOJUMS

CENA

Darījuma konta pieteikuma izskatīšana*

EUR 50,00

Darījuma konta atvēršana un standarta darījuma
konta līguma sagatavošana darījumam, ja
vienlaikus tiek noformēts hipotekārais kredīts
nekustāmā īpašuma iegādei Bankā

0,4% no darījuma summas, minimāli EUR 50,00,
maksimāli EUR 200,00

Darījuma konta atvēršana un standarta darījuma
konta līguma sagatavošana darījumam līdz EUR
250 000,00**

0,4% no darījuma summas, minimāli EUR 50,00

Darījuma konta atvēršana un standarta līguma
sagatavošana darījumam virs EUR 250 000,00
vai nestandarta līguma sagatavošana**

Saskaņā ar vienošanos, minimāli EUR 1 000,00

Darījuma konta līguma grozījumi

0,1% no darījuma summas, minimāli EUR 50,00

* Komisijas maksa maksājama pirms pieteikuma izskatīšanas. Netiek piemērota Darījumu konta līgumam, ja vienlaikus
tiek noformēts kredīts Bankā.
** Komisijas maksa tiek samazināta par jau samaksāto Darījuma konta pieteikuma izskatīšanas Komisijas maksu.

Naudas līdzekļu ieskaitīšana un izmaksa no darījuma konta

PAKALPOJUMS

CENA

Pārskaitījums uz darījuma kontu un darījuma
kontā iemaksāto naudas līdzekļu pārskaitījums
uz citā bankā Latvijā atvērtu kontu vai uz NDEA
kontu****

Saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Maksājumi"

Darījuma kontā iemaksāto naudas līdzekļu
pārskaitījums no darījuma konta uz Bankā
atvērtu RIKO kontu***

Bez maksas

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Norēķinu kartes Visa Debit, Galactico Visa Debit

Debetkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- Visa Debit

EUR 4,00

EUR 4,00

- Galactico Visa Debit

EUR 4,00

-

Papildu maksa par Kartes
steidzamu izgatavošanu /
aizvietošanu**

EUR 25,00

EUR 25,00

Kartes piegāde Apkalpošanas
vietā***

EUR 5,00

EUR 5,00

- Latvijas teritorijā

Bez maksas

Bez maksas

- Uz ārzemēm

EUR 5,00

EUR 5,00

EUR 1,00

EUR 1,00

- Visa Debit

EUR 1,00

EUR 1,00

- Galactico Visa Debit

EUR 1,30

-

Kartes izgatavošana un
aizvietošana (nozaudēšanas,
zādzības, nolietošanās,
bojājumu vai citu trūkumu
gadījumā)

Kartes piegāde pa pastu:

PIN koda atgādinājums****
Mēneša maksa par Kartes
apkalpošanu*****

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.

** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5
stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
*** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
**** PIN koda atgādinājuma pakalpojums ir pieejams tikai Kartēm, kas ir izgatavotas pēc 03.09.2015.
***** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša,
samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Darījumi ar karti

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- līdz EUR 700,00 kalendārā
mēneša laikā

Bez maksas

Bez maksas

- virs EUR 700,00 kalendārā
mēneša laikā

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 700,00

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 700,00 (vai
ekvivalents USD)

- citā bankā, citas bankas
Bankomātos

2,00% no darījuma summas,
minimāli EUR 3,50

2,00% no darījuma summas,
minimāli USD 4,00

- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu
pakalpojumu piedāvā)***

Bez maksas

Bez maksas

- līdz EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

Bez maksas

Bez maksas

- virs EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 5000,00 (vai
ekvivalents USD)

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 5000,00 (vai
ekvivalents USD)

Pirkumi Latvijas Republikā un
ārzemēs****

Bez maksas

Bez maksas

Valūtas maiņas
uzcenojums*****

3,0%

3,0%

Skaidras naudas izņemšana**
- Luminor Bank AS (Latvija),
SEB banka, Swedbank, Luminor
Bank AB Lietuva (līdzšinēja AB
DNB bankas), DNB bank ASA
(Norvēģija) Bankomātos

Skaidrās naudas iemaksa savos
kontos Luminor Bank AS
bankomātā ar Karti (arī ja
iemaksai tiek izmantotas
vairākas Kartes)

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Rēķinu apmaksa Luminor Bank
AS Bankomātos******

Bez maksas

Bez maksas

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: VISA Debit, Galactico Visa Debit Kartēm EUR 2 500,00 (vai ekvivalents citā valūtā).
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00 (vai ekvivalents citā valūtā).
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju
- EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra
attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas
un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta
valūtas.
****** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.

Informācija par kartes darījumiem

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

- Luminor Bank AS (Latvija)
Bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

- citu banku Bankomātos (ja
šāds pakalpojums tiek
piedāvāts)

EUR 0,50

USD 0,60

Kartes darījuma izraksta
nosūtīšana pa pastu (par katru
Kontu)

EUR 5,00

USD 7,00

Informācijas par Konta
atlikuma pieprasījums
Bankomātos

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

Procenti par neatļautu debeta
atlikumu

36% gadā

36% gadā

Standarta skaidras naudas
izņemšanas un pirkumu limitu
palielināšana

EUR 5,00

EUR 5,00

Pretenzijas izskatīšana**

Bez maksas

Bez maksas

Kartes darījumu apliecinošu
dokumentu pieprasīšana no
tirgotāja

EUR 10,00

EUR 10,00

Slēgto karšu kontu uzturēšana
(komisijas maksu ietur, sākot
ar nākamo gadu pēc klienta
rakstiska iesnieguma par
kartes slēgšanu saņemšanas,
ja kontā ir naudas līdzekļi)

EUR 28,46 par gadu

EUR 28,46 par gadu

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Ja saistībā ar Klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients
atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā
izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi
attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.

Bērnu un pusaudžu norēķinu kartes Visa Debit, Galactico
Visa Debit

Debetkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR*

Maksa par Kartes izgatavošanu / aizvietošanu
- Visa Debit

EUR 4,00

- Galactico Visa Debit**

EUR 4,00

Papildu maksa par Kartes steidzamu
izgatavošanu / aizvietošanu***

EUR 25,00

Kartes piegāde Apkalpošanas vietā****

EUR 5,00

Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijā

Bez maksas

- Uz ārzemēm

EUR 5,00

PIN koda atgādinājums*****

EUR 1,00

Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu*****
- Visa Debit

EUR 1,00

- Galactico Visa Debit

EUR 1,30

* Ja izņēmuma gadījumā Konts, kuram ir piesaistīta bērnam vai pusaudzim izsniegtā Karte, ir atvērts USD valūtā, tad
Komisijas maksas par šādas Kartes izsniegšanu un apkalpošanu tiek piemērotas saskaņā ar Cenrāža nodaļu „Norēķinu
kartes Visa Debit, Galactico Visa Debit”.
Ja pusaudzim izdotā Norēķinu karte tiks atjaunota pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ar jauno derīguma termiņu
izgatavotajai Norēķinu kartei tiks piemēroti standarta limiti un ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu
saistītās Komisijas maksas, kas noteiktas Cenrādī attiecīgajam Kartes veidam.
** Karti iespējams noformēt pusaudžiem no 16 gadu vecuma.
*** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5
stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
**** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
***** PIN koda atgādinājuma pakalpojums ir pieejams tikai Kartēm, kas ir izgatavotas pēc 03.09.2015.

****** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša,
samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.
Ja pusaudzim izdotā Norēķinu karte tiks atjaunota pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ar jauno derīguma termiņu
izgatavotajai Norēķinu kartei tiks piemēroti standarta limiti un ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu
saistītās Komisijas maksas, kas noteiktas Cenrādī attiecīgajam Kartes veidam.

Darījumi ar karti

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR*

Skaidras naudas izņemšana*
- Luminor Bank AS (Latvija), SEB banka,
Swedbank, Luminor Bank AB Lietuva (līdzšinēja
AB DNB bankas), DNB bank ASA (Norvēģija)
Bankomātos
- citā bankā, citas bankas Bankomātos

Bez maksas

2% no darījuma summas, minimāli EUR 3,50

- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu
piedāvā)

Bez maksas

Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**,***

Bez maksas

Valūtas maiņas uzcenojums****

3,0%

Rēķinu apmaksa Luminor Bank AS
Bankomātos*****

Bez maksas

* Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 30,00; pusaudžiem no 16 gadu vecuma* - EUR 70,00;
- Limits 30 dienu periodā: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 150,00; pusaudžiem no 16 gadu vecuma - EUR
700,00.
Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
Ja Kartes konta valūta ir USD vai darījumi notiek citā valūtā nekā EUR, tad šajā nodaļā norādītie limiti katra attiecīgā
perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa,
ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Limits pirkumiem 30 dienu periodā: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 150,00; jauniešiem no 16 gadu vecuma
EUR 700,00 (noteiktajos limitos netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam
nepārliecinoties, vai Kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off-line darījumiem)).
*** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
**** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas
un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar maksājumu karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no
Kartes konta valūtas.
***** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.
Ja uz pusaudža, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, pieprasījuma pamata limiti nav mainīti uz pusaudžiem izdotajām
Kartēm noteiktajiem limitiem, tad arī turpmāk piemērojami bērna Kartei noteiktie limiti.

Informācija par kartes darījumiem

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR

SMS info

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums
Bankomātos
- Luminor Bank AS (Latvija) Bankomātos
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums
tiek piedāvāts)

Bez maksas
EUR 0,50

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR

Procenti par neatļautu debeta atlikumu

36 % gadā

Pretenzijas izskatīšana*

Bez maksas

Kartes darījumu apliecinošu dokumentu
pieprasīšana no tirgotāja

EUR 10,00

* Ja saistībā ar Klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients
atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā
izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi
attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.

Norēķinu kartes (Jaunas Kartes netiek izsniegtas,
atjaunotas un aizvietotas)

Kartes nodrošināšana (apkalpošana)

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- Dynamic Visa

EUR 1,00

EUR 1,00

- Galactico Dynamic Visa

EUR 1,30

-

- Galactico Visa Classic

EUR 1,50

-

- MasterCard Standard (kopā
ar ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 2,00

EUR 2,00

- MasterCard Gold (kopā ar
ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 5,50

EUR 5,50

Mēneša maksa par Kartes
apkalpošanu**

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša,
samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Darījumi ar karti

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- līdz EUR 700,00 kalendārā
mēneša laikā

Bez maksas

Bez maksas

- virs EUR 700,00 kalendārā
mēneša laikā

0,2% no darījuma summas, kas
pārsniedz EUR 700

0,2% no darījuma summas, kas
pārsniedz EUR 700 (vai
ekvivalents USD)

- citā bankā, citas bankas
Bankomātos

2,0% no darījuma summas,
minimāli EUR 3,50

2,0% no darījuma summas,
minimāli USD 4,00

- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu
pakalpojumu piedāvā)***

Bez maksas

Bez maksas

- līdz EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

Bez maksas

Bez maksas

- virs EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

0,2% no darījuma summas, kas
pārsniedz EUR 5000

0,2% no darījuma summas, kas
pārsniedz EUR 5000 (vai
ekvivalents USD)

Pirkumi Latvijas Republikā un
ārzemēs****

Bez maksas

Bez maksas

Valūtas maiņas
uzcenojums*****

3,0%

3,0%

Skaidras naudas izņemšana**
- Luminor Bank AS (Latvija),
SEB banka, Swedbank, Luminor
Bank AB Lietuva (līdzšinēja AB
DNB bankas), DNB bank ASA
(Norvēģija) Bankomātos

Skaidras naudas iemaksa savos
Kontos Luminor Bank AS
Bankomātā ar Karti (arī ja
iemaksai tiek izmantotas
vairākas Kartes)

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Rēķinu apmaksa Luminor Bank
AS Bankomātos******

Bez maksas

Bez maksas

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: Dynamic Visa, Galactico Dynamic Visa Kartēm EUR 2 500,00, Galactico Visa Classic, MasterCard
Standard Kartēm EUR 2 500,00, MasterCard Gold Kartēm EUR 3 000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennāktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra
attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas
un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta
valūtas.
****** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.

Informācija par kartes darījumiem

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

- Luminor Bank AS (Latvija)
Bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

- citu banku Bankomātos (ja
šāds pakalpojums tiek
piedāvāts)

EUR 0,50

USD 0,60

Kartes darījuma izraksta
nosūtīšana pa pastu (par katru
Kontu)

EUR 5,00

USD 7,00

Informācija par kartes
darījumiem
SMS info
Informācijas par Konta
atlikuma pieprasījums
Bankomātos

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

Procenti par neatļautu debeta
atlikumu

36% gadā

36% gadā

Standarta skaidras naudas
izņemšanas un pirkumu limitu
palielināšana

EUR 5,00

EUR 5,00

Pretenzijas izskatīšana**

Bez maksas

Bez maksas

Kartes darījumu apliecinošu
dokumentu pieprasīšana no
tirgotāja

EUR 10,00

EUR 10,00

Slēgto Karšu kontu uzturēšana
(Komisijas maksu ietur, sākot
ar nākamo gadu pēc Klienta
rakstiska iesnieguma par
Kartes slēgšanu saņemšanas,
ja Kontā ir naudas līdzekļi)

EUR 28,46 par gadu

EUR 28,46 par gadu

Citi pakalpojumi

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Ja saistībā ar Klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients
atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā
izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi
attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.

Kredītkartes Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum

Kredītkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR

Kartes izgatavošana / aizvietošana
(nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu
vai citu trūkumu gadījumā)
- Visa Classic (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 4,00

- Visa Gold (kopā ar PriorityPass karti un
ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 10,00

- Visa Platinum (kopā ar PriorityPass karti un
ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 20,00

Papildu maksa par Kartes steidzamu
izgatavošanu / aizvietošanu*

EUR 25,00

Kartes piegāde Apkalpošanas vietā
- Visa Classic**

EUR 5,00

- Visa Gold, Visa Platinum

Bez maksas

Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijā

Bez maksas

- Uz ārzemēm

EUR 5,00

PIN koda atgādinājums***

EUR 1,00

Mēneša maksa par kartes apkalpošanu****
- Visa Classic

EUR 2,00

- Visa Gold

EUR 5,50

PAKALPOJUMS
- Visa Platinum

CENA
EUR 9.99

* Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5
stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
*** PIN koda atgādinājuma pakalpojums ir pieejams tikai Kartēm, kas ir izgatavotas pēc 03.09.2015.
**** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša,
samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Darījumi ar karti

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR

Skaidras naudas izņemšana*
- Luminor Bank AS (Latvija), SEB banka,
Swedbank, Luminor Bank AB Lietuva (līdzšinēja
AB DNB bankas), DNB bank ASA (Norvēģija)
Bankomātos
- citā bankā, citas bankas Bankomātos
- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu
piedāvā)**

1,0% no darījuma summas, minimāli EUR 1,00

2,0% no darījuma summas, minimāli EUR 3,50
Bez maksas

Skaidrās naudas iemaksa savos kontos Luminor
Bank AS Bankomātā ar Karti (arī ja iemaksai tiek
izmantotas vairākas Kartes)
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā

Bez maksas

- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā

0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR
5000,00

Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs***

Bez maksas

Valūtas maiņas uzcenojums****

3,0%

Rēķinu apmaksa Luminor Bank AS
Bankomātos*****

Bez maksas

* Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: Visa Classic Kartēm EUR 2 500,00, Visa Gold, VISA Platinum Kartēm EUR 3 000,00.
- Limits 30 dienu periodā VISA Classic, VISA Gold Kartēm EUR 20 000,00, VISA Platinum Kartēm EUR 30 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju
- EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra
attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
- Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu Bankomātos ar Visa Classic Kartēm, kas pasūtītas pirms
01.02.2016., pārejas periodā līdz 31.01.2017. ir pielīdzināta Komisijas maksai par skaidras naudas izņemšanu ar Visa
Debit Karti.
** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
*** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
**** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas
un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar maksājumu karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no
Kartes konta valūtas.
***** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.

Informācija par kartes darījumiem

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR

SMS info

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums
Bankomātos
- Luminor Bank AS (Latvija) Bankomātos

Bez maksas

- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums
tiek piedāvāts)

EUR 0,50

Kartes darījuma izraksta nosūtīšana pa pastu
(par katru Kontu)

EUR 5,00

Kredītlīnija

PAKALPOJUMS

CENA

Kartes konta valūta

EUR

Kredīta procentu likme gadā

18%

Kredīta atmaksas termiņš

Kartes derīguma termiņa beigās

Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas biznesa zonā
("Priority Pass" programma)

EUR 29,00 ieskaitot PVN

Procenti par neatļautu debeta atlikumu

36% gadā

Standarta skaidras naudas izņemšanas un
pirkumu limitu palielināšana

EUR 5,00

Ekspress overdrafta piešķiršana

EUR 10,00

Pretenzijas izskatīšana*

Bez maksas

Kartes darījumu apliecinošu dokumentu
pieprasīšana no tirgotāja

EUR 10,00

Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu
ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska
iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas, ja
kontā ir naudas līdzekļi)

EUR 28,46 par gadu

* Ja saistībā ar Klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients
atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā
izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi
attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.

Bezprocentu kredītkartes (Jaunas Kartes netiek izsniegtas,
atjaunotas un aizvietotas)

Kredītkartes nodrošināšana (apkalpošana)

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- MasterCard Standard (kopā
ar ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 2,00

EUR 2,00

- MasterCard Gold (kopā ar
ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 5,50

EUR 5,50

PIN koda atgādinājums***

EUR 1,00

EUR 1,00

Mēneša maksa par Kartes
apkalpošanu**

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša,
samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.
*** PIN koda atgādinājuma pakalpojums ir pieejams tikai Kartēm, kas ir izgatavotas pēc 03.09.2015.

Darījumi ar karti

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- Luminor Bank AS (Latvija),
SEB banka, Swedbank, Luminor
Bank AB Lietuva (līdzšinēja AB
DNB bankas), DNB bank ASA
(Norvēģija) Bankomātos

2,0% no darījuma summas,
minimāli EUR 1,00

2,0% no darījuma summas,
minimāli USD 1,50

- citā bankā, citas bankas
Bankomātos

2,0% no darījuma summas,
minimāli EUR 3,50

2,0% no darījuma summas,
minimāli USD 4,00

- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu
pakalpojumu piedāvā)***

Bez maksas

Bez maksas

- līdz EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

Bez maksas

Bez maksas

- virs EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 5 000 (vai
ekvivalents USD)

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 5 000 (vai
ekvivalents USD)

Pirkumi Latvijas Republikā un
ārzemēs****

0,5% no darījuma summas

0,5% no darījuma summas

Valūtas maiņas
uzcenojums*****

3,0%

3,0%

Rēķinu apmaksa Luminor Bank
AS Bankomātos******

Bez maksas

Bez maksas

Skaidras naudas izņemšana**

Skaidrās naudas iemaksa savos
Kontos Luminor Bank AS
Bankomātā ar Karti (arī ja
iemaksai tiek izmantotas
vairākas Kartes)

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: MasterCard Standard Kartēm EUR 2 500,00, MasterCard Gold Kartēm EUR 3000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no

Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju - EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra
attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas
un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta
valūtas.
***** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.

Informācija par kartes darījumiem

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

- Luminor Bank AS (Latvija)
Bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

- citu banku Bankomātos (ja
šāds pakalpojums tiek
piedāvāts)

EUR 0,50

USD 0,60

Kartes darījuma izraksta
nosūtīšana pa pastu (par katru
kontu)

EUR 5,00

USD 7,00

Informācijas par Konta
atlikuma pieprasījums
Bankomātos

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.

Kredītlīnija

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD

Kredīta procentu likme gadā

0

0

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz katra mēneša
15.datumam

Līdz katra mēneša
15.datumam

Kredīta procentu likme gadā
par nokavētiem maksājumiem

36 % gadā

36 % gadā

Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

Procenti par neatļautu debeta
atlikumu

36% gadā

36% gadā

Standarta skaidras naudas
izņemšanas un pirkumu limitu
palielināšana

EUR 5,00

EUR 5,00

Ekspress overdrafta
piešķiršana

EUR 10,00

EUR 10,00

Pretenzijas izskatīšana**

Bez maksas

Bez maksas

Kartes darījumu apliecinošu
dokumentu pieprasīšana no
tirgotāja

EUR 10,00

EUR 10,00

Slēgto karšu kontu uzturēšana
(komisijas maksu ietur, sākot
ar nākamo gadu pēc klienta
rakstiska iesnieguma par
kartes slēgšanu saņemšanas,
ja kontā ir naudas līdzekļi)

EUR 28,46 par gadu

EUR 28,46 par gadu

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Ja saistībā ar Klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients
atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā
izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi
attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.

Kredītkarte ar kredītlīniju (Jaunas Kartes netiek izsniegtas,
atjaunotas un aizvietotas)

Kredītkartes nodrošināšana (apkalpošana)

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- MasterCard Standard (kopā
ar ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 2,00

EUR 2,00

- MasterCard Gold (kopā ar
ceļojumu apdrošināšanu)

EUR 5,50

EUR 5,50

PIN koda atgādinājums***

EUR 1,00

EUR 1,00

Mēneša maksa par Kartes
apkalpošanu**

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša,
samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.
*** PIN koda atgādinājuma pakalpojums ir pieejams tikai Kartēm, kas ir izgatavotas pēc 03.09.2015.

Darījumi ar karti

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

- Luminor Bank AS (Latvija),
SEB banka, Swedbank, Luminor
Bank AB Lietuva (līdzšinēja AB
DNB bankas), DNB bank ASA
(Norvēģija) Bankomātos

1,0% no darījuma summas;
minimāli EUR 1,00

1,0% no darījuma summas,
minimāli USD 1,50

- citā bankā, citas bankas
Bankomātos

2,0% no darījuma summas,
minimāli EUR 3,50

2,0% no darījuma summas,
minimāli USD 4,00

- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu
pakalpojumu piedāvā)***

Bez maksas

Bez maksas

- līdz EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

Bez maksas

Bez maksas

- virs EUR 5 000,00 kalendārā
mēneša laikā

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 5 000 (vai
ekvivalents USD)

0,2% no summas, kas
pārsniedz EUR 5 000 (vai
ekvivalents USD)

Pirkumi Latvijas Republikā un
ārzemēs****

0,5% no darījuma summas

0,5% no darījuma summas

Valūtas maiņas
uzcenojums*****

3,0%

3,0%

Rēķinu apmaksa Luminor Bank
AS Bankomātos******

Bez maksas

Bez maksas

Skaidras naudas izņemšana**

Skaidrās naudas iemaksa savos
Kontos Luminor Bank AS
Bankomātā ar Karti (arī ja
iemaksai tiek izmantotas
vairākas Kartes)

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: MasterCard Standard Kartēm EUR 2 500,00, MasterCard Gold Kartēm EUR 3000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no

Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju - EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra
attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas
un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta
valūtas.
****** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.

Informācija par kartes darījumiem

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

- Luminor Bank AS (Latvija)
Bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

- citu banku Bankomātos (ja
šāds pakalpojums tiek
piedāvāts)

EUR 0,50

USD 0,60

Kartes darījuma izraksta
nosūtīšana pa pastu (par katru
kontu)

EUR 5,00

USD 7,00

Informācijas par Konta
atlikuma pieprasījums
Bankomātos

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.

Kredītlīnija

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD

Kredīta procentu likme gadā

18%

18%

Kredīta atmaksas termiņš

Kartes derīguma termiņa
beigās

Kartes derīguma termiņa
beigās

Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

CENA

Kartes konta valūta

EUR

USD*

Procenti par neatļautu debeta
atlikumu

36% gadā

36% gadā

Standarta skaidras naudas
izņemšanas un pirkumu limitu
palielināšana

EUR 5,00

EUR 5,00

Ekspress overdrafta
piešķiršana

EUR 10,00

EUR 10,00

Pretenzijas izskatīšana**

Bez maksas

Bez maksas

Kartes darījumu apliecinošu
dokumentu pieprasīšana no
tirgotāja

EUR 10,00

EUR 10,00

Slēgto karšu kontu uzturēšana
(komisijas maksu ietur, sākot
ar nākamo gadu pēc klienta
rakstiska iesnieguma par
kartes slēgšanu saņemšanas,
ja kontā ir naudas līdzekļi)

EUR 28,46 par gadu

EUR 28,46 par gadu

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro
atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas
noteikumus.
** Ja saistībā ar klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients
atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā
izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi
attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.

Izejošie maksājumi

Izejošie maksājumi Bankas, Luminor grupas un DNB grupas ietvaros (visās
valūtās)

PAKALPOJUM
S

Laiks**

Komisija
Apkalpošanas
vietā un
Kontaktu
centrā

- uz savu
RIKO*****
kontu

18:00

EUR 5,00

- uz citas
personas
RIKO*****
kontu

18:00

EUR 5,00

- uz
NDEA******
kontu EUR
valūtā

Saskaņā ar
Cenrāža
nodaļu
"Izejošie
maksājumi
EUR valūtā".

- uz
NDEA******
kontu pārējās
valūtās

Saskaņā ar
citām
Cenrāža
nodaļām par
izejošajiem
maksājumie
m attiecīgajā
valūtā.

Laiks**

Komisija
Internetbank
ā

Izpildes
termiņš*

-

Bez maksas

nekavējoties

-

Bez maksas

nekavējoties

Maksājumi
bankas
ietvaros:

Maksājumi
Luminor
grupas un
DNB grupas
ietvaros***:

PAKALPOJUM
S

- EUR

- pārējās
valūtās

Laiks**

Komisija
Apkalpošanas
vietā un
Kontaktu
centrā

Laiks**

Komisija
Internetbank
ā

Izpildes
termiņš*

15:00

EUR 5,00

15:30

Bez maksas

tā pati darba
diena

17:30

EUR 5,00

18:00

EUR 2,00

nākamā
darba diena

Maksājumu veikšanu, izmantojot Kontaktu centru, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu
kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 3000 EUR.
* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Maksājuma rīkojumā obligāti jābūt norādītām saņēmēja bankas SWIFT/ BIC kodam: Luminor Bank AB(AGBLLT2),
Luminor Bank AS (RIKOEE22), DNB BANK ASA (DNBANOKK), DNB BANK ASA, AGENCIA EN CHILE (DNBACLRM), DNB
BANK ASA, SHANGHAI BRANCH (DNBACNSH), DNB BANK ASA, FILIALE DEUTSCHLAND (DNBADEHX),DNB BANK ASA,
FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE (DNBADKKX), DNB BANK ASA, FILIAL FINLAND (DNBAFIHX),DNB BANK ASA, LONDON
BRANCH (DNBAGB2L), OAO DNB BANK (DNBARU2M), DNB BANK ASA, FILIAL SVERIGE (DNBASESX), DNB BANK ASA,
SINGAPORE BRANCH (DNBASGSG), DNB BANK ASA, NEW YORK BRANCH (DNBAUS33), DNB LUXEMBOURG S.A.
(UBNLLULL), DNB NORD BANK POLSKA SA (MHBFPLPW).
**** Komisijas maksa tiek piemērota, ja Bankas un klienta starpā ir noslēgta atbilstoša vienošanās.
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Izejošie maksājumi EUR valūtā

PAKALPOJU
MS

Laiks**

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

standarta
SEPA******
*
maksājum
s (Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

15:00

EUR 5,00

standarta
SEPA******
*
maksājum
s uz NDEA
kontu*****
***
(Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

15:00

- ekspress
(Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

16:30

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

-

15:30

Bez
maksas

-

EUR 5,00

-

15:30

Bez
maksas

-

EUR 20,00

-

17:00

EUR 14,00

-

Iekšzemes
maksājumi
un
maksājumi
Eiropas iet
varos*****,
******:

PAKALPOJU
MS

Laiks**

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

- ekonomi
skais
(Izpildes
termiņš* aiznākamā
darba
diena)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

17:00

EUR 11,00

EUR 20,00

standarta
(Izpildes
termiņš* nākamā
darba
diena)

17:30

EUR 36,00

17:00

EUR 14,00

EUR 25,00

- ekspress
(Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

16:30

EUR 50,00

17:00

EUR 21,00

EUR 43,00

Maksājumi
ārpus
Eiropas***
**:

EUR 20,00

EUR 30,00

Maksājumu veikšanu, izmantojot Kontaktu centru, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu
kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 3000 EUR.
* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet
saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma
summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs
saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās
summas tiek ieturēta komisijas maksa.
**** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu
maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka
maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs
nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.
***** Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis, Šveice un Monako.

****** Maksājuma rīkojumā obligāti jābūt norādītiem šādiem rekvizītiem: saņēmēja IBAN konta numurs bez atstarpēm
un komisijas maksas veids - dalīti (SHA), bet maksājumam ārpus Latvijas Republikas - arī saņēmēja bankas SWIFT/BIC
kods. Ja maksājuma rīkojumā trūkst kāds no šeit norādītajiem obligātajiem rekvizītiem, Banka piemēro komisijas
maksu, kas noteikta par attiecīgā veida maksājumu ārpus Eiropas.
******* SEPA maksājums - maksājums Eiropas jeb vienotās EUR maksājumu zonas (Single Euro Payment Area) ietvaros
EUR valūtā, kura veikšanai maksājuma rīkojumā obligāti norādāms saņēmēja IBAN konta numurs bez atstarpēm,
saņēmēja bankas SWIFT/BIC kods, komisijas maksas veids - dalīti (SHA), rīkojuma izpildes steidzamība standarta
režīmā, un pēc Klienta izvēles arī šādi papildu rekvizīti - maksātāja piešķirts identifikators un saņēmēja piešķirts
maksājuma identifikators. Ja maksājuma rīkojumā trūkst kāds no šeit norādītajiem obligātajiem rekvizītiem, Banka
piemēro komisijas maksu, kas noteikta par standarta maksājumu ārpus Eiropas.
******** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Izejošie maksājumi Eiropas valūtās CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK

PAKALPOJU
MS

Laiks**

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

standarta
(Izpildes
termiņš* nākamā
darba
diena)

17:30

EUR 15,00

- ekspress
(NOK)
(Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

13:30

EUR 20,00

17:30

EUR 15,00

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

-

18:00

EUR 10,00

-

-

14:00

EUR 15,00

-

18:00

EUR 11,00

Iekšzemes
maksājumi
un
maksājumi
Eiropas iet
varos*****,
******:

Maksājumi
ārpus
Eiropas***
**:
- ekonomi
skais
(Izpildes
termiņš* aiznākamā
darba
diena)

EUR 26,00

EUR 20,00

PAKALPOJU
MS

Laiks**

standarta
(Izpildes
termiņš* nākamā
darba
diena)

17:30

- ekspress
(NOK)
(Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

13:30

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***
EUR 20,00

EUR 30,00

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

EUR 50,00

14:00

EUR 21,00

EUR 43,00

Maksājumu veikšanu, izmantojot Kontaktu centru, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu
kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 3000 EUR.
* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet
saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma
summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs
saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās
summas tiek ieturēta komisijas maksa.
**** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu
maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka
maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs
nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.
***** Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis, Šveice un Monako.
Maksājuma rīkojumā obligāti jābūt norādītiem šādiem rekvizītiem: saņēmēja IBAN konta numurs bez atstarpēm un
komisijas maksas veids - dalīti (SHA), bet maksājumam ārpus Latvijas Republikas - arī saņēmēja bankas SWIFT/BIC
kods. Ja maksājuma rīkojumā trūkst kāds no šeit norādītajiem obligātajiem rekvizītiem, Banka piemēro komisijas
maksu, kas noteikta par attiecīgā veida maksājumu ārpus Eiropas.

Izejošie maksājumi valūtās USD, RUB, CAD, KZT, BYR

PAKALPOJU
MS

Laiks**

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

- ekonomi
skais
(Izpildes
termiņš* aiznākamā
darba
diena)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

standarta
(Izpildes
termiņš* nākamā
darba
diena)

17:30

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

- ekspress
(USD)
(Izpildes
termiņš* tā pati
darba
diena)

13:30

EUR 50,00

14:00

EUR 21,00

EUR 43,00

EUR 20,00

EUR 30,00

Maksājumu veikšanu, izmantojot Kontaktu centru, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu
kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 3000 EUR.
* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet
saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma
summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs
saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās
summas tiek ieturēta komisijas maksa.
**** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu
maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka

maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs
nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

Izejošie maksājumi ILS, CNY valūtās

PAKALPOJU
MS

Laiks**

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

- ekonomi
skais
(Izpildes
termiņš* aiznākamā
darba
diena)

13:30

EUR 15,00

EUR 26,00

14:00

EUR 11,00

EUR 20,00

CNY valūtas maiņas kurss ir jāpasūta līdz 10:30.
Maksājumu veikšanu, izmantojot Kontaktu centru, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu
kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 3000 EUR.
* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet
saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma
summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs
saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās
summas tiek ieturēta komisijas maksa.
**** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu
maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka
maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs
nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

Izejošie maksājumi AUD, JPY un HKD valūtās

PAKALPOJU
MS

Laiks**

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Apkalpoša
nas vietā
un
Kontaktu
centrā*
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

Laiks**

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Dalīti
(SHA)***

Internetba
nkā
Komisijas
maksas
veids Maksātājs
(OUR)****

- ekonomi
skais
(Izpildes
termiņš* aiznākamā
darba
diena)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

standarta
(Izpildes
termiņš* nākamā
darba
diena)

13:30

EUR 36,00

14:00

EUR 14,00

EUR 25,00

EUR 20,00

* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet
saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma
summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs
saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās
summas tiek ieturēta komisijas maksa.
**** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu
maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka
maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs
nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ienākošie maksājumi

Ienākošie maksājumi

PAKALPOJUMS

- Bankas
ietvaros no
RIKO******
kontiem

Laiks**,*****

-

Komisijas
maksas veids
Dalīti (SHA)***

Komisijas
maksas veids
Maksātājs
(OUR)****

Izpildes termiņš*

Bez maksas

Bez maksas

nekavējoties

- No Luminor
grupas un DNB
grupas bankas

19:00

Bez maksas

Bez maksas

tā pati darba
diena

- Iekšzemes
maksājumi
Eiropas valūtās

19:00

Bez maksas

Bez maksas

tā pati darba
diena

- Eiropas
ietvaros Eiropas
valūtās

19:00

Bez maksas

Bez maksas

tā pati darba
diena

- Pārējie
maksājumi

19:00

EUR 7,00

Bez maksas

tā pati darba
diena

* Termiņš, līdz kuram Banka nodod maksājuma summu saņēmēja bankas vai starpnieka rīcībā. Ja šis termiņš iekrīt
tādā dienā, kura nav saņēmēja bankas vai starpnieka darba diena, maksājuma rīkojums var tikt izpildīts nākamajā
saņēmēja bankas vai starpnieka darba dienā.
** Pieņemšanas pārtraukšanas brīdis jeb vēlākais laiks (pēc Latvijas laika) Bankas darba dienas ietvaros, līdz kuram
saņemtos maksājuma rīkojumus (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem
maksājumiem) Banka uzskata par saņemtām kārtējā Bankas darba dienā. Maksājuma rīkojumi un maksājumu
summas, ko Banka saņem pēc norādītā laika, uzskatāmas par saņemtām nākamajā Bankas darba dienā. Ja šāds laiks
nav norādīts, maksājuma rīkojums vai maksājuma summa var tikt nodota Bankai līdz Bankas darba dienas beigām, t.i.,
līdz brīdim, kad attiecīgā filiāle vai attālinātas pieejas sistēma pieņem attiecīgā veida maksājumus. Maksājumi ar
uzlaboto valūtas maiņas kursu ir jāapstiprina līdz plkst. 17:30. Ja maksājums ar uzlaboto kursu tiek apstiprināts pēc
plkst. 17:30, Bankai ir tiesības to noraidīt.
*** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet
saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma
summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs
saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās
summas tiek ieturēta komisijas maksa.
**** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu
maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka
maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs
nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.
***** Ja ienākošā maksājuma valūta nesakrīt ar konta valūtu un maksājuma summa ir lielāka par 5000 EUR vai tās
ekvivalentu citā valūtā, pieņemšanas pārtraukšanas brīdis ir plkst.17:30.
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Citi maksājumu pakalpojumi

Regulārā maksājuma rīkojuma reģistrēšana un izpilde

PAKALPOJUMS

CENA

Regulārā maksājuma rīkojuma reģistrēšana

Bez maksas

Regulārā maksājuma rīkojuma izpilde:
- uz savu RIKO* kontu Bankas ietvaros
- uz citas personas RIKO* kontu Bankas ietvaros
- uz savu vai citas personas NDEA kontu** EUR
valūtā
- uz citu banku Latvijā EUR valūtā
- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA** kontu
pārējās valūtās

Bez maksas
Bez maksas
Bez maksas

Bez maksas
EUR 10,00

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Regulārā rēķinu apmaksa

PAKALPOJUMS

CENA

Regulārā rēķinu apmaksa

EUR 0,36 par katru maksājumu

Maksājuma darījuma izdruka un apstiprināšana Apkalpošanas vietā

PAKALPOJUMS

CENA

Maksājuma darījuma izdruka un apstiprināšana
Apkalpošanas vietā

EUR 1,00

SWIFT vai SEPA ziņojuma kopijas izsniegšana par izejošo vai ienākošo
maksājumu

PAKALPOJUMS

CENA

SWIFT vai SEPA ziņojuma kopijas izsniegšana par
izejošo vai ienākošo maksājumu

EUR 8,00

Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana

PAKALPOJUMS

CENA

Maksājums bankas ietvaros

EUR 20,00

No klienta konta norakstīts, bet ārpus bankas
nenosūtīts maksājums

EUR 20,00

Iekšzemes maksājumi:
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma
saņemšanas

EUR 25,00

- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma
saņemšanas

EUR 100,00

Starptautiskie maksājumi:
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma
saņemšanas

EUR 50,00

- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma
saņemšanas

EUR 100,00

Komisija par konvertoru

PAKALPOJUMS

CENA

Komisija par konvertoru

EUR 20,00 gadā

Skaidras naudas iemaksa vai izmaksa ar kodu banks Bankomātos

PAKALPOJUMS

CENA

Pieteikuma noformēšana Koda saņemšanai

EUR 5,00 - Apkalpošanas vietā un Kontaktu
centrā EUR 2,00 - Internetbankā

Operācija Bankomātā

0,5% no summas

Dienas limits skaidras naudas izņemšanai - EUR 700,00, dienas limits skaidras naudas iemaksai – EUR 700,00.

Elektronisko kanālu izmantošana

Elektronisko kanālu izmantošana

PAKALPOJUMS

CENA

INTERNETBANKAS IZMANTOŠANA
Reģistrēšana un apkalpošana

Bez maksas

IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA
Pieslēgšana:
- Kodu kartes pirmreizējā pieslēgšana
- Kodu kartes izgatavošana / aizvietošana
(nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu
vai citu trūkumu gadījumā)

Bez maksas
EUR 2.00

- Kodu kalkulators Digipass GO 3

EUR 8,00

- Kodu kalkulators Digipass 270

EUR 18,00

Kodu kalkulatora atbloķēšana

EUR 4,00

Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana, ja kodu
kalkulators bojāts tehnisku iemeslu dēļ (divu
gadu laikā no pieslēgšanas brīža)

Bez maksas

Termiņnoguldījuma konta atvēršana un apkalpošana

Termiņnoguldījuma konta atvēršana un apkalpošana

PAKALPOJUMS

CENA

Termiņnoguldījuma konta atvēršana, uzturēšana
un pirmreizēja naudas līdzekļu ieskaitīšana
Termiņnoguldījuma kontā

Bez maksas

Atkārtota naudas līdzekļu ieskaitīšana Krājkonta,
un noguldījuma „Uzkrājums bērnam”
papildināšanai

Saskaņā ar Cenrāža nodaļu „Maksājumi”

Naudas līdzekļu pārskaitījums no visu veidu
Termiņnoguldījumu kontiem, Krājkonta un
noguldījuma konta “Uzkrājums bērnam” uz
klienta RIKO**** kontu Bankā

Bez maksas

Naudas līdzekļu pārskaitījums no noguldījumam
“Uzkrājums bērnam” atvērtā Termiņnoguldījuma
konta uz klienta kontu citā bankā un uz
NDEA***** kontu

Saskaņā ar Cenrāža nodaļu „Maksājumi”

Noguldījuma daļas pārskaitīšana no Krājkonta,
Klientam brīdinot par to Banku*
- ne mazāk kā 7 kalendārās dienas iepriekš

Bez maksas

- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš

1% no pārskaitāmās Noguldījuma summas,
minimāli EUR 5,00

Noguldījuma summas pārskaitīšana no visu veidu
Termiņnoguldījumu kontiem, Klientam brīdinot
par to Banku:**
- ne mazāk kā 7 kalendārās dienas iepriekš

1% no pārskaitāmās Noguldījuma summas,
minimāli EUR 5,00

- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš

3% no pārskaitāmās Noguldījuma summas,
minimāli EUR 5,00

Noguldījuma “Uzkrājums bērnam” darbības
izbeigšana vai noguldījuma daļas pārskaitīšana
pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma

1% no pārskaitāmās Noguldījuma summas,
minimāli EUR 5,00***

* Klients var izņemt jebkādu Noguldījuma daļu no Krājkonta ne agrāk kā 1 mēnesi pēc pirmreizējās summas
ieskaitīšanas Krājkontā.
** Klients nesaņem par Noguldījumu uzkrātos procentus. Bankai ir tiesības ieturēt no Noguldījuma arī tos procentus,
kuri iepriekš tika izmaksāti Klientam par Noguldījumu.
*** Netiek piemērota gadījumā, ja Klients ir sasniedzis pilngadību pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma.
**** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
***** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Noguldījumu gada procentu likmes Termiņnoguldījumiem

Krājkonts (Bankas filiālē, Kontaktu centrā)

Valūta

EUR

USD*

GBP

NOK

Min. noguldījuma
atlikums, par
kuru aprēķina
procentus

10

10

-

-

Termiņš un
Noguldījumu
gada procentu
likmes - uz
nenoteiktu laiku
(ne mazāku par
1 mēnesi) ar
Klienta
iepriekšēju
pieteikumu par
izņemšanu

0,03

0,15

-

-

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē, Kontaktu centrā Izejošā zvana laikā.
* Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu var noformēt tikai EUR valūtā.

Krājkonts (Bankas internetbankā)

Valūta

EUR

USD*

GBP

NOK

Min. noguldījuma
atlikums, par
kuru aprēķina
procentus

10

10

-

-

Termiņš un
Noguldījumu
gada procentu
likmes - uz
nenoteiktu laiku
(ne mazāku par
1 mēnesi) ar
Klienta
iepriekšēju
pieteikumu par
izņemšanu

0,03

0,15

-

-

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas internetbankā.
* Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums (Bankas filiālē, Kontaktu centrā)

Valūta

EUR

USD

GBP

NOK

Min. noguldījums

500*

500*

500*

5 000*

1 mēnesis

0,00

0,25

0,05

0,35

3 mēneši

0,00

0,45

0,25

0,55

6 mēneši

0,10

0,65

0,45

0,65

9 mēneši

0,20

0,75

0,55

0,75

12 mēneši

0,35

0,95

0,75

0,95

24 mēneši

0,45

1,05

0,85

1,05

36 mēneši

0,55

1,25

0,95

1,15

60 mēneši

0,75

1,45

1,05

1,25

Noslēdzot Termiņnoguldījuma līgumu Bankas filiālē, Kontaktu centrā Izejošā zvana laikā.
* Noguldījumam, kura summa ir vienāda ar vai lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000
000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums (Bankas internetbankā)

Valūta

EUR

USD

GBP

NOK

Min. noguldījums

100*

100*

100*

1000*

1 mēnesis

0,01

0,30

0,10

0,40

3 mēneši

0,05

0,50

0,30

0,60

6 mēneši

0,15

0,70

0,50

0,70

9 mēneši

0,25

0,80

0,60

0,80

12 mēneši

0,40

1,00

0,80

1,00

24 mēneši

0,50

1,10

0,90

1,10

36 mēneši

0,60

1,30

1,00

1,20

60 mēneši

0,80

1,50

1,10

1,30

Noslēdzot Termiņnoguldījuma līgumu Bankas internetbankā.
* Noguldījumam, kura summa ir vienāda ar vai lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000
000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam (Bankas filiālē)

Valūta

EUR

USD

GBP

NOK

Min. sākotnējais
noguldījums un
noguldījuma
atlikums, par
kuru aprēķina
procentus

50

50

-

-

Termiņš un
Noguldījumu
gada procentu
likmes - uz
noteiktu termiņu
(ne mazāku par
3 gadiem) līdz
Klients sasniedz
pilngadību

0,05

0,30

-

-

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.

Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts

Kredīta vai tā palielinājuma noformēšana

PAKALPOJUMS

CENA

Hipotekārā* kredīta vai tā palielinājuma
noformēšana

1% no kredīta vai papildu izsniedzamās summas,
minimāli EUR 90,00

Hipotekārā* kredīta noformēšana, pārceļot
saistības no citas bankas

Bez maksas

Privātā** kredīta vai tā palielinājuma
noformēšana

1,5% no kredīta vai papildu izsniedzamās
summas, minimāli EUR 90,00

Privātā** kredīta noformēšana, pārceļot saistības
no citas bankas

Bez maksas

* Kredīts fiziskajām personām nekustamā īpašuma iegādei, remontam, rekonstrukcijai, celtniecībai.
** Kredīts fiziskajām personām patēriņa vajadzībām (nodrošināts ar ķīlu uz nekustamo īpašumu).

Izmaiņu noformēšana kreditēšanas darījuma dokumentos

PAKALPOJUMS

CENA

Izmaiņas līguma nosacījumos*,**

0,7% no kredīta atlikuma (min EUR 90,00, max
EUR 300,00)

Izmaiņas kredīta atmaksas grafikā bez
grozījumiem līgumā***

EUR 90,00

Nestandarta dokumentu noformēšana un/vai
saskaņošana

EUR 90,00 par katru dokumentu / līguma veidu

Kredīta summas pārskaitīšana saskaņā ar
pirkuma līguma vai darījuma konta līguma
noteikumiem

Saskaņā ar Cenrāža nodaļu „Maksājumi”,
piemērojot filiālē veiktam maksājumam noteikto
cenu

Bankas piekrišanas darbībām ar Bankai ieķīlāto
īpašumu izsniegšana

EUR 35,00

Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšana

EUR 40,00

* Piemēram, izmaiņas nodrošinājuma sastāvā, valūtas maiņa, saistību pārjaunojums u.c.
** Likmes veida maiņai fiksētās likmes termiņa beigās tiek piemērota komisija EUR 90,00
*** Piemēram, kredīta atmaksas datuma maiņa, kredīta atmaksas termiņa samazināšana, izsniegšanas termiņa
pagarināšana u.c.

Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana

PAKALPOJUMS

CENA

Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana*

Tiek noteikta individuāli

Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana
un saskaņošana**

Kredīta summām līdz: EUR 7000 - bez maksas No
EUR 7000 - EUR 100000 - EUR 60,00 Virs EUR
100000 - tiek noteikta individuāli

Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana***

Kredīta summām līdz: EUR 100000 - EUR 70,00
par katru reizi; Virs EUR 100000 EUR - tiek
noteikta individuāli

* Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana ietver sevī nodrošinājuma noformēšanas un/vai uzraudzības pakalpojumus
(vērtēšana, pirkuma līguma sastādīšana, notāra, kurjera pakalpojumi, apdrošināšanas noformēšana, finansējuma
izlietojuma uzraudzība).
** Komisijas maksa maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas; Komisijas maksa attiecas uz gadījumiem, kad Klients
izvēlas saņemt Bankas speciālista sniegtos pakalpojumus.
*** Komisijas maksa tiek piemērota par katru apsekojuma reizi un maksājama pie kredīta pirmreizējās izsniegšanas;
Komisijas maksa attiecas uz gadījumiem, kad Klients izvēlas saņemt Bankas speciālista sniegtos pakalpojumus.

Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana, slēdzot darījumu ar citu kreditoru:

PAKALPOJUMS

CENA

- kredītsaistību refinansēšanas pie cita kreditora
gadījumā

EUR 650,00

- ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas
gadījumā

EUR 150,00

Patēriņa kredīts (iepriekš Ekspreskredīts)

Kredīta noformēšana

PAKALPOJUMS

CENA

Ja kredīta mērķis ir patēriņa vajadzībām

2% no kredīta summas

Ja kredīta mērķis ir nekustamā īpašuma iegādei

1% no kredīta summas

Kredīta atmaksas grafika izmaiņu noformēšana

EUR 25,00

Auto kredīts

Auto kredīts

PAKALPOJUMS

CENA

Kredīta noformēšana

1% no kredīta summas

Kredīta atmaksas grafika izmaiņu noformēšana

EUR 25,00

Kredītlīnija

Kredītlīnija

PAKALPOJUMS

CENA

Kredīta procentu likme gadā*

24% gadā no faktiski izmantotā limita

Kredīta atmaksas termiņš

Norēķinu kartes derīguma termiņa beigās

Izmantojama tikai kopā ar Norēķinu karti.
* Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs, un tā tiek noteikti individuāli. Papildus piemērojamas ar Norēķinu
kartes izgatavošanu un apkalpošanu saistītās Komisijas maksas.

Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu
apkalpošana

Akcijas

PAKALPOJUMS

CENA

Akciju iegāde Baltijas valstu fondu biržās:

0,19%

- minimālā maksa, ja rīkojums darījumam
iesniegts Internetbankā

EUR 5,70

- minimālā maksa, ja rīkojums darījumam
iesniegts telefoniski

EUR 10,00

Akciju pārdošana Baltijas valstu fondu biržās:

0,19%

- minimālā maksa, ja rīkojums darījumam
iesniegts Internetbankā vai filiālē

EUR 2,85

- minimālā maksa, ja rīkojums darījumam
iesniegts telefoniski

EUR 10,00

Darījums ar akcijām eirozonas fondu biržās
(izņemot Baltijas valstu)

0,45%, minimāli EUR 50,00

Darījums ar akcijām ASV fondu biržās

0,45%, minimāli USD 75,00

Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības
valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos
regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.

Parāda vērtspapīri

PAKALPOJUMS

CENA

Ja darījums noslēgts ar Banku

Bez maksas*

Ja Banka ir darījuma starpnieks

0,20% no darījuma summas reiz parāda
vērtspapīra termiņš līdz dzēšanai (gados),
minimāli EUR 50,00 , maksimāli 2,00% no
darījuma summas

Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības
valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos
regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.
* Slēdzot darījumu ar parāda vērtspapīriem ar Banku, Klients saņem cenu, kas nav sliktāka par cenu, ko Klients būtu
saņēmis, ja Banka rīkotos šajā darījumā kā starpnieks starp klientu un darījuma otro pusi (ieskaitot Bankas komisijas
maksu par starpniecību).

Biržā tirgotie fondi (ETF)

PAKALPOJUMS

CENA

Ja darījuma summa ir EUR 25 000 un vairāk

0,50%

Ja darījuma summa ir līdz EUR 25 000

0,75%, minimāli EUR 35,00 / USD 40,00

Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības
valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos
regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.

Ieguldījumu fondi

PAKALPOJUMS

CENA

Ieguldījumu fondu apliecību iegāde*:
- ja darījuma summa ir EUR 25 000 un vairāk
- ja darījuma summa ir no EUR 2 500 līdz EUR 24
999
- ja darījuma summa ir līdz EUR 2 500

0,70%
1,00%

2,00%

Ieguldījumu fondu apliecību pārdošana

EUR 15,00 / USD 18,00 / NOK 143,00

Ar Banku saistītu uzņēmumu pārvaldīto
ieguldījumu fondu apliecību maiņa

EUR 15,00

* Obligāciju fondiem - puse no norādītas cenas.
Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības
valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos
regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.

Finanšu instrumentu konta atvēršana un apkalpošana

PAKALPOJUMS

CENA

Finanšu instrumentu konta atvēršana filiālē

EUR 4,30

Finanšu instrumentu konta atvēršana
Internetbankā

Bez maksas

Finanšu instrumentu glabāšana (ikmēneša
maksa)*:
- akcijas

0,01%, minimāli EUR 1,35

- Latvijas valsts parāda vērtspapīri

0,002%, minimāli EUR 0,70

- citi parāda vērtspapīri un ieguldījumu fondu
apliecības

0,008%, minimāli EUR 0,70

* Komisijas maksa par finanšu instrumentu glabāšanu ik mēnesi tiek aprēķināta un norakstīta no Klienta norēķinu
konta pēdējā mēneša darba dienā. Komisijas maksa tiek aprēķināta no kontā esošo finanšu instrumentu tirgus
vērtības vai nelikvīdiem finanšu instrumentiem - no to nominālvērtības.

Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas

PAKALPOJUMS

CENA

Izejošie pārvedumi bez apmaksas (FOP):
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu
pārvešana uz kredītiestādi Latvijā

EUR 14,30

- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu
pārvešana uz kredītiestādi citā Baltijas valstī

EUR 15,00

- finanšu instrumentu pārvešana uz
Euroclear/Clearsteam depozitārijiem

EUR 30,00

Ienākošie pārvedumi bez apmaksas (FOP):
- Baltijas valstī reģistrēto finanšu instrumentu
saņemšana no kredītiestādes Latvijā

Bez maksas

- Baltijas valstī reģistrēto finanšu instrumentu
saņemšana no kredītiestādes citā Baltijas valstī

Bez maksas

- finanšu instrumentu saņemšana no
Euroclear/Clearsteam depozitārijiem

EUR 20,00

Finanšu instrumentu dereģistrācija

EUR 7,20

Finanšu instrumentu ieķīlāšana

EUR 7,20

DVP norēķini/pārvedumi

EUR 10,00

Atskaites un paziņojumi

PAKALPOJUMS

CENA

Atskaites nosūtīšana par izpildītu darījumu:
- Internetbankā

Bez maksas

- pa pastu

EUR 5,70

Finanšu instrumentu konta izraksts, paziņojums
par portfeļa stāvokli

EUR 0,80

Citi pakalpojumi

Izziņas un pārskati

PAKALPOJUMS

CENA

Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma*:
- par konta esamību, konta operācijām un konta
atlikumu
- cita informācija par kontu, vai kredītu

EUR 10,00

EUR 25,00**

Konta izraksta vai informācijas par Konta
operācijām izsniegšana Bankā*** vai nosūtīšana
pa pastu ierakstītā vēstulē (par katru Kontu)

EUR 5,00 par periodu līdz 3 mēnešiem vienam
Kontam

Konta izraksta vai informācijas par Konta
operācijām saņemšana Internetbankā

Bez maksas

* Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad
komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas
attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
** Bankai ir tiesības noteikt lielāku komisijas maksu, par kuru Klients un Banka vienojas atsevišķi.
*** Patērētājs, kurš nav noslēdzis ar Banku līgumu par Internetbankas izmantošanu, Bankas telpās (Klientu
apkalpošanas zālēs) var bez maksas papīra formā saņemt konta izrakstu vai konta izrakstā iekļauto informāciju vienu
reizi kalendārajā mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotām

EUR 5,00

- Ārvalstīs izdotām

EUR 50,00

Tiesu izpildītāja rīkojuma vai Valsts ieņēmumu
dienesta uzdevuma vai rīkojuma pieņemšana
izpildei un izpilde*

EUR 11,00 (papildu - komisijas maksa par
maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu
"Maksājumi")

Dokumenta izsniegšana no Bankas arhīva

EUR 15,00

Dokumenta kopijas izgatavošana

EUR 0,50 par lapaspusi

Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu,
krievu)

EUR 25,00 par lapaspusi

Pasta vai kurjerpasta sūtījums

Faktiskās izmaksas

* Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.
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Luminor Līzings Latvija SIA pakalpojumu cenrādis

Līzinga pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

Līzinga pieteikuma izskatīšana

Bez maksas

Līzinga noformēšana,t.sk., grozījumi līgumā vai
grafikā

Līdz 1.5% no līzinga objekta cenas, min. EUR
120.00

Līzinga objekta novērtēšana*

EUR 50.00

Vienošanās par apakšnomu vai patapinājumu

EUR 20.00

Izziņu un pilnvaru sagatavošana

EUR 25.00

Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

EUR 85.00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
* Transporta līdzekļiem ar pilnu masu līdz 3.5 tonnām

KASKO apdrošināšanas polise

PAKALPOJUMS

CENA

Apdrošināšanas polises noformēšana pēc klienta
pieprasījuma

Bez maksas

Apdrošināšanas polises prēmijas maksājums

Saskaņā ar apdrošināšanas kompānijas
noteiktajiem tarifiem

Cenas norādītas, iekļaujot PVN

