NORVIK BANKAS GROZĪJUMI
PAKALPOJUMU TARIFOS

LR rezidentiem/
juridiskām personām

Spēkā no 03.12.2017.
Tirdzniecības finansēšana-Akreditīvs

Pakalpojuma veids

Esošais tarifs

Jaunais tarifs

− Ja akreditīvs tiek nodrošināts
ar Finanšu ķīlu Norvik Bankā 0,2 % (min.150 EUR)
− ja akreditīvs tiek nodrošināts ar
citu ķīlu - pēc vienošanās
(min. 500 EUR)
0,2 % (min. 150 EUR, maks.
700 EUR)
80 EUR

− Ja akreditīvs tiek nodrošināts
ar Finanšu ķīlu Norvik Bankā
- 0,2 % (min.300 EUR)
− ja akreditīvs tiek nodrošināts
ar citu ķīlu - pēc vienošanās
(min. 500 EUR)

Akreditīvs
Importa akreditīvs

Akreditīva atvēršana

Dokumentu apmaksa
Nosacījumu maiņa
Komisija par kļūdainiem
dokumentiem
Atcelšana vai termiņa beigas
bez izmantošanas
Eksporta akreditīvi
Akreditīva paziņošana
Dokumentu pārbaude
Dokumentu iepriekšēja
pārbaude
Akreditīva izmaiņu paziņošana
Akreditīvu izmaksa bez
dokumentiem
Akreditīva pārvedums
Asignējuma vēstules
noformēšana
Komisija par kļūdainiem
dokumentiem
Apstiprinājums
Konsultācija
Akreditīva parauga
sagatavošana
Kurjerpasta pakalpojumi
Faksa nosūtīšana
Izziņas par dokumentārām
operācijām, t.sk. no bankas
arhīva, pēc auditora
pieprasījumiem
SWIFT

50 EUR par katru

0,2% (min.200 EUR)
100 EUR
100 EUR par katru dokumentu
lotu
100 EUR

0,2 % (min. 200 EUR, maks.
2000 EUR)
0,2 % (min. 200 EUR)

80 EUR

0,2% (min. 300 EUR maks.
3000 EUR)
0,2 % (min. 300 EUR)
100 EUR par katru dokumentu
lotu
100 EUR

0,2 % (min. 150 EUR)

0,2 % (min. 200 EUR)

0,2 % (min. 150 EUR)

0,2 % (min. 200 EUR)

100 EUR

0,2 % (min. 200 EUR)

pēc vienošanās

100 EUR par katru dokumentu
setu
pēc vienošanās

35 EUR stundā ar PVN

100 EUR stundā, t.sk. PVN

35 EUR

100 EUR

35 EUR

5 EUR (par 1 lpp.)

pēc faktiskām izmaksām, bet ne
mazāk kā 50 EUR
5 EUR (par 1 lpp.)

10 EUR (par katru izziņu)

50 EUR (par katru izziņu)

20 EUR (par katru ziņojumu)

25 EUR (par katru ziņojumu)

pēc faktiskām izmaksām

Tirdzniecības finansēšana- Garantijas

Pakalpojuma veids

Esošais tarifs

Jaunais tarifs

Bankas garantijas (galvojumi)
Bankas izdotās garantijas

Garantijas noformēšana un
izsniegšana

Komisija par garantijas
izmantošanu

Garantijas nosacījumu maiņa
Garantijas atsaukšana
Komisija par avansa atmaksas
garantijas administrēšanu
Beneficiāra pretenziju
izskatīšana
Garantijas, kas ir saņemtas par
labu klientam
Paziņošana bez bankas
atbildības
Maksājuma prasības apstrāde
Konsultācija
Citi pakalpojumi
Garantijas vai apliecinājuma
vēstules parauga sagatavošana
un saskaņošana

− Ja garantija tiek nodrošināta ar
Finanšu ķīlu Norvik Bankā – 85 − Ja garantija tiek nodrošināta
EUR;
ar Finanšu ķīlu Norvik Bankā
− ja garantija tiek nodrošināta ar
–150 EUR
citu ķīlu - pēc vienošanās,
− ja garantija tiek nodrošināta
min. 150 EUR, maks. 1500
ar citu ķīlu - pēc vienošanās
EUR
− Ja garantija tiek nodrošināta ar
Finanšu ķīlu Norvik Bankā – 1
− Ja garantija tiek nodrošināta
% gadā, min. 75 EUR par
ar Finanšu ķīlu Norvik Bankā
pilnu vai nepilnu mēnesi
– 1 % gadā, min. 100 EUR
(summām līdz 5000 EUR –
par pilnu vai nepilnu mēnesi
min. 50 EUR)
(summām līdz 5000 EUR –
− ja garantija tiek nodrošināta ar
min. 75 EUR)
citu ķīlu – 2-6 % gadā, min. 75
− ja garantija tiek nodrošināta
EUR par pilnu vai nepilnu
ar citu ķīlu – pēc vienošanās
mēnesi (summām līdz 5000
EUR - min. 50 EUR)
75 EUR (par katru izmaiņu)
100 EUR (par katru izmaiņu)
75 EUR

100 EUR

75 EUR

100 EUR

0,2 % no prasības summas
(min. 75 EUR)

0,2 % no prasības summas
(min. 150 EUR)

0.2% no prasības summas (min.
150 EUR)
35 EUR stundā ar PVN

0,2% no garantijas summas
(min 300 EUR
maks.3000 EUR)
0.2% no prasības summas
(min. 150 EUR)
100 EUR stundā, t.sk. PVN

75 EUR

100 EUR

5 EUR (par 1 lpp.)

− ja apliecinājuma vēstule tiek
nodrošināta ar Finanšu ķīlu
Norvik Bankā – 1 % gadā,
min. 100 EUR par pilnu vai
nepilnu mēnesi (summām līdz
5000 EUR – min. 75 EUR)
− ja apliecinājuma vēstule tiek
nodrošināta ar citu ķīlu – pēc
vienošanās
pēc faktiskām izmaksām, bet ne
mazāk kā 50 EUR
5 EUR (par 1 lpp.)

10 EUR (par katru izziņu)

50 EUR (par katru izziņu)

20 EUR (par katru ziņojumu)

25 EUR (par katru ziņojumu)

0,1 % no garantijas summas
(min. 75 EUR, maks. 350 EUR)

Apliecinājuma vēstules
izsniegšanā

Kurjerpasta pakalpojumi
Faksa nosūtīšana
Izziņas par dokumentārām
operācijām, t.sk. no bankas
arhīva, pēc auditora
pieprasījumiem
SWIFT

Tirdzniecības finansēšana-Inkaso

Pakalpojuma veids
Importa inkaso
Dokumentu un inkaso
uzdevuma saņemšana un
paziņošana
Inkaso uzdevuma atcelšana
Eksporta inkaso
Dokumentu pieņemšana uz
inkaso
Eksporta inkaso atsaukšana
Tratas izdošana pret apmaksu
Konsultācija par starptautiskās
tirdzniecības finansēšanas
operācijām
SWIFT
Pasta izmaksas

Esošais tarifs

Jaunais tarifs

0.2%, min. 80 EUR, maks.
220 EUR

0.2%, min. 100 EUR

35 EUR

50 EUR

0.2% min. 80 EUR

0.2% min. 100 EUR

35 EUR
15 EUR

50 EUR
50 EUR

35 EUR

100 EUR stundā, t.sk. PVN

20 EUR (par katru ziņojumu)

25 EUR (par katru ziņojumu)
pēc faktiskām izmaksām, bet ne
mazāk kā 50 EUR

pēc faktiskām izmaksām

Tirdzniecības finansēšana-Darījuma konts

Pakalpojuma veids
Darījuma konta atvēršana un
apkalpošana
Pieteikumu izskatīšana un konta
atvēršana
Darījuma konta līguma ar
standarta nosacījumiem
noformēšana un apkalpošana
Darījuma konta līguma ar
nestandarta nosacījumiem
noformēšana un apkalpošana
Izziņas izsniegtas valsts
iestādēs (t.sk. Zemes grāmata,
PMLP, utt.) sakarā ar NĪ iegādi
Grozījumi
Darījuma konta līguma
tulkojums uz krievu vai angļu
valodu
Citi pakalpojumi
Kurjerpasta pakalpojumi
Faksa nosūtīšana
Izziņas par dokumentārām
operācijām, t.sk. no bankas
arhīva, pēc auditora
pieprasījumiem
Konsultācija tirdzniecības
finansēšanas darījumiem
SWIFT

Esošais tarifs

Jaunais tarifs

20 EUR

50 EUR

20 EUR

50 EUR

0,5% (min 50 EUR, maks. 350
EUR)

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

0,5% (min. 50 EUR)

0,5% (min. 100 EUR)

100 EUR
35 EUR

100 EUR
50 EUR

3 EUR (par 1 lpp.)

pēc faktiskām izmaksām, bet ne
mazāk kā 50 EUR
5 EUR (par 1 lpp.)

10 EUR (par katru izziņu)

50 EUR (par katru izziņu)

35 EUR stundā ar PVN

100 EUR stundā, t.sk. PVN

20 EUR par katru ziņojumu

25 EUR (par katru ziņojumu)

pēc faktiskām izmaksām

Konta apkalpošanai

Pakalpojuma veids

Tarifs

Norēķinu konta atvēršana
- uzņēmumiem, kas nodarbojas ar metāla tirdzniecību, apstrādi,
pārstrādi
(uzņēmumiem ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju
pēc NACE:
− “Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un
iekārtas” pamatdarbību “Mehāniskā apstrāde” un/vai
“Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana;
pulvermetalurģija”, un/vai
− "Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus"
pamatdarbību “Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība”,
un/vai
− “Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”
pamatdarbību “Metālizstrādājumu, krāsu un stikla
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos”)
Konta uzturēšana
- uzņēmumiem, kas nodarbojas ar metāla tirdzniecību, apstrādi,
pārstrādi
(uzņēmumiem ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju
pēc NACE:
− “Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un
iekārtas” pamatdarbību “Mehāniskā apstrāde” un/vai
“Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana;
pulvermetalurģija”, un/vai
− "Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus"
pamatdarbību “Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība”,
un/vai
− “Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”
pamatdarbību “Metālizstrādājumu, krāsu un stikla
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos”)

100 EUR

25 EUR

Operācijas ar skaidro naudu
Pakalpojuma veids
Skaidras naudas izmaksa no
norēķinu konta
- EUR1
Čeku grāmatiņa izsniegšana
(25 čeki)
Viena čeka izmantošana

Esošais tarifs

Jaunais tarifs*

līdz 10 000 dienā - 0,2% no
summas (min. 2,50 EUR)

līdz 10 000 dienā - 0,2% no
summas (min. 3 EUR)

3.56 EUR

7 EUR

0.71 EUR

1.50 EUR

* komisija par citiem bankas piedāvātiem pakalpojumiem tiek piemērota saskaņā ar standarta tarifiem

Operācijas ar skaidru naudu, pasūtījuma veikšanas kārtība
Esošie nosacījumi

Jaunie nosacījumi

Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā
ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu
darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā bankas klientu
apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai
internetbanku e-Norvik. Veicot skaidras naudas pieprasījumu,
banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā,
savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras
naudas saņemšanas brīdī.
Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek
izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks
atmaksāta.

Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā
ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu
darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu
apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai
internetbanku e-Norvik. Veicot skaidras naudas pieprasījumu,
banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā,
savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras
naudas saņemšanas brīdī.
Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek
izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks
atmaksāta.

