IZMAIŅAS KOMPLEKTOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM

SPĒKĀ NO 2018.GADA 13.AUGUSTA
BANKAS KONTS SENIORIEM - TIKAI TIEM KLIENTIEM, KURI SAŅEM AS NORVIK BANKAS KONTĀ
VECUMA, INVALIDITĀTES, APGĀDNIEKA ZAUDĒJUMA, IZDIENAS, SPECIĀLO VALSTS PENSIJU
Pakalpojuma veids (komplekta ietvaros)
Pašreizējā redakcija
Spēkā no 13.08.2018.
Pārskaitījumi e-Norvik

-

bez maksas

Komunālo maksājumu priekšapmaksas kartes
noformēšana

EUR 15.00 (50 maksājumiem)
EUR 25.00 (100
maksājumiem)

pozīcija tiek dzēsta

Komunālie maksājumi uz saņēmēja kontu Bankā vai citā
bankā Latvijā, ja uz Klienta vārda tiek noformēta
nelaimes gadījumu apdrošināšana polise (polises cena EUR 29.00)

-

EUR 0.25

2 pirmās transakcijas – bez
maksas,
1%, min. EUR 1.50 (sākot ar
3-šo transakciju)

bez maksas

Norēķinu kartes saņemšana Bankas Klientu
apkalpošanas vietā

-

bez maksas

Norēķinu kartes saņemšana pa pastu

-

bez maksas

Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu

-

bez maksas

Pārskaitījumi EUR Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros,
izņemot pārskaitījumus www.rekini.lv esošu rēķinu apmaksai,
par kuru veikšanu tiek ieturēta maksa kā par žiro maksājumu

Papildu pakalpojumi komplekta lietotājiem:

Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
−

Norvik Bankas bankomātos

Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana par
pēdējiem 3 mēnešiem klientu apkalpošanas vietā

bez maksas

InfoLINE savienojuma maksa informācijas par konta
atlikumu saņemšanai

-

bez maksas

Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar
Uzturēšanās atļauju

EUR 25.00

pozīcija tiek dzēsta

Fiziskās personas vai tās pilnvarotās personas ar
uzturēšanās atļauju dokumentu pārbaude konta
atvēršanai

-

bez maksas

Papildpieskaitījums pie procentu likmes, ja depozīts tiek
noformēts uz termiņu no 13 mēnešiem

-

+0.05% punkti

BANKAS KONTS SENIORIEM
(ja pēdējo 4 mēnešu laikā Bankas kontā senioriem nav ieskaitīta pensija)
Pašreizējā redakcija

Pakalpojuma veids (komplekta ietvaros)
Komplekta lietošanas maksa mēnesī

EUR 0.60

KOMPLEKTS IKDIENAI
Pakalpojuma veids (komplekta ietvaros)
Dokumentu izskatīšana komplekta noformēšanai

Spēkā no 13.08.2018.
EUR 1.50

Pašreizējā redakcija

Spēkā no 13.08.2018.

EUR 3.00

bez maksas

Komplekta lietošanas maksa mēnesī:
−

komplekta lietošanas maksa

EUR 3.00

EUR 3.50

−

ja iepriekšējā kalendārā mēneša laikā Klients ir veicis
kopskaitā ne mazāk par 5 Bankas operācijām

EUR 1.00

EUR 1.50

Tiek uzskaitītas šādas Bankas operācijas: pārskaitījumi no
komplektam piesaistītā konta (aktivitātē netiek ieskaitīti
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pārskaitījumi, kas veikti viena Klienta ietvaros Bankā),
maksājumi ar norēķinu karti par precēm un pakalpojumiem,
skaidras naudas izņemšana bankomātā ar norēķinu karti, kas
piesaistīta komplektam.
Par datumu, kad veikti norēķini ar karti, uzskatāms datums, kad Klienta
konts debetēts par norēķinu summu.

Papildu pakalpojumi komplekta lietotājiem:
SMS-Banka

bez maksas

pozīcija tiek dzēsta
(komisija tiek
piemērota saskaņā ar
standarta
pakalpojumu Tarifiem)

Automātiskā rēķinu apmaksa (par katru veikto pārskaitījumu):
−

AS „Fitek” rēķinu apmaksa

EUR 0.28

pozīcija tiek dzēsta
(komisija tiek
piemērota saskaņā ar
standarta
pakalpojumu Tarifiem)

−

SIA „Līvas KTV” rēķinu apmaksa

EUR 0.18

pozīcija tiek dzēsta
(komisija tiek
piemērota saskaņā ar
standarta
pakalpojumu Tarifiem)

Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
−

Norvik Bankas bankomātos

2 pirmās transakcijas –
bez maksas,
1%, (min. EUR 1.50)
(sākot ar 3-šo
transakciju)

bez maksas

−
−

Norvik Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs

līdz EUR 700 viena
transakcija mēnesī bez maksas;
virs EUR 700 - 1%
(min. EUR 1.50) no
summas, kas pārsniedz
EUR 700;
visām pārējām mēnesī
veiktajām transakcijām
tiek piemērota
komisijas maksa 1% no
summas, min. (EUR
1.50)

pirmās trīs izmaksas
mēnesī – bez
maksas; visām
pārējām mēnesī
veiktajām izmaksām 1% no summas, (min.
EUR 1.50)

Norēķinu kartes saņemšana pa pastu

-

bez maksas

Norēķinu kartes saņemšana Bankas Klientu apkalpošanas vietā

-

EUR 2.00

Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu (bērnam no 7
gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot))

-

bez maksas

Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu

50% atlaide no
komplekta lietošanas
maksas

Atlaide šādiem produktiem (noformējot produktu klientu
apkalpošanas vietā): maksai par valūtas maiņu (konvertāciju);
maksai par Patēriņa kredīta noformēšanu un izsniegšanu;
Īpašuma apdrošināšanas, Nelaimes gadījumu apdrošināšanas un
OCTA polises iegādei

-

5% atlaide no
standarta cenas

Papildpieskaitījums pie procentu likmes, ja depozīts tiek
noformēts uz termiņu no 13 mēnešiem

-

+0.05% punkti
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ZELTA KOMPLEKTS
Pakalpojuma veids (komplekta ietvaros)

Pašreizējā redakcija

Spēkā no 13.08.2018.

Komplekta lietošanas maksa mēnesī:
−

komplekta lietošanas maksa

EUR 6.00

EUR 4.00

−

ja iepriekšējā kalendārā mēneša laikā Klients ir veicis
kopskaitā ne mazāk par 5 Bankas operācijām

EUR 3.00

pozīcija tiek dzēsta

Tiek uzskaitītas šādas Bankas operācijas: pārskaitījumi no
komplektam piesaistītā konta (aktivitātē netiek ieskaitīti
pārskaitījumi, kas veikti viena Klienta ietvaros Bankā),
maksājumi ar norēķinu karti par precēm un pakalpojumiem,
skaidras naudas izņemšana bankomātā ar norēķinu karti, kas
piesaistīta komplektam.
Par datumu, kad veikti norēķini ar karti, uzskatāms datums, kad Klienta
konts debetēts par norēķinu summu.

Papildu pakalpojumi komplekta lietotājiem:
Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
−

Norvik Bankas bankomātos

2 pirmās transakcijas –
bez maksas,
1%, (min. EUR 1.50)
(sākot ar 3-šo
transakciju)

bez maksas

−

Norvik Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā

līdz EUR 1 500 mēnesī
– bez maksas;
virs EUR 1500 mēnesī
– 0,2% no summas,
kas pārsniedz EUR
1500

2% no summas, (min.
EUR 3.00)

Norēķinu kartes saņemšana pa pastu

-

bez maksas

Norēķinu kartes saņemšana Bankas Klientu apkalpošanas vietā

-

EUR 2.00

Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu (bērnam no 7
gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot))

-

bez maksas

Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu

bez maksas

Ceļojuma apdrošināšana no Compensa

-

bez maksas

Mobilā telefona apdrošināšana no Compensa

-

bez maksas

Atlaide šādiem produktiem (noformējot produktu klientu
apkalpošanas vietā): maksai par valūtas maiņu (konvertāciju);
maksai par Patēriņa kredīta noformēšanu un izsniegšanu;
Īpašuma apdrošināšanas, Nelaimes gadījumu apdrošināšanas un
OCTA polises iegādei

-

10% atlaide no
standarta cenas

Papildpieskaitījums pie procentu likmes, ja depozīts tiek
noformēts uz termiņu no 13 mēnešiem

-

+0.10% punkti

4/4

