GROZĪJUMI TARIFOS JURIDISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM

SPĒKĀ AR 02.07.2018

KONTI
Konta atvēršana
Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids

Jaunā komisijas
maksa

-

norēķinu konts

14.00 EUR

bez maksas

-

maksātnespējīgam organizācijām

14.00 EUR

pozīcija tiek dzēsta

bez maksas

pozīcija tiek dzēsta

Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izdruka no
Lursoft datu bāzes
Klienta identifikācijas kartes izsniegšana:
-

pirmās kartes izsniegšana

bezmaksas

pozīcija tiek dzēsta

-

papildus kartes izsniegšana

2.85 EUR

pozīcija tiek dzēsta

Konta apkalpošana
Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids

Jaunā komisijas
maksa

Norēķinu konta atjaunošana

14.00 EUR

bez maksas

Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)
Komisijas maksa stāsies spēkā ar 13.08.2018.

2.00 EUR mēnesī
Klients uzskatāms par neaktīvu, ja
nevienā no pēdējiem 4 kalendārajiem
mēnešiem nevienā klienta norēķinu
un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas
vismaz 3 (trīs) debeta operācijas
mēnesī (neskaitot debeta operācijas,
kas saistītas ar Bankas komisijas
maksu ieturēšanu) un/vai ja klientam
nav noformēts neviens no šādiem
pakalpojumiem – depozīts, investīciju
konts, maržinālais konts, noformēts
kredīts un tā atmaksa nav kavēta
vairāk par 5 dienām.

2.00 EUR mēnesī
Klients
uzskatāms
par
neaktīvu, ja nevienā no
pēdējiem
4
(četriem)
kalendārajiem
mēnešiem
nevienā Klienta norēķinu
un/vai karšu kontā Bankā
nav veiktas vismaz 3 (trīs)
debeta (izejošās) operācijas
mēnesī (neskaitot debeta
operācijas, kas saistītas ar
Bankas komisijas maksu
ieturēšanu),
un/vai
nav
veiktas vismaz 3 (trīs)
kredīta
(ienākošās)
operācijas,
un/vai
ja
Klientam nav noformēts
neviens
no
šādiem
pakalpojumiem – depozīts,
investīciju konts, maržinālais
konts, kredīts un tā atmaksa
nav kavēta vairāk par 5
dienām.

Konta slēgšana1

bez maksas

bez maksas

KLIENTA KOMPLEKTI
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

BIZNESA Komplektā papildus ietverts šāds pakalpojums:
-

EUR banknošu apmaiņa
banknotēm, monētām

pret

cita

nomināla

0.5% (min 1.50 EUR)

OPERĀCIJAS AR SKAIDRU NAUDU
Pakalpojuma veids
Skaidras naudas iemaksa savā kontā/krājkontā/karšu kontā
−

citās valūtās

Esošā komisijas maksa

bez maksas

Jaunā komisijas maksa

Bankā2:
USD (līdz 10 000 USD
dienā) - 1 EUR
USD (virs 10 000 USD
dienā) - 5 EUR + 0,2%
no summas virs 10 000
USD
CAD, CHF, DKK, GBP,
JPY, NOK, SEK, AUD,
RUB - 0,50 EUR + 0,5%
no summas

0.3 % no summas (min.
5.00 EUR)

1 Norēķinu konta slēgšanas gadījumā klientam tiek piemērots tarifs par norēķinu konta apkalpošanu par tekošo mēnesi (kā arī par nepilnu apkalpošanas mēnesi) – 3.50 EUR
2 Konta atvēršanas dienā skaidras naudas iemaksa norēķinu, karšu kontā vai krājkontā ir bezmaksas.
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Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids

Jaunā komisijas maksa

Skaidras naudas iemaksa cita Klienta kontā/krājkontā/karšu kontā Bankā:
−

EUR valūtā, par katru iemaksu līdz 7 500 EUR
dienā

1.50 EUR

2.00 EUR

−

citās valūtās

USD (līdz 10 000 USD
dienā) - 1,50 EUR
USD (virs 10 000 USD
dienā) - 5 EUR + 0,2%
no summas virs 10 000
USD
CAD, CHF, DKK, GBP,
JPY, NOK, SEK, AUD,
RUB - 1 EUR + 0,5% no
summas

0.4 % no summas (min
5.00 EUR)

Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, depozītu konta, krājkonta, norēķinu karšu
konta3:
−

EUR valūtā, par katru izmaksu līdz 7 500 EUR
dienā

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

0.25%
no
summas
(min. 3.00 EUR)

−

EUR valūtā, par katru izmaksu, ja summa lielāka
par 7 500 EUR dienā, piesakot iepriekš4

virs 10 000 dienā ar
iepriekšējo pieteikšanu0,2% no summas

0.3% no summas

−

EUR valūtā, par katru izmaksu, ja summa lielāka
par 7 500 EUR dienā, nepiesakot iepriekš

0.5% no summas

0.5% no summas

Atbilstoši Klientu apkalpošanas vietas iespējām

−

citās valūtās, piesakot iepriekš4

- līdz 15 000 dienā - 0,5%
no summas (min. 5 USD)
- virs 15 000 dienā ar
iepriekšējo pieteikšanu 0,5% no summas (min. 5
USD)

1% no summas (min.
10.00 EUR)

−

citās valūtās, nepiesakot iepriekš

- virs 15 000 dienā bez
iepriekšējas pieteikšanas
(atbilstoši
Klientu
apkalpošanas
vietas
iespējām) - 1% no
summas

1.5% no summas (min.
15.00 EUR)

Atbilstoši Klientu apkalpošanas vietas iespējām

Naudas apmaiņa, mainot nominālu
-

EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla
banknotēm, monētām

0,5% (min. 1,50 EUR)

1% no summas (min 4.00
EUR)

-

Ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita
nomināla banknotēm

0,5% (min. 1,50 EUR)

1% no summas (min 4.00
EUR)

-

0.3%

-

0.50 EUR par katru
banknoti vai monētu

Iepriekš izmaksai pieteiktas summas neizņemšana
Komisijas maksa tiek piemērota arī, ja Klients pasūtījis depozīta summas
izmaksu pēc depozīta līguma termiņa beigām

Komisijas maksa stāsies spēkā ar 13.08.2018.
Ārvalstu valūtu banknošu vai EUR valūtas monētu vai
banknošu pārbaude pēc Klienta pieprasījuma

3 Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta pirms depozīta līguma termiņa beigām tiek ieturēts līgumsods par pirmstermiņa līguma izbeigšanu. Skaidras naudas izmaksa no krājkonta,
neievērojot 7 kalendāro dienu brīdinājuma termiņu tiek ieturēts līgumsods par izmaksu bez iepriekšēja brīdinājuma.
4 Naudas summas izmaksa virs 7500.00 EUR un citām valūtām jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas vietā vai izmantojot Kontaktu
centru vai 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.
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MAKSĀJUMI
Maksājumi Bankas ietvaros
Pakalpojuma veids
Bankas ietvaros

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

1.20 EUR

2.00 EUR

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

2.50 EUR

3.00 EUR

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

Maksājumi EUR5
Maksājumi EEZ ietvaros
Pakalpojuma veids
Standarta maksājums EUR (SEPA maksājums)
MAKSĀJUMI
Maksājumi Eiro
Pakalpojuma veids
Ekspress EUR pārvedums citā bankā
(tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja
maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)):

Komisijas maksa stāsies spēkā ar 13.08.2018.
-

e-Norvik

10.00 EUR

12.00 EUR

-

klientu apkalpošanas vietā

10.00 EUR + 1% no
summas (min. EUR 4)

14.50 EUR + 3.50 EUR

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

Standarta pārvedums
(tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1))

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA)

12.00 EUR + 3.50 EUR

11.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs (OUR)

21.00 EUR + 3.50 EUR

23.50 EUR + EUR 3.50

(Iespējamas papildus komisijas
pārvedumiem
gadījumā,
ja
korespondentbankas komisijas
sedz maksātājs)

(Iespējamas papildus komisijas
pārvedumiem
gadījumā,
ja
korespondentbankas komisijas
sedz maksātājs)

Steidzamais pārvedums
(tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)):

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA)

16.00 EUR + 3.50 EUR

16.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs (OUR)

26.00 EUR + 3.50 EUR

23.50 EUR + 3.50 EUR

(Iespējamas papildus komisijas
pārvedumiem
gadījumā,
ja
korespondentbankas komisijas
sedz maksātājs)

(Iespējamas papildus komisijas
pārvedumiem
gadījumā,
ja
korespondentbankas komisijas
sedz maksātājs)

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

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs (SHA)

28.00 EUR + 3.50 EUR

26.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs (OUR)

35.00 EUR + 3.50 EUR

36.50 EUR + 3.50 EUR

(Iespējamas papildus komisijas
pārvedumiem
gadījumā,
ja
korespondentbankas komisijas
sedz maksātājs)

(Iespējamas papildus komisijas
pārvedumiem
gadījumā,
ja
korespondentbankas komisijas
sedz maksātājs)

5 Uz maksātāju, kas ir arī Komisijas maksas sedzējs, ja izvēlēts Komisijas maksas apmaksas veids “OUR”, attiecas ne tikai Bankas komisijas maksa par maksājuma pieņemšanu izpildei, bet arī citas ar maksājuma izpildi saistītas
Komisijas maksas, ko var noteikt saņēmēja banka un/vai korespondentbanka.
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STARPTAUSTISKIE MAKSĀJUMI
Pārvedumi USD
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

Parastais pārvedums
(tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2)):

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs

10.00 EUR + 3.50 EUR

10.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs

12.00 EUR + 3.50 EUR

12.50 EUR + 3.50 EUR

Standarta pārvedums
(tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1)):

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs

12.00 EUR + 3.50 EUR

12.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs

20.00 EUR + 3.50 EUR

20.50 EUR + 3.50 EUR

Steidzamais pārvedums
(tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)):

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs

15.00 EUR + 3.50 EUR

15.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs

25.00 EUR + 3.50 EUR

25.50 EUR + 3.50 EUR

Ekspress pārvedums
(tiek veikts 2 stundu laikā maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) (lai izpildītu maksājuma rīkojumu pēc
15:30 ir nepieciešams veikt iepriekšējo saskaņošanu ar banku. Atteikuma gadījumā banka 1 stundas laikā no
maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža informē klientu par tā izpildi standarta kārtībā)):

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs

28.00 EUR + 3.50 EUR

28.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs

35.00 EUR + 3.50 EUR

36.50 EUR + 3.50 EUR

Pārvedumi NVS valūtā
Pakalpojuma veids

Parastais pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu
valūtās

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

10.00 EUR + 3.50 EUR

10.50 EUR + 3.50 EUR

12.00 EUR + 3.50 EUR

12.50 EUR + 3.50 EUR

15.00 EUR + 3.50 EUR

16.50 EUR + 3.50 EUR

(tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas
dienas bankā (Т+2)):

Standarta pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS
valstu valūtās
(tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas
dienas bankā (Т+1)):

Steidzamais pārvedums
(ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu) tiek
veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т):

Pārvedumi citā valūtā
Pakalpojuma veids

Standarta pārvedums
(tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas
dienas bankā (Т+2) vai trešajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma
pieņemšanas dienas bankā (Т+3), ja pārveduma valūta AED klientu
apkalpošanas vietā):

Steidzamais pārvedums
(ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu) tiek
veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas
dienas bankā (Т+1) klientu apkalpošanas vietā. Pārvedumiem AED valūtā
steidzamais pārvedums netiek nodrošināts.)

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

20.00 EUR +
papildkomisija + 3.50 EUR

20.50 EUR +
papildkomisija + 3.50
EUR

25.00 EUR +
papildkomisija + 3.50 EUR

25.50 EUR +
papildkomisija + 3.50
EUR
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Pārvedumi CNY valūtā
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas vietā

Jaunā komisijas maksa
Klientu apkalpošanas
vietā

Parastais pārvedums
(tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2)):

-

Komisijas izdevumus sedz saņēmējs

20.00 EUR + 3.50 EUR

20.50 EUR + 3.50 EUR

-

Komisijas izdevumus sedz maksātājs

20.00 EUR + 3.50 EUR

20.50 EUR + 3.50 EUR

Citi maksājumu pakalpojumi
Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids
Maksājuma jebkurā valūtā bankas ietvaros uz citām bankām
Latvijā meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai
izmainīšana, rekvizītu maiņa

Jaunā komisijas maksa
20.00 EUR
izmaksas

+

faktiskās

Maksājuma jebkurā valūtā uz citām bankām ārpus Latvijas meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai
izmainīšana, rekvizītu maiņa
Pārskaitījuma EUR valūtā EEZ ietvaros atsaukšana, 10.00 EUR
rekvizītu maiņa vai meklēšana

60.00 EUR
izmaksas

+

faktiskās

Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku
atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana

-

pozīcija tiek dzēsta

Latvijā

15 EUR + faktiskas
izmaksas

pozīcija tiek dzēsta

Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku ārzemēs vai
pārskaitījuma EUR valūtā ārpus EEZ ietvariem atsaukšana,
rekvizītu maiņa vai meklēšana

40 EUR + faktiskas
izmaksas

pozīcija tiek dzēsta

Pārskaitījuma NVS valūtā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai
meklēšana

20 EUR + faktiskas
izmaksas

pozīcija tiek dzēsta

Pārskaitījuma bankas ietvaros nestandarta izmeklēšana

15 EUR + faktiskas
izmaksas

pozīcija tiek dzēsta

ŽIRO MAKSĀJUMI
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

Maksa par vienu žiro maksājuma veikšanu e-NORVIK
sistēmā

0,50 EUR

pozīcija tiek dzēsta

Maksa par vienu žiro maksājuma veikšanu Norvik Bankas
klientu apkalpošanas vietās

2.00 EUR

pozīcija tiek dzēsta

BEZSKAIDRA ZELTA NORĒĶINU KONTS
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa

Bezskaidra zelta norēķinu konts

pozīcija tiek dzēsta

ČEKU GRĀMATIŅAS
Pakalpojuma veids
Čeku grāmatiņas izsniegšana (25 čeki)

Jaunā komisijas maksa

Esošā komisijas maksa
7.00 EUR

ATTĀLINĀTIE PAKALPOJUMI
E-Norvik
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa
10.00 EUR

Jaunā komisijas maksa

DigiPass ierīces aizvietošana
-

DigiPass GO3

10.00 EUR

10.00 EUR

-

DigiPass 500/550

15.00 EUR

pozīcija tiek dzēsta

-

DigiPass 270

20.00 EUR

50.00 EUR

Google authenticator pieslēgšana un lietošana

-

bez maksas

Digipasa atbloķēšana Klientu apkalpošanas vietā

10.00 EUR

10.00 EUR
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Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids

Jaunā komisijas maksa

Digipasa atbloķēšana attālināti

-

5.00 EUR

Kodu kartes izsniegšana, aizvietošana

5.00 EUR

pozīcija tiek dzēsta

KLIENTA DOKUMENTU APSTRĀDE
Pakalpojuma veids

Esošā komisijas maksa

Konta izraksta sagatavošana un
−

Jaunā komisijas maksa

izsniegšana6:

regulārs konta izraksts par visiem Klienta kontiem
katru dienu

10.00 EUR (mēnesī)

15.00 EUR (mēnesī)

Standarta izziņa7

10.00 EUR

10.00 EUR

Nestandarta izziņa8

-

50.00 EUR

Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma
-

Standarta kārtībā (14 dienu laikā)

21.34 EUR

35.00 EUR

-

Steidzamā kārtībā (2 darba dienu laikā)

-

70.00 EUR

Teleksa vai SWIFT ziņojuma kopijas nosūtīšana pa faksu
-

Latvijas robežās

-

ārpus Latvijas robežām

10.00 EUR

pozīcija tiek dzēsta

-

Faksa ziņojuma nosūtīšana

5.00 EUR (par lapu)

pozīcija tiek dzēsta

-

3.00 EUR (par lapu)

SWIFT ziņojuma kopijas nosūtīšana un saņemšana

pozīcija tiek dzēsta

SWIFT paziņojuma kopijas saņemšana
-

ja SWIFT paziņojums saņemts/aizsūtīts pēc
iepriekšējā mēneša 1. datuma

bezmaksas

pozīcija tiek dzēsta

-

ja SWIFT paziņojums saņemts/aizsūtīts pirms
iepriekšējā mēneša 1. datuma

0,71 EUR par katru unikālo
SWIFT kopiju mēnesī

pozīcija tiek dzēsta

Maksājuma uzdevuma, kas tika noformēts e-Norvik,
izdruka

0.14 EUR

1.00 EUR (par vienu
MU)

Naudas līdzekļu pārskaitīšana tiesu izpildītāju rīkojuma un
Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma ietvaros

5.00 EUR

10.00 EUR

PILNVAROJUMI
Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids

Jaunā komisijas maksa

Pilnvaras noformēšana Bankā

8.00 EUR

10.00 EUR

Latvijā izdotas notariāli apliecinātas pilnvaras pirmreizēja
pārbaude11

7.00 EUR

10.00 EUR

Latvijā izdotas notariāli apliecinātas pilnvaras atkārtota
pārbaude11

3.00 EUR

5.00 EUR

Ārvalstīs izdotas pilnvaras izskatīšana9

-

50.00 EUR

PARAKSTU PARAUGA KARTIŅA
Pakalpojuma veids
Parakstu parauga kartiņas maiņa

Esošā komisijas maksa
7.11 EUR

Jaunā komisijas maksa
10.00 EUR

6 Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana pēc pieprasījuma Klientu apkalpošanas vietā
7 Standarta izziņas ir izziņas par norēķinu konta, norēķinu karšu konta, krājkonta vai depozītu konta esamību, konta atlikumu, konta slēgšanu vai statūtu pamatkapitāla iemaksu vai
palielināšanu.
8 Nestandarta izziņas ir pārējās izziņas, kas nav standarta izziņas.
9 Komisijas maksa par notariāli apliecinātās pilnvaras pārbaudi tiek piemērota katru reizi, kad Klienta pilnvarotais pārstāvis uz attiecīgās pilnvaras pamata Bankā veic operācijas Klienta
vārdā.

Pakalpojumu tarifi juridiskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem

7/13

SEIFI
Seifu noma Rīgā, Elizabetes ielā 15 un Raiņa bulvārī 11 (t.sk. PVN)
Nomas periods / seifu izmērs (mm)

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

līdz 1 mēnesim:
-

50x320x490

EUR 15.00

25.00 EUR

-

75x320x490

EUR 20.00

25.00 EUR

-

125x320x490

EUR 22.00

34.00 EUR

-

175x320x490

EUR 30.00

34.00 EUR

-

300x320x490

EUR 40.00

43.00 EUR

līdz 6 mēnešiem:
−

50x320x490

EUR 70.00

150.00 EUR

−

75x320x490

EUR 100.00

150.00 EUR

−

125x320x490

EUR 110.00

204.00 EUR

−

175x320x490

EUR 175.00

204.00 EUR

−

300x320x490

EUR 200.00

258.00 EUR

līdz 12 mēnešiem:
−

50x320x490

EUR 110.00

284.00 EUR

−

75x320x490

EUR 160.00

284.00 EUR

−

125x320x490

EUR 190.00

344.00 EUR

−

175x320x490

EUR 200.00

344.00 EUR

−

300x320x490

EUR 260.00

387.00 EUR

Seifu noma Liepājā, Graudu ielā 45 (t.sk. PVN)
Nomas periods / seifu izmērs (mm)

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

līdz 1 mēnesim:
-

41x245x435

EUR 10.00

18.00 EUR

-

66x245x435

EUR 10.00

18.00 EUR

-

116x245x435

EUR 16.00

27.00 EUR

-

166x245x435

EUR 20.00

27.00 EUR

-

290x245x435

EUR 20.00

36.00 EUR

līdz 6 mēnešiem:
−

41x245x435

EUR 50.00

108.00 EUR

−

66x245x435

EUR 50.00

108.00 EUR

−

116x245x435

EUR 60.00

162.00 EUR

−

166x245x435

EUR 85.00

162.00 EUR

−

290x245x435

EUR 95.00

216.00 EUR

līdz 12 mēnešiem:
−

41x245x435

EUR 85.00

200.00 EUR

−

66x245x435

EUR 85.00

200.00 EUR

−

116x245x435

EUR 120.00

320.00 EUR

−

166x245x435

EUR 150.00

320.00 EUR

−

290x245x435

EUR 180.00

370.00 EUR

Pakalpojuma veids
Maksa par seifa atvēršanu piespiedu kārtā
(pēc klienta iniciatīvas, ja nozaudēta seifa atslēga, vai pēc Norvik Bankas
iniciatīvas, ja stājas spēkā Līguma par seifa nomu 3.7.punkts)

Esošā komisijas maksa
EUR 80 (t.sk. PVN)
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Jaunā komisijas maksa
230.00 EUR (t.sk. PVN)

8/13

NORĒĶINU KARTES
Mastercard® Business
Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

Norvik Bankā no kartes konta, neizmantojot karti

EUR: līdz 10 000 dienā 0,2% no summas (min. EUR
2)
- virs 10 000 dienā ar
iepriekšējo pieteikšanu 0,2% no summas (min. EUR
2)
- virs 10 000 dienā bez
iepriekšējas
pieteikšanas
(atbilstoši
klientu
apkalpošanas
vietas
iespējām) - 0,5% no summas
USD: - līdz 15 000 dienā 0,5% no summas (min. USD
5)
- virs 15 000 dienā ar
iepriekšējo pieteikšanu 0,5% no summas (min. USD
5)
- virs 15 000 dienā bez
iepriekšējas
pieteikšanas
(atbilstoši
klientu
apkalpošanas
vietas
iespējām) - 1% no summas
GBP, RUB: - līdz summai,
kas ir ekvivalenta 10 000
EUR dienā - 0,5% no
summas (min. EUR 5)
- virs summas, kas ir
ekvivalenta 10 000 EUR
dienā
ar
iepriekšējo
pieteikšanu - 0,5% no
summas (min. EUR 5)
- virs summas, kas ir
ekvivalenta 10 000 EUR
dienā
bez
iepriekšējas
pieteikšanas
(atbilstoši
klientu apkalpošanas vietas
iespējām) - 1% no summas

Saskaņā ar Tarifiem par
operācijām ar skaidru
naudu

Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu
laikā)

14.23 EUR

20.00 EUR

Ķīlas depozīta minimālā summa10

Pēc vienošanās

pozīcija tiek dzēsta

saskaņā ar spēkā esošām
depozītu likmēm

pozīcija tiek dzēsta

8.54 EUR

pozīcija tiek dzēsta

Pakalpojuma veids
Maksa par skaidras naudas izņemšanu:

Ķīlas depozīta gada procentu
Komisijas maksa
papildināšanu

par

likme11

automātisku

kartes

konta11

10 Informācija tiek dzēsta no Norēķinu karšu tarifiem
11 Komisijas maksa ir atrunāta pie Automātiskā konta papildināšanas komisijas maksām
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Uzņēmuma darbinieku algas kartes
Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

EUR: līdz 10 000 dienā 0,2% no summas (min. EUR
2)
- virs 10 000 dienā ar
iepriekšējo pieteikšanu 0,2% no summas (min. EUR
2)
- virs 10 000 dienā bez
iepriekšējas
pieteikšanas
(atbilstoši
klientu
apkalpošanas
vietas
iespējām) - 0,5% no summas
USD: - līdz 15 000 dienā 0,5% no summas (min. USD
5)
- virs 15 000 dienā ar
iepriekšējo pieteikšanu 0,5% no summas (min. USD
5)
- virs 15 000 dienā bez
iepriekšējas
pieteikšanas
(atbilstoši
klientu
apkalpošanas
vietas
iespējām) - 1% no summas
GBP, RUB: - līdz summai,
kas ir ekvivalenta 10 000
EUR dienā - 0,5% no
summas (min. EUR 5)
- virs summas, kas ir
ekvivalenta 10 000 EUR
dienā ar ieprie - 0,5% no
summas (min. EUR 5)
- virs summas, kas ir
ekvivalenta 10 000 EUR
dienā
bez
iepriekšējas
pieteikšanas
(atbilstoši
klientu apkalpošanas vietas
iespējām) - 1% no summas

Saskaņā ar Tarifiem par
operācijām ar skaidru
naudu privātpersonām

Pakalpojuma veids
Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
Norvik Bankā no kartes konta, neizmantojot karti
Komisijas maksa stāsies spēkā ar 13.08.2018.

Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Esošā komisijas maksa
Pakalpojumu veids

Cirrus,
Maestro

Mastercard®
Gold

Mastercard
® Platinum

Jaunā komisijas maksa
Cirrus,
Maestro

Mastercard
® Gold

Maksa par steidzamu
kartes izgatavošanu (8
darba stundu laikā)

14.23 EUR

20.00 EUR

Ķīlas depozīta minimālā
summa 12

Pēc vienošanās

pozīcija tiek dzēsta

Ķīlas depozīta
procentu likme13

saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm

pozīcija tiek dzēsta

8.54 EUR

pozīcija tiek dzēsta

gada

Komisijas maksa par
automātisku kartes konta
papildināšanu13

Mastercard®
Platinum

12 Informācija tiek dzēsta no sadaļas Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas tarifu
13 Komisijas maksa ir atrunāta pie Automātiskā konta papildināšanas komisijas maksām
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Jaunā komisijas maksa

Esošā komisijas maksa
Pakalpojumu veids
Norvik Bankā no kartes
konta, neizmantojot karti

Pakalpojumu veids
Norvik Bankā no kartes
konta, neizmantojot karti

Cirrus,
Maestro

Mastercard®
Gold

Mastercard
® Platinum

Cirrus,
Maestro

Mastercard
® Gold

Mastercard®
Platinum

EUR:
līdz 10 000 dienā - 0,2% no summas (min.
EUR 2)
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu
- 0,2% no summas (min. EUR 2)
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas
pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas
vietas iespējām) - 0,5% no summas
USD: - līdz 15 000 dienā - 0,5% no summas
(min. USD 5)
- virs 15 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu
- 0,5% no summas (min. USD 5)
- virs 15 000 dienā bez iepriekšējas
pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas
vietas iespējām) - 1% no summas
GBP, RUB: - līdz summai, kas ir ekvivalenta
10 000 EUR dienā - 0,5% no summas (min.
EUR 5)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000
EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu - 0,5%
no summas (min. EUR 5)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000
EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas
(atbilstoši klientu apkalpošanas vietas
iespējām) - 1% no summas

Saskaņā ar Tarifiem par operācijām ar
skaidru naudu

Esošā komisijas maksa

Jaunā komisijas maksa

VISA
Electron /
Maestro

VISA
Business

VISA
Gold

VISA
Platinum

EUR:
līdz 10 000 dienā - 0,2% no summas (min.
EUR 2)
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu
- 0,2% no summas (min. EUR 2)
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas
pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas
vietas iespējām) - 0,5% no summas
USD: - līdz 15 000 dienā - 0,5% no summas
(min. USD 5)
- virs 15 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu
- 0,5% no summas (min. USD 5)
- virs 15 000 dienā bez iepriekšējas
pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas
vietas iespējām) - 1% no summas
GBP, RUB: - līdz summai, kas ir ekvivalenta
10 000 EUR dienā - 0,5% no summas (min.
EUR 5)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000
EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu - 0,5%
no summas (min. EUR 5)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000
EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas
(atbilstoši klientu apkalpošanas vietas
iespējām) - 1% no summas
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Esošā komisijas maksa
Pakalpojumu veids

VISA
Electron /
Maestro

VISA
Business

VISA
Gold

Jaunā komisijas maksa
VISA
Platinum

VISA
Electron /
Maestro

VISA
Business

Maksa par steidzamu
kartes izgatavošanu (8
darba stundu laikā)

14.23 EUR

20.00 EUR

Ķīlas depozīta minimālā
summa14

Pēc vienošanās

dzēst pozīciju

Ķīlas depozīta
procentu likme15

saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm

dzēst pozīciju

8.54 EUR

dzēst pozīciju

gada

Komisijas maksa par
automātisku kartes konta
papildināšanu15

KREDITĒŠANA
Pakalpojuma veids

VISA
Gold

VISA
Platinum

Esošā komisijas maksa
200.00 EUR

Jaunā komisijas maksa
Individuāli, min 50.00 EUR

Kredīta (tai skaitā overdrafta) noformēšana
un izsniegšana vai līguma termiņa
pagarināšana

1%-1.5% no kredīta summas (min
200.00 EUR)

1% no kredīta summas min
50.00 EUR

Komisijas
maksa
par
overdrafta
izskatīšanu, noformēšanu un izsniegšanu

2% no overdrafta limita

pozīcija tiek dzēsta

Kredīta līguma termiņa pagarināšana

1%-1.5% no kredīta summas (min
200.00 EUR)

pozīcija tiek dzēsta

Dokumentu
izsniegšanai

izskatīšana

kredīta

Kredīta summas palielināšana

1% no papildus izsniedzamās
kredīta summas (min 50.00
EUR)

Izmaiņas Kredīta un Ķīlas līguma
nosacījumos, kas neattiecas uz kredīta
summas izmaiņām vai atmaksas termiņa
pagarināšanu

0.5% no kredīta summas (min 150.00
EUR)

0.5% no kredīta summas (min
50.00 EUR)

Pārkreditēšanas dokumentu noformēšana

līdz 2% no pirmstermiņa dzēstās
kredīta summas (min. 700 EUR)

Līdz 2% no pirmstermiņa
atmaksātās kredīta summas
min (700.00 EUR)

Aizņēmēja iesnieguma izskatīšana, t.sk.
par atļauju izmaksāt dividendes, saņemt
kredītu citā kredītiestādē vai sabiedrībā
utml.

Min 150.00 EUR – maks. 3000.00
EUR

0.05% no kredīta summas
min 50.00 EUR

Komisija par kredītresursu rezervēšanu

2% gadā no neizsniegtās kredīta
summas

2% gadā no
kredīta summas

Juridiskā palīdzība, t.sk. dokumentu
sagatavošana iesniegšanai Zemesgrāmatu
nodaļā un/vai
UR Komercķīlu reģistrā (par katru
dokumentu)

25.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)

25.00
21%)

EUR

(ieskaitot

PVN

Dokumentu iesniegšana un saņemšana no
Zemesgrāmatu nodaļas

60.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)

60.00
21%)

EUR

(ieskaitot

PVN

Dokumentu
iesniegšana
reģistrā klātienē

20.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)

60.00
21%)

EUR

(ieskaitot

PVN

Komercķīlu

neizsniegtās

14 Informācija tiek dzēsta no sadaļas Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas tarifu
15 Komisijas maksa ir atrunāta pie Automātiskā konta papildināšanas komisijas maksām
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Esošā komisijas maksa

Pakalpojuma veids

Jaunā komisijas maksa

Komisija
par
komercķīlas
dzēšanu
klientiem, kas ir pilnībā atmaksājuši
aizdevumu automašīnas iegādei

60.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)

60.00
21%)

Ieķīlātā
īpašuma
nomas
līguma
saskaņošana un Bankas rakstiskas
piekrišanas sagatavošana un izsniegšana

-

0.5%-2%
no
aizdevuma
summas (min 30.00 EUR)

Bankas piekrišanas sagatavošana
izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma

un

-

0.5% no aizdevuma summas
min 30.00 EUR

Bankas pilnvarojuma sagatavošana un
izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma

-

30.00 EUR

Kredīta ķīlas sastāva izmaiņas

-

0.2% no ķīlas summas, kas
tiek izslēgta no ķīlas sastāva
(min 30.00)

Bankas speciālista ķīlas novērtējums

-

Individuāli, min 50.00 EUR par
1 objektu
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