Informācija par kredītiestāžu vidējo maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, saskaņā ar
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 97.4 panta ceturto daļu*

Vidējā maksa, EUR
1.

Konta uzturēšana:
1) konta atvēršana (ieskaitot maksu par dokumentu pārbaudi);
2) konta uzturēšana /apkalpošana (mēnesī);
3) konta slēgšana;

2.

35.42
2.11
23.75

4) internetbankas pieslēgšana;

0.00

5) internetbankas lietošana (mēnesī).

0.00

Naudas līdzekļu ieskaitīšana savā maksājumu kontā:
1) skaidrās naudas (banknotes) iemaksa kontā bankas filiālē *,

7.40

2) bezskaidras naudas ieskaitījums kontā (SEPA maksājums).

0.00

* maksimālā komisijas maksa par vienu iemaksu, kopējam iemaksu apmēram
kalendārajā mēnesī nepārsniedzot summu, kas atbilst minimālās mēneša darba algas
apmēram (piem., 500 EUR - 2022. gadā)
3.

Skaidrās naudas izņemšana no maksājuma konta (banknotes):
1) bankas filiālē;

8.20

2) bankomātā, izmantojot debetkarti :
a. bankas vai sadarbības banku bankomātos,

0.00

b. citas bankas bankomātā.

7.00

* maksimālā komisijas maksa par vienu izmaksu, kopējam izmaksu apmēram kalendārajā
mēnesī nepārsniedzot summu, kas atbilst minimālās mēneša darba algas apmēram
(piem., 500 EUR - 2022. gadā)
4.

Pārskaitījumi euro valūtā saņēmējam Latvijā vai ES dalībvalstī (standarta SEPA maksājums):
1) pakalpojuma sniegšana filiālē:
a. iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu,

3.88

b. iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu,

4.71

c. pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ dalībvalstī (SEPA maksājums).

5.32

2) pakalpojuma sniegšana internetbankā:
a. iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu,

0.00

b. iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu,

0.09

c. pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ dalībvalstī (SEPA maksājums).

0.41

* maksimālā komisijas maksa par vienu pārskaitījumu, kas tiek piemērota summai, kas
atbilst minimālās mēneša darba algas apmēram (500 EUR - 2022.gadā)
5.

Regulārais maksājums:
1) pakalpojuma pieteikšana:
a. filiālē,

2.63

b. internetbankā;

0.83

2) pakalpojuma lietošana (mēnesī).

0.00

Papildu tiek piemērota pārskaitījuma apmaksa saskaņā ar esošajām kredītiestādes
komisijas maksām par pārskaitījumiem elektroniskā veidā (a) iekšbankas pārskaitījums
uz savu kontu; b) iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu; c) SEPA maksājums
uz citu banku Latvijā vai ES dalībvalstī.
6.

Debetkartes nodrošināšana:
1) kartes izgatavošana un izsniegšana (ieskaitot kartes pieteikšanas un kartes
saņemšanas maksu lētākajā piegādes kanālā (filiālē vai pa pastu);

7.34

2) kartes lietošana (mēnesī).

1.57

* informācija no standarta cenrāžiem Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām, kas spēkā uz 30.06.2022.

