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Skaidras naudas iemaksa savā kontā 

1.  ≤ 1 000 EUR dienā bezmaksas  

2.  > 1 000 EUR dienā 0,2% no summas 

3.  USD1, 2 0,4% no summas 

4.  Citās valūtās   5% no summas, min. 10 EUR 

 

Skaidras naudas iemaksa cita klienta kontā 

1.  EUR 0,2% no summas, min. 10 EUR 

2.  USD1, 2 0,4% no summas, min. 10 EUR 

3.  Citās valūtās   5% no summas, min. 10 EUR 

 

Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta 

1.  EUR3, 4 0,4% no summas 

2.  USD4, 5 0,4% no summas, min. 10 EUR 

3.  Citās valūtās5 

3.1. ≤ 15 000 EUR (ekvivalents) 0,6% no summas, min. 25 EUR 

3.2. > 15 000 EUR (ekvivalents) 0,6% no summas 

4.  Pēc nomināla  1% no summas, min. 5 EUR 

5.  Iepriekš pasūtītās summas neizņemšana   3% no summas 

 

Valūtas maiņa 

1.  Valūtas maiņa skaidrā naudā personām, kas nav Bankas klienti 10 EUR  

 

Naudas zīmju apmaiņa 

1.  Monētu apstrāde (tikai EUR) 

1.1. ≤ 50 gab. bezmaksas 

1.2. > 50 gab. 0,5 EUR par katrām 50 monētām 

2.  Naudas zīmju apmaiņa pret citu nominālu2 1% no summas, min. 5 EUR 

3.  
Nolietotu un bojātu (netīru, aprakstītu, apzīmogotu, saplēstu, salīmētu, apdedzinātu, caurdurtu 

vai citādi bojātu) banknošu pieņemšana vai apmaiņa 

3.1. EUR bezmaksas 

3.2. USD2 6% no summas, min. 15 EUR 

 

                                                      

1 Komisija tiek ieturēta, ja iemaksas summa pārsniedz 30 000 USD nedēļā. 
2 Banka nepieņem USD banknotes, kas izdotas līdz 1993. gadam, kā arī 2006. gada izlaiduma 100 USD banknotes. 
3 Lai saņemtu skaidru naudu virs 5 000 EUR, skaidras naudas izmaksa jāpiesaka Bankā vienu darba dienu iepriekš. Lai saņemtu skaidru naudu nākamajā darba dienā 

līdz 12:00, pieteikumu Bankā nepieciešams iesniegt iepriekšējā darba dienā līdz 14:00.  
4 Komisija netiek ieturēta no fiziskām personām, izmaksājot skaidrā naudā noguldījuma pamatsummu, ja noguldījums iemaksāts skaidrā naudā. 
5 Skaidras naudas izņemšana tiek veikta, ja Klients iepriekš iesniedzis pieteikumu Bankā: USD – vienas darba dienas laikā; citā valūtā – divu darba dienu laikā. Lai 

saņemtu skaidru naudu nākamajās darba dienā līdz 12:00, pieteikumu Bankā nepieciešams iesniegt iepriekšējā darba dienā līdz 14:00. Skaidras naudas izmaksu ir 

iespējams pieteikt tikai tad, ja pieteikšanas brīdī attiecīgā naudas summa vai tās ekvivalents citā valūtā ir Klienta norēķinu kontā 


