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Konta apkalpošana 
juridiskām personām Latvijas Republikas nerezidentiem 

 

 

 

Norēķinu konts 
 

 

1. 
Komisija par dokumentu izskatīšanu norēķinu konta 
atvēršanai/atjaunošanai1 

 

700 EUR 
 

2. 
Papildu komisija par dokumentu izskatīšanu steidzamai norēķinu konta 
atvēršanai/atjaunošanai1,2

 

 

300 EUR 

 

3. 
Papildu komisija par dokumentu izskatīšanu norēķinu konta 
atvēršanai/atjaunošanai, ja dokumenti, kas ir nepieciešami konta 
atvēršanai/atjaunošanai, tiek iesniegti ārpus Latvijas teritorijas1

 

 

300 EUR 

 

4. 
Papildu komisija par dokumentu izskatīšanu norēķinu konta 
atvēršanai/atjaunošanai, ja Klienta organizatoriskā struktūra ir 
sarežģīta3

 

 

100 EUR 

 

5. 
Papildu komisija par dokumentu izskatīšanu norēķinu konta 
atvēršanai/atjaunošanai, ja konta atvēršana/atjaunošana tiek izskatīta 
risku komitejā 

 

300 EUR 

6. Subkonta atvēršana 100 EUR 

7. Norēķinu konta/subkonta apkalpošana 20 EUR mēnesī 
 

8. 
Papildu komisija par norēķinu konta apkalpošanu gadījumā, ja 
kompānijas faktiskā adrese atrodas valstī, kas nav reģistrācijas valsts 

 

50 EUR mēnesī 

 

9. 
Papildu komisija par neaktīva/mazaktīva Klienta norēķinu konta 
uzturēšanu/apkalpošanu4

 

individuāli, 

maks. 680 EUR mēnesī 
 

10. 
Papildu komisija par norēķinu konta uzturēšanu/apkalpošanu, ja 
kompānijas struktūrā ir politiski nozīmīga persona5

 

 

300 EUR mēnesī 

 

11. 
Komisija par papildu Klienta padziļināto izpēti un Klienta saimnieciskās 
darbības analīzi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām un Bankas iekšējās politikas individuālajām prasībām 

 

500 EUR 

 

12. 
Līgumsods par Klienta ikgadējā finanšu pārskata neiesniegšanu 
pieprasījumā norādītajā termiņā pēc Bankas pieprasījuma6

 

 

500 EUR 

 

13. 
Līgumsods par Klienta informācijas un dokumentu neiesniegšanu pilnā 
apjomā un pieprasījumā norādītajā termiņā pēc Bankas pieprasījuma 

 

500 EUR 

14. Minimālais atlikums norēķinu kontā7
 1000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gadījumā, ja Banka atsaka norēķinu konta atvēršanu/atjaunošanu, komisija netiek atmaksāta. Papildu komisija par norēķinu konta atvēršanu/atjaunošanu netiek 

iekasēta. 
2 Norēķinu konts tiek atvērts 24 stundu laikā pēc visu nepieciešamo norēķinu konta atvēršanai dokumentu iesniegšanas Bankā tās darba laikā. 
3  Klienta sarežģīta organizatoriskā struktūra– patiesais labuma guvējs kontrolē Klientu caur diviem un vairāk akcionāriem. Izņēmums ir juridiski veidojumi 

(Partnerības), kuru tiesiskā reģistrācija ir iespējama, ja piedalās ne mazāk kā divi partneri. 
4 Neaktīvs/Mazaktīvs Klients – ir Klients, kura Bankai samaksāto komisiju summa mēnesī sastāda mazāk nekā 700 EUR. 

Komisijas apmērs tiks aprēķināts ik mēnesi kā starpība starp augstāk minēto summu 700 EUR un faktiski apmaksāto komisiju summu par mēnesi. Komisija tiks 

ieturēta sākot ar 4. kalendāro mēnesi no brīža, kad norēķinu konts ir aktivizēts. Samaksāto komisiju kopējā summa no visiem patiesā labuma guvēja grupas kontiem 

sedz prasības pret visiem grupas Klientiem. 
5 Politiski nozīmīga persona – saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 

18., 181., 182. pantu. 
6 Klientiem, kas ir reģistrēti valstī, kuras normatīvie akti neparedz pienākumu iesniegt attiecīgajā reģistrācijas valsts institūcijā ikgadējus finanšu pārskatus, un kas 

pēc Bankas pieprasījuma nav iesniegusi finanšu pārskatus par iepriekšējo finanšu gadu ar auditora atzinumu, līgumsods tiek ieturēts ikmēnesi līdz norādīto 

pārskatu iesniegšanas. Pārējiem Klientiem līgumsods tiek ieturēts vienreiz. 
7 Minimālais atlikums ir Bankas noteikta naudas summa EUR, kura Klientam nepārtraukti jānodrošina norēķinu kontā. Ja Klienta ko ntā nepietiek naudas līdzekļu 

EUR, tad lai uzturētu minimālo atlikumu kontā, Banka ir tiesīga konvertēt Klienta kontā citu pieejamo valūtu. Banka ir tiesīga izmantot minimālo atlikumu, lai norakstītu 

izveidojošos Klienta parādus. 
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Norēķinu konts  

 

 

 

15. 

Negatīvas procentu likmes piemērošana norēķinu kontos un 

subkontos esošajiem atlikumiem EUR valūtā par kopējo summu, kas ir 

vienāda vai pārsniedz 500 000 EUR1
 

 

 

0,6% gadā 

 

16. 
Negatīvas procentu likmes piemērošana norēķinu kontā esošajam 

atlikumam CHF valūtā, kas ir vienāds vai pārsniedz 100 000 CHF1
 

 

1% gadā 

17. Parakstu un zīmoga nospieduma paraugu kartītes maiņa2
 50 EUR 

18. Juridiskās personas patiesā labuma guvēja identifikācijas kartes maiņa 100 EUR 

19. Konta izraksts  

19.1. Regulārais  

 pa e-pastu bezmaksas 

 Bankā 5 EUR 

 
 

pa pastu 
5 EUR + kurjerpasta 

pakalpojumi 

19.2. Pēc pieprasījuma par esošo periodu (līdz gadam)  

 pa e-pastu 5 EUR 

 Bankā 20 EUR 

 
 

pa pastu 
20 EUR + kurjerpasta 

pakalpojumi 

19.3. Pēc pieprasījuma par jebkuru periodu (iepriekšējiem gadiem)  

 pa e-pastu 5 EUR par katru gadu 

 
 

Bankā 
0,50 EUR par lapu, 

min. 50 EUR 

  

pa pastu 

0,50 EUR par lapu, 

min. 50 EUR + 

kurjerpasta pakalpojumi 
 

20. 
Komisijas nauda par naudas līdzekļu glabāšanu Norēķinu kontā pēc 

darījumu attiecību izbeigšanas ar Klientu3
 

5% (min. 500 EUR) 

mēnesī 

21. Norēķinu konta slēgšana 100 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tiek piemērota visai norēķinu kontā/kontos esošajai atlikuma summai par faktiskām dienām, kad atlikums dienas beigās ir vienāds vai pārsniedz noteikto summu. 
Procenti tiek iekasēti ik mēnesi. 
2 Gadījumā, ja notiek paraksttiesīgas personas maiņa vai pievienošana. 
3  Ja darījuma attiecības ir izbeigtas pēc Bankas iniciatīvas un norēķinu kontā ir naudas līdzekļu atlikums, komisija tiek iekasēta pēc 30 kalendāra dienām kopš 

darījumu attiecību izbeigšanas brīža. 

Ja darījuma attiecības ir izbeigtas pēc Klienta iniciatīvas un norēķinu kontā ir naudas līdzekļu atlikums, komisija tiek iekasēta pēc 50 kalendārajām dienām pēc tam, 

kad Banka ir saņēmusi rakstveida ziņojumu no Klienta. 
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Internetbanka  

 

 

1. Pieslēgšana bezmaksas 

2. Apkalpošana bezmaksas 

3. Pieslēgšana pie cita lietotāja 30 EUR 

4. Digipass (elektroniska ierīce) 

4.1. Pieslēgšana 70 EUR 

4.2. Maiņa 70 EUR 

4.3. Atbloķēšana 20 EUR 

5.   Digipass (virtuāls risinājums)  

5.1.  Pieslēgšana 40 EUR 

5.2. Maiņa 40 EUR 
 

 

SMS-banka 
 

1. Pieslēgšana bezmaksas 

2. Komisija par katru nosūtīto īsziņu 0,09 EUR 
 

 

Darījuma konts 
 

1. Darījuma konta atvēršana1
 0,4%, min. 100 EUR 

2. Izmaiņas darījuma konta līgumā 50 EUR 

3. Darījuma konta slēgšana bezmaksas 

 

Papildu pakalpojumi 
 

1. Bankas izziņa2,3
 20 EUR 

2. Nestandarta izziņa2,3
 100 EUR 

3. Bankas rekomendācija2,3
 100 EUR 

4. Auditoru pieprasījuma apstiprināšana2,4
 200 EUR 

 

5. 
Auditoru pieprasījuma apstiprināšana pēc sadarbības pārtraukšanas ar 

Klientu2,4
 

 

400 EUR 

 

6. 
Izziņas notariāla apliecināšana un/vai legalizācija/apliecināšana ar 

apostilu2
 

150 EUR + faktiskās 

izmaksas 

7. Informācija no datubāzes2
 100 EUR 

 

8. 
Valsts ieņēmumu dienesta un Zvērinātā tiesu izpildītāja rīkojumu 

apstrāde 

10 EUR 

par katru rīkojumu 

9. SWIFT-ziņojuma kopija par ienākošo maksājumu2
 5 EUR 

10. SWIFT-ziņojuma kopija par izejošo maksājumu bezmaksas 

11. Dokumentu kserokopija2
 0,50 EUR par lapu 

12. Faksa nosūtīšana2
 5 EUR par lapu 

13. Skenēta dokumenta kopija ar Bankas zīmogu2
 5 EUR par lapu 

14. Kurjerpasta pakalpojumi2 50 EUR 
 

1 Banka ir tiesīga noteikt individuālu komisijas maksu darījumiem virs 100 000 EUR. 
2 Juridiskām personām ES rezidentiem bez derīga PVN reģistrācijas numura komisijas maksa ietver PVN. 
3 Par steidzamu izziņas vai rekomendācijas izsniegšanu 2 stundu laikā tiek ieturēta papildu komisijas maksa 50 EUR. 
4 Par katru auditējamo periodu, kas nepārsniedz 12 mēnešus 


