
5. NAUDAS PĀRVEDUMU UN PĀRSKAITĪJUMU PAKALPOJUMI  

Tarifu salīdzinājums. Jaunie tarfi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī. 
 

5.2.2. Darījumi skaidrā naudā 

Pakalpojuma veids Esošais tarifs (EUR) Jaunais tarifs (EUR) 

Rēķinu apmaksa, skenējot svītru kodu (žiro maksājumi) 0,60 0,60 

Skaidras naudas iemaksa Kontā 

 - savā Kontā 

 - citas personas Kontā 

 - citas personas Kontā pēcapmaksas sūtījumu 
apmaksai* 

 - citas personas Kontā, nolasot LP standartam 
atbilstošu svītrkodu 

 

bez maksas 

1,00 

0,60 

0,60 

 

bez maksas 

1,00 

0,60 

0,60 

Skaidras naudas izmaksa no Konta 

 - no fiziskas personas Konta** 

 - no juridiskas personas Konta: 

 - līdz EUR 1 500 

 - virs EUR 1 500 

 

0,1% no summas, min. 
0,40 

 

1% no summas, min. 
2,00 

2% no summas 

 

0,1% no summas, 
min. 0,75 

 

1% no summas, min. 
3,00 

2% no summas 

Skaidras naudas izmaksas iepriekšēja pieteikšana bez maksas bez maksas 

Maksājums ar iemaksu skaidrā naudā uz kredītiestādi Latvijā*** 1% no summas, min. 
1,50 

1% no summas, min. 
1,75 

 

5.2.6. Konta izraksti un izziņas 

Pakalpojuma veids Esošais tarifs (EUR) Jaunais tarifs (EUR) 

Informācija par konta atlikumu  
 - fiziskai personai* 

 - juridiskai personai** 

 

bez maksas 

bez maksas 

 

bez maksas 

bez maksas 

Regulārā konta izraksta izsniegšana 
 - pasta sūtījuma veidā uz Klienta norādīto adresi (reizi 
mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā) 

 - elektroniski uz Klienta norādīto e-pasta adresi (par 
Klienta norādīto periodu) 

 

0,71 

0,15 

 

1,50 

0,15 

Steidzams konta izraksts 

Par periodu no konta izraksta formēšanas pēdējā datuma 
(mēneša ietvaros) 

2,50 5,00 

Konta izraksts par periodu no 1 līdz 3 mēnešiem  3,00 

Konta izraksts par periodu no 3 līdz 18 mēnešiem  10,00 

Izziņu noformēšana PPSV 

 -  standarta izziņa par norēķinu kontu (var saņemt 
PPSV) 

  

1,50 

Izziņu noformēšana uz klienta iesnieguma pamata*** 

 - uz klienta iesnieguma pamata sagatavota izziņa**** 

 - izziņu sagatavošana pēc auditoru, revidentu 
pieprasījuma**** 

  

7,00 

36,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.7. Citi pakalpojumi 

Pakalpojuma veids Esošais tarifs (EUR) Jaunais tarifs (EUR) 

Klienta datu izmaiņas 
 - fiziskai personai 

 - juridiskai personai 

 

bez maksas 

7,20 

 

bez maksas 

7,20 

Pilnvaras noformēšana vai anulēšana 2,85 2,85 

Konta bloķēšana bez maksas bez maksas 

Konta atbloķēšana 2,85 2,85 

Orderu grāmatiņas izsniegšana juridiskām personām (50 orderi) 2,85 3,50 

Orderu grāmatiņas bloķēšana bez maksas bez maksas 

Orderu grāmatiņas atbloķēšana 1,50 2,85 

Izmaksas ordera anulēšana 8,00 10,00 

Nosūtīto / neienākušo maksājumu meklēšana* pēc faktiskajām 
izmaksām, 
min. 7,00 

pēc faktiskajām 
izmaksām, 
min. 10,00 

ZTI un VID inkaso viena rīkojuma izpilde 7,00 7,00 

*Par katra maksājuma meklēšanu 

 

 


