Norēķinu konts
Pakalpojumu cenrādis Latvijas klientiem
Norēķinu konta atvēršana
Fiziskā persona

Juridiskā persona

1

70 EUR

Internetbankas pieslēgšana

bez maksas

bez maksas

Telefonbankas pieslēgšana

bez maksas

bez maksas

Elektroniskās kodu kartes Digipass GO 100 izsniegšana

bez maksas

bez maksas

Fiziskā persona

Juridiskā persona

1, 2

10 EUR

Internetbankas apkalpošana

bez maksas

bez maksas

Telefonbankas apkalpošana

bez maksas

bez maksas

Paziņošana par darījumiem norēķinu kontā (SMS vai e-pasts)

bez maksas

bez maksas

Norēķinu konta atvēršana

30 EUR

Norēķinu konta apkalpošana

Norēķinu konta apkalpošana (mēnesī)

10 EUR

Autentifikācijas līdzekļi
Norēķinu konta parole

piešķiršana
maiņa

Lietotāja kods un parole
piešķiršana, maiņa vai atbloķēšana
(pieejai internetbankai)

bez maksas
7 EUR
bez maksas

Autorizācijas rīki
Kodu karte

maiņa uz elektronisko kodu karti Digipass GO 100

Elektroniskā kodu karte
papildu kartes izsniegšana vai maiņa
Digipass GO 100
Digipass 270 vai
Digipass 300 Comfort
ABLV Test-Keys

1

2

izsniegšana vai maiņa

bez maksas
35 EUR
35 EUR

atbloķēšana

7 EUR

izsniegšana

bez maksas

maiņa

7 EUR

18 – 25 (ieskaitot) gadus vecai fiziskai personai, kurai līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam ir atvērts kartes konts un uz pieteikuma norēķinu konta atvēršanai iesniegšanas brīdi ir aktīva maksājumu
karte, konta atvēršana un apkalpošana ir bez maksas.
Fiziskai personai, kurai ir ilgtermiņa kredīta saistības, kredītkarte MasterCard Gold, Visa Gold vai Premium karte, vai arī depozītu, krājkontu atlikumu un vērtspapīru pozīciju kopējā summa
pārsniedz 50 000 EUR, konta apkalpošana ir bez maksas.
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Izziņas, izraksti un pārskati
Regulārais konta izraksts internetbankā vai pa e-pastu

bez maksas

Konta pārskats internetbankā

bez maksas

Apliecināts konta izraksts vai pārskats pēc pieprasījuma

par tekošo kalendāra gadu
par iepriekšējiem gadiem

Konta regulārā izraksta vai pārskata apliecinātu pielikumu
(SWIFT u.c. maksājumu dokumentu) izsniegšana
Izziņa par kontu esamību, atlikumiem vai kartes izsniegšanu

7 EUR
15 EUR
3 EUR par dokumentu
15 EUR

Cita satura izziņa (t.sk. revidentam vai Valsts Ieņēmumu dienestam paredzētā)

100 EUR

Bankas rekomendācijas vēstule

100 EUR

Citi pakalpojumi
Fiziskas personas paraksta parauga kartiņas nomaiņa

7 EUR

Juridiskas personas parakstu un zīmoga paraugu kartiņas nomaiņa

15 EUR

Personu pilnvaru pārbaude

35 EUR

Valsts un pašvaldības institūciju pieprasījuma apstrāde

30 EUR

Valsts un pašvaldības institūciju inkaso rīkojuma izpilde

15 EUR par rīkojumu

LR komercreģistrā reģistrēta uzņēmuma amatpersonas tiesībspējas
pārbaude
sūtījums pa Latviju
Kurjerpasts 1

15 EUR
5 EUR

sūtījums uz citu Eiropas Savienības valsti

40 EUR

sūtījums uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu

40 EUR

sūtījums uz citu valsti

60 EUR

Identifikācijas dokumentu tulkošanas nodrošināšana

faktiskās izmaksas

Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu, gadā
Dokumentu nosūtīšana pa faksu
Fiziskas personas konta slēgšana
Juridiskas personas konta slēgšana
Citi pakalpojumi

1

60%
3 EUR par lapu
5 EUR
30 EUR
informācija pieejama Bankā pēc pieprasījuma

Kurjerpasta pakalpojuma maksā ir ietverts PVN. Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.
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