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Fizisko personu kreditēšana  
 Pakalpojumu cenrādis  

 Kredīti  

 Nodrošinājums Nekustamais īpašums Bez nodrošinājuma 
Depozīts  

ABLV Bank 
ABLV Bank  

parastās obligācijas  

 Pieteikuma izskatīšana bez maksas bez maksas bez maksas 500 EUR  

 
Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu  
(t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) 
un kredīta piešķiršanu1 

faktiskie izdevumi – – –  

 Dokumentu noformēšana      

 pēc kredīta piešķiršanas 
1,75% no kredīta 

summas,  
min. 300 EUR 

50 EUR 
0,5% no kredīta 

summas,  
min. 70 EUR 

1% no kredīta 
summas  

 pēc kredītlīnijas piešķiršanas – – – 1,3% no  
kredītlīnijas summas  

 Summas palielināšana      

 kredītam 
1,75% no palielinātās 

kredīta summas,  
min. 300 EUR 

– 
0,5% no palielinātās 

kredīta summas,  
min. 70 EUR 

1% no palielinātās 
kredīta summas  

 kredītlīnijai – – – 1,3% no palielinātās 
kredītlīnijas summas  

 Kredītresursu rezervēšana2 0,35% no kredīta 
summas, min. 150 EUR – – –  

 Nosacījumu izmaiņas:      

 atmaksas datuma maiņa 30 EUR 50 EUR 70 EUR 70 EUR  

 kredīta procentu likmes izmaiņas 1% no kredīta atlikuma, 
min. 150 EUR 50 EUR 70 EUR 70 EUR  

 nodrošinājuma līgumos,  
tajā skaitā ķīlas devēja maiņa 500 EUR – 70 EUR 70 EUR  

 kredīta pārjaunojums 1% no kredīta atlikuma, 
min. 500 EUR – 70 EUR 70 EUR   

 citu nosacījumu izmaiņas 1% no kredīta atlikuma, 
min. 100 EUR 50 EUR 70 EUR 70 EUR  

 Celtniecības procesa uzraudzība 30 EUR stundā – – –  

 Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas 
gadījumā bez maksas  bez maksas bez maksas  15 EUR  

 

 
1 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā. 
2 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem. 
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 Overdrafti un īstermiņa kredīti  

    
Nenodrošinātais 

overdrafts 

 
Īstermiņa kredīts  

pret ienākošo maksājumu  

 Pieteikuma izskatīšana  bez maksas  bez maksas  

 Dokumentu noformēšana pēc kredīta 
piešķiršanas 

0,1% no overdrafta summas,  
min. 50 EUR  30 EUR  

 Nosacījumu izmaiņas 0,1% no overdrafta summas,  
min. 50 EUR  30 EUR  

 
 Overdraftu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likmes, gadā1  

 Kapitāla lietošanas procenti par overdrafta līniju pret naudas līdzekļiem, 
ja nodrošinājums ir:   

 atlikums norēķinu kontā 3,90%  

 depozīts vai atlikums krājkontā depozīta vai krājkonta spēkā esošā likme + 3,90%  

 Kapitāla lietošanas procenti par nenodrošināto overdraftu 36%  

 Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu 60%  

 
 Īstermiņa kredīta (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likme, gadā1  

 Procenti par īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu 12%  

 Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu 0,13% (dienā)  

 
 Citi pakalpojumi  

 Ķīlas vai tās grozījumu noformēšana Rīgas,  
Rīgas rajona Zemesgrāmatā vai Uzņēmumu reģistrā 50 EUR + faktiskie izdevumi  

 Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana2 1 000 EUR  

 Plānveida privatizācija klienta vārdā 50 EUR + faktiskie izdevumi  

 Ķīlas priekšmeta apsekošana 50 EUR  

 Piekrišanas sagatavošana3   

 darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu 30 EUR  

 citiem mērķiem pēc vienošanās, min. 50 EUR  

 Apgrūtinājuma vai hipotēkas dzēšana Zemesgrāmatā 30 EUR  

 

 
1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā to nosaka individuāli. 
2 Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Banku uz citu kredītiestādi vai, kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Banku izpildi, un pārdošanas 

summa tiek novirzīta klienta saistību pret Banku izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās. 
3 Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus. 


