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Uzņēmējdarbības finansēšana   

 Pakalpojumu cenrādis  

 Kredīti1  

 Nodrošinājums  Depozīts ABLV Bank 
ABLV Bank  

parastās obligācijas Cits nodrošinājums  

 Pieteikuma izskatīšana  500 EUR  500 EUR  0,1% no pieteiktās kredīta 
summas, min. 500 EUR  

 Piešķiršana, termiņa pagarināšana      

  līdz 150 000 EUR  0,5% no kredīta summas,  
min. 500 EUR 

1% no 
 kredīta summas  

2% no kredīta summas,  
min. 500 EUR  

  virs 150 000 EUR  0,5% no kredīta summas,  
min. 500 EUR 

1% no 
 kredīta summas  1% no kredīta summas  

 
Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu 
(t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2 – –  faktiskie izdevumi  

 Summas palielināšana      

  ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir līdz 
150 000 EUR  0,1% no palielinātās kredīta 

summas, min. 500 EUR  
1% no palielinātās 

kredīta summas  
2% no palielinātās kredīta 

summas, min. 500 EUR  

  ja kredīta summa kopā ar palielinājumu ir virs 
150 000 EUR  0,1% no palielinātās kredīta 

summas, min. 500 EUR 
1% no palielinātās 

kredīta summas  
1% no palielinātās  

kredīta summas  

 
Kredīta procentu  
(kredīta lietošanas un nokavējuma) likme  nosaka individuāli nosaka individuāli nosaka individuāli   

 Kredītresursu rezervēšana3  – – 1% gadā no neizsniegtās 
kredīta summas  

 Nosacījumu izmaiņas  500 EUR  500 EUR  0,2% no kredīta summas, 
min. 500 EUR  

 Celtniecības procesa uzraudzība  – – 50 EUR  

 Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:     

 
  daļēja atmaksa  100 EUR 100 EUR 

 1% no pirmstermiņa 
atmaksātā kredīta atlikuma, 

min. 500 EUR  

  atmaksa pilnā apmērā  bez maksas bez maksas  1% no kredīta atlikuma, 
min. 500 EUR   

   refinansēšana uz citu kredītiestādi  – – 2% no kredīta atlikuma,  
min. 1 000 EUR  

 Kravas dokumentu apstrāde (par dokumentu paketi)  – – 30 EUR  

 
Bankas atļaujas izsniegšana kontrolējamo preču  
izvešanai no noliktavas  – – 20 EUR  

 

 
1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas 

kursa komisijas ieturēšanas brīdī. 
2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā. 
3 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem. 
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 Kredītlīnijas1  

 Nodrošinājums  
ABLV Bank 

parastās obligācijas Cits nodrošinājums   

 Pieteikuma izskatīšana  500 EUR 0,1% no pieteiktās kredītlīnijas summas,  
min. 500 EUR  

 Piešķiršana, termiņa pagarināšana      

  līdz 150 000 EUR  1,3% no  
kredītlīnijas summas 

2,3% gadā no kredītlīnijas summas,  
min. 500 EUR gadā  

  virs 150 000 EUR  1,3% no  
kredītlīnijas summas 

1,3% gadā no kredītlīnijas summas,  
min. 500 EUR gadā  

 
Papildu komisija par pieteikuma izskatīšanu 
(t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu) un kredīta piešķiršanu2 –  faktiskie izdevumi  

 Summas palielināšana      

  ja kredīta summa kopā ar palielinājumu 
ir līdz 150 000 EUR  1,3% no palielinātās  

kredītlīnijas summas 
2,3% gadā no palielinātās kredītlīnijas 

summas, min. 500 EUR gadā  

  ja kredīta summa kopā ar palielinājumu 
ir virs 150 000 EUR  1,3% no palielinātās  

kredītlīnijas summas 
1,3% gadā no palielinātās kredītlīnijas 

summas, min. 500 EUR gadā  

 
Kredīta procentu  
(kapitāla lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli  nosaka individuāli  

 Nosacījumu izmaiņas  500 EUR 0,2% no kredītlīnijas summas,  
min. 500 EUR  

 Celtniecības procesa uzraudzība  –  –  

 Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā:     

   daļēja atmaksa  100 EUR  bez maksas  

  atmaksa pilnā apmērā  bez maksas  bez maksas  

   refinansēšana uz citu kredītiestādi  – 2% no atlikušās kredītlīnijas summas, 
min. 1000 EUR  

 Kravas dokumentu apstrāde (par dokumentu paketi) –  30 EUR  

 
Bankas atļaujas izsniegšana  
kontrolējamo preču izvešanai no noliktavas –  20 EUR  

 
 Overdrafti un īstermiņa kredīti3  

  
Nenodrošinātais 

overdrafts 

Overdrafta līnija 
pret naudas 

līdzekļiem 
Overdrafta līnija 
(nenodrošināta) 

Overdrafta līnija 
(nenodrošināta) no 

01.05.2017. 

Īstermiņa kredīts 
pret ienākošo 

maksājumu 

Īstermiņa kredīts 
kredītvēstules 

finansēšanai 

 Piešķiršana – 30 EUR  0 0 30 EUR 100 EUR 

 

Nosacījumu maiņa 

0,1% no 
overdrafta 

summas, min. 
50 EUR 

30 EUR 

0,2% no overdrafta 
līnijas summas,  
min. 100 EUR,  
max. 250 EUR 

– 30 EUR 100 EUR 

 Katras nākamās daļas izsniegšana – – – – – 30 EUR 

 

Overdrafta piešķiršana overdrafta 
līnijas ietvaros, termiņa 
pagarināšana uz  
1 mēnesi, summas palielināšana 
overdrafta termiņa ietvaros 

– – – 
1% no overdrafta 

summas,  
min. 50 EUR   

– – 

 Ķīlas devēju sastāva izmaiņas – – – 100 EUR – – 

 
 

 
1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas 

kursa komisijas ieturēšanas brīdī. 
2 Komisiju ietur papildu faktisko izdevumu apmērā, ja tādi radušies pieteikuma izskatīšanas un kredīta piešķiršanas procesā. 
3 Komisijas ietur overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā. Fiksētas komisijas maksas gadījumā: ietur komisijas valūtā, ja klienta kontā ir pieejamais atlikums šajā valūtā vai ietur ekvivalentu summu 

overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī. 
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 Overdraftu un īstermiņa kredītu (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%  

 Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu 60% (gadā)  

 Procenti par īstermiņa kredītu pret ienākošo maksājumu 12%  

 
Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa 
kredītam pret ienākošo maksājumu 0,13% (dienā)  

 Procenti par īstermiņa kredītu kredītvēstules finansēšanai naudas indekss + 15%  

 
Nokavējuma procenti par atmaksas termiņa nokavējumu īstermiņa 
kredītam kredītvēstules finansēšanai  0,5% (dienā)  

 
 Citi pakalpojumi  

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

 Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā 50 EUR + faktiskie izdevumi  

 Plānveida privatizācija klienta vārdā  50 EUR + faktiskie izdevumi  

 
Finanšu stāvokļa analīze klienta birojā  
pēc klienta pieprasījuma 

100 EUR stundā + izdevumi,  
kas saistīti ar klienta ārpus Latvijas biroja apmeklējumu  

 
 

 
1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā tās nosaka individuāli. 




