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Likvidējamās ABLV Bank, AS cenrādis  

 

 Ar kreditora prasījuma izmaksu saistītie pakalpojumi  

  Komisija   

 Kreditora prasījuma izmaksa uz saņēmējbanku Latvijā1  bez maksas  

 Kreditora prasījuma izmaksa ārpus Latvijas1  faktiskās izmaksas, min. 200 EUR   

 Atgriezta izmaksātā kreditora prasījuma apstrāde2  faktiskās izmaksas, min. 200 EUR  

 Kreditora prasījuma izmaksai paredzēto naudas līdzekļu glabāšana3  2% (gadā), min. 100 EUR mēnesī  

 Nesavlaicīgi iesniegto kreditora pārstāvja pilnvarojuma dokumentu izskatīšana4 500 EUR + PVN  

 Kreditora prasījuma pāreju un kreditora pārreģistrāciju pamatojošo dokumentu izskatīšana5 12 500 EUR + PVN   
 
 Ar trešo personu mantas apkalpošanas izbeigšanu saistītie pakalpojumi  

  Komisija / Procentu likme  

 Trešās personas mantas izmaksa no naudas konta6 2% no summas, min. 500 EUR  

 Finanšu instrumentu pagaidu glabāšana7 2% (gadā), min. 500 EUR  

 Finanšu instrumentu izejošais pārvedums8  2% no tirgus vērtības9, min. 500 EUR  

 Finanšu instrumentu pārdošana publiskās izsolēs 2% no darījuma summas, min. 1 000 EUR  
par darījumu10  

 Naudas līdzekļu pagaidu glabāšana naudas kontā11 2% (gadā), min. 100 EUR mēnesī   

 Finanšu instrumentu darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu bez maksas  

 Finanšu instrumentu darījuma apstiprinājums pēc pieprasījuma 50 EUR  

 Kapitāla lietošanas procenti par negatīvo konta atlikumu naudas kontā12  24% gadā  
 

 Kapitāla lietošanas procenti  

  Procentu likme  

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

 

1 Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) veic kreditora prasījuma izmaksu uz maksājumu vai kredītiestādēm Latvijā. Maksājumu izpilde uz citām jurisdikcijām ir iespējama pēc 
maksājuma rekvizītu saskaņošanas ar Sabiedrību. Sabiedrība komisiju ietur no kreditora prasījuma summas. Pārējās maksājuma izpildē iesaistītās puses var ieturēt komisijas no maksājuma 
summas. 

2 Izejošā maksājuma atgriešanas gadījumā Sabiedrības un citu, maksājuma apstrādē iesaistīto pušu, ieturētās komisijas netiek atmaksātas vai kompensētas. 
3 Komisiju aprēķina EUR valūtā. Ja izmaksājamā kreditora prasījuma valūta nav EUR, tad komisijas aprēķinam izmanto prasījuma summas ekvivalentu EUR valūtā, piemērojot Eiropas Centrālās 

bankas kursu, kas ir spēkā vienu dienu pirms komisijas piemērošanas uzsākšanas. Komisija tiek aprēķināta sākot ar 32. dienu no brīža, kad kreditoram ir nosūtīta vēstule "Par dokumentu 
iesniegšanu kreditora prasījuma izmaksai”, ar kuru kreditoram paziņots par to, ka kreditora prasījuma izmaksai ir nepieciešams iesniegt aktuālo informāciju / dokumentus.  

4 Piemēro juridiskām personām, sākot ar dienu, kurā saskaņā ar Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem likvidācijas noteikumiem tiek uzskatīts, ka kreditors ir kļuvis neaktīvs. 
5 Ja kreditora prasījuma pāreju pamatojošo dokumentu izskatīšanai nepieciešams neatkarīgs atzinums, kas sagatavots atbilstoši prasījuma pāreju pamatojošā līguma valsts, izņemot Latvijas, 

likumdošanai, Sabiedrība piemēro papildu komisijas maksu faktisko izmaksu apmērā. 
6 Sabiedrība veic trešo personu mantas izmaksu no naudas konta uz maksājumu vai kredītiestādēm Latvijā. Izmaksa uz citām jurisdikcijām iespējama pēc maksājuma rekvizītu saskaņošanas ar 

Sabiedrību. Komisiju ietur no maksājamās summas vai konta atlikuma. Pārējās maksājuma izpildē iesaistītās puses var ieturēt komisijas no maksājuma summas.  
7 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā. Komisiju ietur katru mēnesi EUR valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas 

ieturēšanai. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā. 
8 Ja Sabiedrībā pārveduma rīkojums saņemts ne vēlāk kā vienu stundu pirms klientu un kreditoru apkalpošanas laika beigām, tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Sabiedrības 

darba dienu, bet, ja vēlāk, tad – nākamo Sabiedrības darba dienu.  
9 Tirgus vērtību nosaka klienta rīkojuma iesniegšanas dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Sabiedrība to nosaka patstāvīgi. Obligācijām tirgus vērtības aprēķinā neiekļauj uzkrāto kupona 

ienākumu. Komisiju ietur EUR valūtā, piemērojot Eiropas Centrālās bankas kursu rīkojuma iesniegšanas dienā. 
10 Komisiju ietur darījuma valūtā. Ja nepieciešams piemērot minimālo komisiju, tad komisijas apmēru darījuma valūtā nosaka, piemērojot iepriekšējās dienas Eiropas Centrālās bankas kursu. Ja 

naudas konta atlikums darījuma valūtā nav pietiekams komisijas apmaksai pilnā apmērā, komisijas apmaksai izmanto arī pieejamos naudas konta atlikumus citās valūtās, piemērojot 
iepriekšējās dienas Eiropas Centrālās bankas kursu. Sabiedrība brīvi nosaka secību, kādā ir izmantojami naudas konta atlikumi citās valūtās. Ja kopējais naudas kontā pieejamo naudas 
līdzekļu atlikums nav pietiekams komisijas apmaksai pilnā apmērā un personai ir prasījums pret Sabiedrību, kas nav kreditora prasījums pret Sabiedrību Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējo 
likvidācijas noteikumu izpratnē, Sabiedrība dzēš šo prasījumu ar ieskaitu tādā apmērā, kāds ir nepieciešams komisijas samaksai, un ieskaita iegūto summu naudas kontā. Ja kopējais naudas 
kontā pieejamo naudas līdzekļu atlikums nav pietiekams komisijas apmaksai pilnā apmērā un personai nav prasījuma pret Sabiedrību, kas nav kreditora prasījums pret Sabiedrību Likvidējamās 
ABLV Bank, AS vispārējo likvidācijas noteikumu izpratnē, tad komisiju ietur naudas konta atlikumu apmērā.  

11 Komisiju ietur reizi mēnesī EUR valūtā par trešo personu naudas līdzekļu atlikumiem, piemērojot iepriekšējās dienas Eiropas Centrālās bankas kursu. Ja naudas atlikumu kopējais ekvivalents 
EUR valūtā ir mazāks par noteikto komisijas minimumu, tad komisiju ietur konta atlikumu apmērā. 

12 Piemēro arī iepriekš naudas kontā uzskaitītajām klienta saistībām pēc naudas konta slēgšanas. 
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 Hipotēku kredīti  

  Komisija  

 Nosacījumu izmaiņas: atmaksas datuma maiņa 100 EUR  

 Nosacījumu izmaiņas nodrošinājuma līgumos, t.sk. ķīlas devēja maiņa, kredīta / nodrošinājuma 
līguma pārjaunojums 1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR  

 Nosacījumu izmaiņas: citu nosacījumu maiņa 1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR  

 Papildu nodrošinājuma noformēšana bez maksas  

 Dokumentu apstrāde daļējas vai pilnas pirmstermiņa atmaksas gadījumā bez maksas  

 Ķīlas dzēšanas noformēšana Zemesgrāmatā (par dokumentu)  100 EUR + PVN  

 Ķīlas nodibināšanas vai pārjaunošanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos 
reģistros (par dokumentu)  

pēc vienošanās, min. 200 EUR + PVN +  
faktiskie izdevumi  

 Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1 1 000 EUR  

 Darījumu konta līguma saskaņošana (t.sk. ar to saistīto piekrišanu un izziņu izsniegšana) 1 000 EUR  

 Plānveida privatizācija klienta vārdā 200 EUR + PVN + faktiskie izdevumi  

 Ķīlas priekšmeta apsekošana pēc vienošanās, min. 200 EUR + PVN  

 
Izziņas, vēstules, piekrišanas un citu nestandarta dokumentu sagatavošana (par 
dokumentu)2 pēc vienošanās, min. 200 EUR + PVN  

 Dokumentu kopijas izsniegšana (par dokumentu) 50 EUR + PVN  
 

 Biznesa kredīti3  

  Komisija  

 Termiņa pagarināšana 2% no kredīta summas, min. 1 500 EUR  

 Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli   

 Nosacījumu izmaiņas 1% no kredīta summas, min. 1 500 EUR  

 Celtniecības procesa uzraudzība faktiskie izdevumi  

 Dokumentu apstrāde daļējas vai pilnas pirmstermiņa kredīta atmaksas gadījumā 0,1% no dzēšamās summas, min. 500 EUR  

 Ķīlas dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros 150 EUR + PVN + faktiskie izdevumi  

 
Ķīlas nodibināšanas vai pārjaunošanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos 
reģistros 

pēc vienošanās, min. 250 EUR + PVN +  
faktiskie izdevumi  

 Piekrišanas sagatavošana darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu vai citiem mērķiem2 700 EUR + PVN  

 
Starpbanku refinansēšanas vienošanās saskaņošana (t.sk. ar to saistīto piekrišanu un 
izziņu izsniegšana) 1 000 EUR  

 Darījumu konta līguma saskaņošana (t.sk. ar to saistīto piekrišanu un izziņu izsniegšana) 1 000 EUR  

 
Cesijas līguma sagatavošana vai saskaņošana (t.sk. ar to saistīto piekrišanu un izziņu 
izsniegšana) 1000 EUR + PVN  

 

 Apdrošināšana  

  Komisija  
 Apdrošināšanas polises noformēšana 50 EUR + PVN  
 Akceptēta apdrošinātāja iesniegtās polises pārbaude4 bez maksas  
 Neakceptēta apdrošinātāja iesniegtās polises pārbaude 300 EUR + PVN  
 Maksimālais pieļaujamais pašrisks:   
 dzīvoklim 150 EUR  
 privātmājai 750 EUR  
 komercobjektam nosaka individuāli  

 

1 Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Sabiedrību uz citu kredītiestādi vai kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Sabiedrību izpildi, un 
pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Sabiedrību izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās. 

2 Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus. 
3 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, piemērojot Eiropas Centrālās bankas valūtas kursu 

komisijas ieturēšanas brīdī. 
4 Ar likvidējamās ABLV Bank, AS akceptēto apdrošināšanas sabiedrību sarakstu var iepazīties Sabiedrības tīmekļa vietnē (www.ablv.com) vai vēršoties Sabiedrībā. 
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  Komisija  
 Atjaunošanas vērtība par 1 m2:   
 dzīvoklim, privātmājai 1 000 EUR  
 komercobjektam nosaka individuāli  

 Likvidējamā ABLV Bank, AS, saskaņā ar kredīta līgumu, noformētas apdrošināšanas 
polises anulēšana  100 EUR + PVN  

 
 Pārējie pakalpojumi  

  Komisija  

 Pārmaksas atgriešana pēc visu saistību dzēšanas1 faktiskās izmaksas, min. 0,50 EUR  

 Maksājuma atsaukšana / izmeklēšana 500 EUR + PVN2+ faktiskās izmaksas  

 Ienākošo maksājumu izpildē iesaistīto pušu komisija3 faktiskās izmaksas  

 Kurjerpasta sūtījums4 80 EUR + PVN  

 Izziņa par konta statusu 200 EUR + PVN  

 Cita satura izziņa vai vēstule  pēc vienošanās, min. 500 EUR + PVN + 
faktiskie izdevumi 

 

 Regulārais pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli (reizi gadā)5 bez maksas  

 Pārskats vai izraksts pēc pieprasījuma 500 EUR + PVN  

 Izziņas notariāls apliecinājums, izziņas, vēstules, pārskata, izraksta vai citu dokumentu tulkojumi 
vai citi trešo personu sniegtie pakalpojumi 

pēc vienošanās, min. 500 EUR + PVN + 
faktiskie izdevumi 

 

 Droša saziņas kanāla (Internetbankas) pieslēgšana, autorizācijas rīku izsniegšana un maiņa bez maksas  
 
 
 

 

1 Sabiedrība komisiju ietur no pārmaksātās summas. Pārējās maksājuma izpildē iesaistītās puses var ieturēt komisijas no maksājuma summas. 
2 PVN piemērošanas nepieciešamību, ievērojot sniegtā pakalpojuma būtību, izvērtē individuāli. 
3 Komisiju piemēro, ja maksātāja kredītiestādes jurisdikcija ir iekļauta valstu ar paaugstinātu sankciju risku sarakstā, vai ja šādi maksājumi veicami, izmantojot kredītiestādes, kuru valstīm tiek 

piemērotas starptautiskās sektorālās sankcijas. Komisijas maksa faktisko izmaksu apmērā, ko nosaka Sabiedrības norēķinu kontu apkalpojošā kredītiestāde, tiek ieturēta no ienākošā 
maksājuma summas vai konta atlikuma. 

4 Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg. Ja sūtījuma svars pārsniedz 1,5 kg, to sadala vairākos atsevišķos sūtījumos vai arī sūtījuma iniciators pieņem lēmumu par sūtījuma nosūtīšanu saskaņā ar 
šajā cenrādī norādīto komisijas maksu. Par kurjerpastu uzskata jebkuru sūtījuma piegādes veidu uz klienta norādīto adresi. 

5 Pārskata par ieguldījumu portfeļa stāvokli saņemšana ir iespējama tikai internetbankā.  


