VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
KONTA ATVĒRŠANA UN APKALPOŠANA
1. Dokumentu izskatīšana Norēķinu konta atvēršanai / atjaunošanai 1):

fiziskām personām rezidentiem ................................................................................................................................ 10,00 EUR 2)
fiziskām personām nerezidentiem ............................................................................................................................. 150,00 EUR
juridiskām personām rezidentiem ................................................................................................................................ 30,00 EUR
juridiskām personām nerezidentiem .......................................................................................................................... 200,00 EUR
Norēķinu konta atvēršana ...................................................................................................................................................bezmaksas
Norēķinu konta apkalpošana ..............................................................................................................................................bezmaksas
Konta slēgšana pēc Klienta iniciatīvas:
fiziskām personām .......................................................................................................................................................bezmaksas
juridiskām personām rezidentiem ................................................................................................................................ 20,00 EUR
juridiskām personām nerezidentiem .......................................................................................................................... 100,00 EUR
Komisijas maksa par neaktīvu kontu 3):
rezidentiem ...............................................................................................................................................................bezmaksas 4)
nerezidentiem .............................................................................................................................................. 20,00 EUR mēnesī 5)
Parakstu paraugu kartītes maiņa juridiskām personām ..................................................................................................... 10,00 EUR

2.
3.
4.

5.

6.

1)
2)
3)
4)
5)

Ja Banka Klientam atsaka norēķinu konta atvēršanu, Komisijas maksa par Dokumentu izskatīšanu tiek ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
Banka neietur komisijas maksu par dokumentu izskatīšanu Norēķinu konta atvēršanai / atjaunošanai, ja Norēķinu konts tiek atvērts / atjaunots Depozīta /
Uzkrājuma konta apkalpošanas nolūkā.
Neaktīvs konts - konts, kurā nav veiktas Klienta iniciētas transakcijas vairāk nekā 6 mēnešus un Klientam nav citu aktīvu līgumu ar Banku.
Komisija tiek ieturēta konta atlikuma apmērā, ja neaktīva konta atlikums nepārsniedz 20,00 EUR.
Komisija tiek ieturēta līdz konta atlikums ir nulle.

ATTĀLINĀTAIS SERVISS
Internetbanka Trast.Net
1. Pieslēgšana ........................................................................................................................................................................bezmaksas
2. Apkalpošanas maksa mēnesī ............................................................................................................................................... 0,00 EUR
3. Atteikšanās no pakalpojuma ...............................................................................................................................................bezmaksas
4. Katra papildu lietotāja pieslēgšana (vienu reizi) ............................................................... 20,00 EUR 1) (visām juridiskām personām)
5. Uzņēmuma grāmatvedības programmas integrācija ar Bankas sistēmu (vienreizēja maksa) ....................................... 90,00 EUR 1)
6. Elektroniskās kodu kartes “Klasiskā” vai “Mobilā” (pēc Klienta izvēles) izsniegšana /aizvietošana testatslēgas un elektroniskā
paraksta ģenerācijai 2):
fiziskām personām rezidentiem ................................................................................................................................... 20,00 EUR
juridiskām personām rezidentiem ................................................................................................................................ 30,00 EUR
nerezidentiem .............................................................................................................................................................. 50,00 EUR
7. Elektroniskās kodu kartes atbloķēšana 3) . ....................................................................................................................... ..20,00 EUR
1)
2)
3)

Ieskaitot PVN.
Banka izsniedz Kodu karti ar 2 gadus ilgu garantijas laiku.
Komisija netiek ieturēta pirmajā kodu kartes bloķēšanas gadījumā.

SMS Info banka 1)
1. Pieslēgšana ........................................................................................................................................................................bezmaksas
2. Īsziņas saņemšana ............................................................................................................................................................ 0,10 EUR 2)
3. Atteikšanās no pakalpojumiem ...........................................................................................................................................bezmaksas
Pakalpojums ir pieejams mobilo operatoru pastāvīgā pieslēguma Klientiem – Bankas emitētu maksājumu karšu īpašniekiem.
Ieskaitot PVN.

1)
2)

Telefonbanka 1):
1. Pieslēgšana ........................................................................................................................................................................bezmaksas
2. Apkalpošanas maksa mēnesī ............................................................................................................................................... 0,00 EUR
3. Atteikšanās no pakalpojuma ...............................................................................................................................................bezmaksas
1)

Bankas speciālista konsultācijas vai pakalpojuma saņemšanas iespēja, piezvanot uz numuru +371 67027777.

Info čats 1):
1. Pieslēgšana ........................................................................................................................................................................bezmaksas
2. Apkalpošanas maksa mēnesī ............................................................................................................................................... 0,00 EUR
3. Atteikšanās no pakalpojuma ...............................................................................................................................................bezmaksas
1)

Serviss, kas nodrošina sazināšanos starp Banku un Klientu reālā laika režīmā.
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CITI PAKALPOJUMI
Dokumentu sūtīšana pa pastu:
1. Dokumentu sūtīšana pa Latviju (ar Latvijas Pasta starpniecību) .................................................... 1,50 EUR + faktiskie izdevumi 1) 2)
2. Dokumentu sūtīšana uz ārzemēm (ar Latvijas Pasta starpniecību) ............................................... 3,00 EUR + faktiskie izdevumi 1) 2)
3. Dokumentu sūtīšana (ar kurjerpasta starpniecību; TNT, DHL, EMS utt.) ..................................... 10,00 EUR + faktiskie izdevumi 1) 2)
4. Faksa nosūtīšana ....................................................................................................................................... 3,00 EUR 1) par vienu lapu
5. Dokumentu skenēšana un nosūtīšana pa e-pastu ..................................................................................... 0,50 EUR 1) par vienu lapu
1)
2)

Ieskaitot PVN.
Faktiskie izdevumi tiek noņemti no Klienta konta pēc rēķina saņemšanas no Latvijas Pasta un/vai kurjerpasta.

Bankas izziņas
1. Konta pārskats internetbankā .............................................................................................................................................bezmaksas
2. Konta izraksts
par tekošo un iepriekšējo mēnesi (1 reizi mēnesī) ......................................................................................................bezmaksas
par tekošo un iepriekšējo mēnesi (sākot ar 2. konta izraksta izsniegšanas reizi) ......................................................... 0,50 EUR
par periodu no 1 mēneša līdz 1 gadam ....................................................................................................... 1,00 EUR (par 1 lpp.)
par periodu virs 1 gada ................................................................................................................................ 2,00 EUR (par 1 lpp.)
3. Slēgta konta izraksts .............................................................................................................. 2,00 EUR (par 1 lpp.), min. 15,00 EUR
4. Izziņa par konta esamību un konta atlikumu
rezidentiem .................................................................................................................................................................. 10,00 EUR
nerezidentiem .............................................................................................................................................................. 30,00 EUR
5. Konta atlikuma apstiprināšana un informācijas sniegšana auditoru kompānijai, cita satura izziņa, Bankas rekomendācija: ..............
rezidentiem .................................................................................................................................................................. 50,00 EUR
nerezidentiem .............................................................................................................................................................. 70,00 EUR
6. Papildu tarifs par steidzamas izziņas sagatavošanu (2 stundu laikā) ........................................... 30,00 EUR + Izziņas tarifs cenrādī
7. Izziņas notariāla apstiprināšana ...................................................................................................... 20,00 EUR + faktiskie izdevumi 1)
1)

Ieskaitot PVN.

Pārējie pakalpojumi
1. Dokumenta meklēšana arhīvā (par katra dokumenta kopiju)
par laika posmu līdz vienam mēnesim .........................................................................................................................bezmaksas
par laika posmu virs 1 mēneša .................................................................................................................................... 15,00 EUR
2. Izziņa no LURSOFT datu bāzes ..................................................................................................................................... 10,00 EUR 1)
3. Čeku grāmatiņas izsniegšana (15 čeki) .............................................................................................................................. 20,00 EUR
4. VID un tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde .............................................................................................................................. 15,00 EUR
5. Vekseļa noformēšana Klienta uzdevumā (TRATA) ............................................................................................................ 10,00 EUR
6. Dokumenta kserokopija (par lapu) ..................................................................................................................................... 0,50 EUR 1)
7. Ielūguma noformēšana vīzas saņemšanai ieceļošanai Latvijas Republikā ........................................ 90,00 EUR 1) + valsts nodeva 2)
8. Pilnvaras noformēšana Klientam ......................................................................................................................................... 30,00EUR
1)
2)

Ieskaitot PVN.
Valsts nodevas izmaksas atkarīgas no uzaicināto personu skaita.

MAKSĀJUMI
VISAS VALŪTAS
1. Naudas ieskaitīšana kontā 5)
2. Pārskaitījums starp viena Klienta norēķinu kontiem
3.

4.
5.

6.
7.

(maksājuma izpildes diena – T) 6)
Pārskaitījums uz cita Klienta norēķinu kontu Bankā:
(maksājuma izpildes diena – T) 6)
fiziskām personām
juridiskām personām rezidentiem
juridiskām personām nerezidentiem
Maksājuma uzdevuma papildināšana, atsaukšana,
meklēšana 7)
Maksājuma uzdevuma noformēšana Klienta
uzdevumā filiālē
pārskaitījumi Latvijā
pārskaitījumi ārpus Latvijas
Izejošā maksājuma uzdevuma kopijas izsniegšana
Valūtu konvertācija
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Pieņemšanas laiks 1)

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
bezmaksas
bezmaksas

elektroniski

filiālē

18:00

-

23:00

17:00

bezmaksas

bezmaksas

23:00
23:00
23:00
-

17:00
17:00
17:00
-

100 EUR

bezmaksas
bezmaksas
10 EUR
100 EUR

-

17:00
17:00
17:00
-

2,85 EUR
2,85 EUR
10 EUR
10 EUR
2 EUR
2 EUR
saskaņā ar Bankas kursu 8)
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Pieņemšanas laiks 1)

EUR

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA3)

elektroniski

filiālē

13:00
13:00
13:00

13:00
13:00
13:00

-

0,50 EUR 10)
0,50 EUR
30 EUR

16:00
16:00
16:00
17:00

16:00
16:00
16:00
17:00

-

14 EUR
14 EUR
60 EUR
70 EUR

17:30
17:30
15:00
17:00

17:00
17:00
15:00
17:00

40 EUR
60 EUR
70 EUR
100 EUR

20 EUR
30 EUR
60 EUR
70 EUR

1. Pārskaitījums uz EEZ valstīm: 9)

Standarta (maksājuma izpildes diena T) : 6)
•
fiziskām personām
•
juridiskām personām rezidentiem
•
juridiskām personām nerezidentiem
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T): 6)
•
fiziskām personām
•
juridiskām personām rezidentiem
•
juridiskām personām nerezidentiem
Ekspress PLUS (maksājuma izpildes diena –T): 6) 11)
2. Pārskaitījums uz citu banku ārpus EEZ valstīm: 9)
Standarta (maksājuma izpildes diena – T+ 1): 6)
•
līdz 50 000 EUR (ieskaitot)
•
virs 50 000 EUR
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T) 6)
Ekspress PLUS (maksājuma izpildes diena –T) 6) 11)

Pieņemšanas laiks 1)

USD 12)

elektroniski

filiālē

1. Steidzams ieskaitījums kontā 12)
2. Pārskaitījums uz citu banku:

18:00

17:00

Standarta (maksājuma izpildes diena – T+ 1) 6)
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T) 6)
Ekspress PLUS (maksājuma izpildes diena – T) 6) 11)
3. Priviliģētais pārskaitījums (ar nestandarta nosacījumiem,
izpildes laiks 1h) 14)

17:30
16:00
18:00
18:00

17:00
16:00
17:00
17:00

RUB, BYR, UAH, KZT
1. Steidzams ieskaitījums kontā 12)
2. Pārskaitījums uz citu banku:

Standarta (maksājuma izpildes diena – T+ 1) 6)
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T) 6) 15)
Citas EEZ valstu valūtas (BGN, CHF,
HUF,GBP,DKK,NOK,SEK,PLN)
1. Pārskaitījums uz citu EEZ valsts 9) banku
Standarta (maksājuma izpildes diena – T+ 2) 6)
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T+ 1) 6)
2. Pārskaitījums uz citu banku ārpus EEZ valstīm 9)
Standarta (maksājuma izpildes diena – T+ 2) 6)
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T+ 1) 6)
Citas brīvi konvertējamas valūtas

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
BEN 4)
0,1 % dienā 0,1 % dienā
0,1 % dienā
60 EUR
80 EUR
100 EUR
0,20% no summas

20 EUR
50 EUR
70 EUR
-

20 EUR
50 EUR
70 EUR
-

(min.500 EUR,
maks.1 000 EUR)

Pieņemšanas laiks 1)
elektroniski

filiālē

18:00

17:00

17:30
13:00

17:00
13:00

Pieņemšanas laiks 1)

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
BEN 4)
0,1 % dienā
30 EUR
65 EUR

-

-

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
BEN 4)

elektroniski

filiālē

17:30
17:30

17:00
17:00

-

25 EUR
55 EUR

-

17:30
17:30

17:00
17:00

35 EUR
65 EUR

25 EUR
55 EUR

-

Pieņemšanas laiks 1)
elektroniski

filiālē

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
BEN 4)

17:30
17:30

17:00
17:00

35 EUR
65 EUR

1. Pārskaitījums uz citu banku:

Standarta (maksājuma izpildes diena – T+ 2) 6)
Ekspress (maksājuma izpildes diena – T+ 1) 6)

CNY
1. Pārskaitījums uz citu banku (maksājuma izpildes diena–T+1) 6)

XAU (zelts)
1. Pārskaitījums uz citu banku (maksājuma izpildes diena – T+2) 6)

Pieņemšanas laiks 1)
elektroniski

filiālē

17:00

-

Pieņemšanas laiks 1)
elektroniski

filiālē

17:00

-

25 EUR
55 EUR

-

Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
BEN 4)
20 EUR
Komisijas maksu veidi
OUR 2)
SHA 3)
BEN 4)
50 EUR
-

1) Laiks, līdz kuram jābūt iesniegtam maksājumam un Klienta kontā jābūt nodrošinātiem pietiekošiem līdzekļiem pārskaitījuma veikšanai, lai tas tiktu izpildīts iesniegšanas dienā (Bankas darba

dienās). Maksājumiem virs 15 000 EUR pieņemšanas laiks elektroniski – līdz 17:30, filiālē – līdz 17:00.
2) OUR maksājumiem – visas komisijas maksā sūtītājs. Ja Bankai rodas papildu izdevumi, kurus pieprasa citas pārskaitījumā iesaistītās bankas, tad tie bezakcepta kārtībā tiek norakstīti no

Klienta norēķinu konta.
3) SHA - saņēmējs maksā sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasīto komisijas maksu par pakalpojumu, bet maksātājs — sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasīto

komisijas maksu.
4) BEN - visas komisijas maksā saņēmējs. Starpniekbankas ietur savas komisijas, noņemot tās no pārskaitītās summas.
5) Naudas ieskaitīšana Klienta kontā EUR valūtā – maksājuma paziņojumā norādītajā datumā Bankas darba laikā, pārējās valūtās - nākamajā dienā pēc maksājuma paziņojumā norādītā datuma,

ja ir saņemts korespondējošās bankas konta izraksts ar apstiprinājumu par summas ieskaitīšanu Bankas korespondējošās bankas kontā.
6) Maksājuma izpildes diena - diena, kurā naudas līdzekļi tiek nodoti saņēmēja bankai vai starpniekbankai. T - maksājuma rīkojuma saņemšanas diena; T+1 – nākamā Bankas darba diena pēc

maksājuma rīkojuma saņemšanas datuma, T+2 – trešā Bankas darba diena pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas datuma.
7) Ja izmeklēšanā tiek konstatēta Bankas kļūda, Klientam tiek atmaksāta komisijas maksa. Maksājuma uzdevuma atsaukšanas gadījumā Klientam Bankai ir jāatgriež maksājuma uzdevuma

Klienta eksemplārs. Maksājuma uzdevuma papildināšana attiecas arī uz korespondentbanku pieprasījumiem Bankai par Klientu.
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8) Minimālā summa konvertācijai pēc speciāla kursa – 1 000,00 EUR vai ekvivalents citā valūtā.
9) Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstis ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina,

Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Somija, Slovākija, Spānija, Slovēnija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
10) Izmantojot Bankas Definēto maksājumu formas Trast.Net, komisija par maksājumu sastāda EUR 0,00.
11) Pārskaitījums tiek izpildīts, iepriekš saskaņojot ar Banku.
12) Pārskaitījumiem, kas tiek veikti uz „Īpašajām valstīm”, tiek piemērota papildu komisija 0,1% apmērā no pārskaitījuma summas (min. 200 EUR, maks. 500 EUR). Sarakstā ir iekļautas valstis,

kas minētas Ministru Kabineta noteikumos Nr. 276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām", izņemot SEPA zonas valstis, Eiropas ekonomikas zonas valstis un
Honkongu. Valstu saraksts pieejams šeit: īpašās valstis.
13) Naudas ieskaitīšana Klienta kontā maksājuma paziņojumā norādītajā datumā. Ieskaitīšana tiek veikta pamatojoties uz Klienta iesniegumu par katru konkrēto summu.
14) Pārskaitījums tiek izpildīts, iepriekš saskaņojot ar Banku, 1 stundas laikā.
15) Pārskaitījumi RUB, BYR, KZT valūtās tiek veikti kā standarta pārskaitījumi ar izpildes datumu: T+ 1. Par iespēju veikt pārskaitījumus ar izpildes datumu: T, interesēties Bankā. UAH izpildes
datums tiek noteikts, Klientam vienojoties ar Banku.

DARĪJUMA KONTS
1.
2.
3.
4.
5.

Pieteikuma izskatīšana ..................................................................................................................................................... 100,00 EUR
Standarta darījuma1) līguma noslēgšana2) .................................................................. 0,4% no darījuma summas (min. 150,00 EUR)
Nestandarta darījuma līguma noslēgšana 2) ................................................................................................................ pēc vienošanās
Darījuma konta atvēršana, apkalpošana ............................................................................................................................bezmaksas
Izmaiņas darījuma līguma noteikumos ............................................................................................................50,00 EUR par izmaiņu
1) Standarta
2) Komisijas

darījuma līgums - līgums, kas ir noformēts saskaņā ar AS „TRASTA KOMERCBANKA“ izstrādāto formu.
maksu sedz pircējs vai pārdevējs, savstarpēji par to vienojoties.

SKAIDRAS NAUDAS DARĪJUMI
Skaidras naudas darījumi EUR
1. Naudas iemaksa:
savā kontā ...................................................................................................................................................................bezmaksas
cita Klienta kontā 1) ........................................................................................................................................................ 0,71 EUR
monētu iemaksa Bankas kontā, ja to skaits 1 dienas laikā pārsniedz 100 gab .......... 0,50 EUR par katrām nākamajām 50 gab.
2. Skaidras naudas izmaksa: 2)
līdz 1 500 EUR dienā ...................................................................................................................................................bezmaksas
fiziskām personām virs 1 500 EUR........................................................................................................................................0,5%
juridiskām personām virs 1 500 EUR .......................................................................................................................................1%
3. Pārskaitījums uz citu banku Latvijā, iemaksājot skaidru naudu, neatverot kontu
(maksājuma izpildes diena – T+1) ........................................................................................................................ 1% (min. 4,27 EUR)
4. Naudas apmaiņa izmainot nominālu:
banknošu maiņa .................................................................................................................................................. 1% no summas
monētu maiņa (par katrām 50 gab.) ........................................................................................................................... 0,70 EUR
5. Banknošu autentiskuma pārbaude pēc Klienta pieprasījuma, ja līdzekļi netiek iemaksāti kontā
(par katru banknoti) ............................................................................................................................................................. 0,21 EUR
1) Komisija netiek piemērota, ja iemaksas mērķis ir noguldījums.
2) Banka

izmaksā naudas summu līdz 15 000 EUR dienā bez iepriekšēja pieteikuma. Lielākas summas saņemšana jāpiesaka iepriekšējā dienā līdz plkst. 14.00.
Pieteikuma pieņemšanas brīdī Klienta kontā jābūt pieejamam atbilstošam naudas atlikumam.
Par skaidras naudas izmaksu bez iepriekšēja pasūtījuma Banka ietur papildu komisijas maksu 0,2% apmērā no summas.
Ja pasūtītā naudas summa pārsniedz 15 000 EUR un netiek izņemta pasūtījumā norādītājā dienā, pasūtījuma izpildi ir iespējams atlikt uz nākamo Bankas darba
dienu, bet, ja nauda netiek izņemta arī nākamajā Bankas darba dienā, Banka ietur komisijas maksu kā par izpildītu operāciju.

Skaidras naudas darījumi ārvalstu valūtās
1. Naudas iemaksa:
savā kontā USD ...........................................................................................................................................................bezmaksas
cita Klienta kontā USD 1) ................................................................................................................................................ 0,71 EUR
citās valūtās ..............................................................................................................................................................................1%
2. Skaidras naudas izmaksa: 2)
USD .......................................................................................................................................................................................0,5%
citā valūtā 3)...............................................................................................................................................................................1%
3. Netīru, aprakstītu, apzīmogotu, nolietotu vai citādi bojātu USD banknošu pieņemšana .................................................................4%
4. Naudas apmaiņa, izmainot nominālu .......................................................................................................................... 1% no summas
5. Valūtas maiņas operācijas skaidrā naudā ..........................................................................................................................bezmaksas
6. Banknošu autentiskuma pārbaude pēc Klienta pieprasījuma, ja līdzekļi netiek iemaksāti kontā
(par katru banknoti) ............................................................................................................................................................. 0,21 EUR
1) Komisija netiek piemērota, ja iemaksas mērķis ir noguldījums.
2) Banka

izmaksā naudas summas līdz 20 000,00 USD dienā bez iepriekšēja pieteikuma. Lielāku naudas summu saņemšana jāpiesaka iepriekšējā dienā līdz plkst.
13.00. Naudas saņemšana citās ārvalstu valūtās jāpiesaka 2 Bankas darba dienas iepriekš. Par skaidras naudas izmaksu bez iepriekšēja pasūtījuma Banka
ietur papildu komisijas maksu - 1% apmērā no summas. Pieteikuma pieņemšanas brīdī Klienta kontā jābūt pieejamam atbilstošam naudas atlikumam. Ja
pasūtītā naudas summa netiek izņemta pasūtījumā norādītājā dienā, pasūtījuma izpildi ir iespējams atlikt uz nākamo Bankas darba dienu, bet, ja nauda netiek
izņemta arī nākamajā Bankas darba dienā, Banka ietur komisijas maksu kā par izpildītu operāciju. Izmaksas summu valūtā Banka izmaksā banknotēs līdz
mazākajam nominālam, kas atrodas kasē. Atlikusī summa tiek konvertēta eiro pēc Bankas esošā kursa.
3) Skaidras naudas izmaksa citās valūtās jāpiesaka 2 Bankas darba dienas iepriekš.
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KREDĪTI
Kredīti juridiskām personām (Investīciju kredīts; Komerckredīts; Overdrafts; Risinājuma kredīts)
1. Komisijas maksa par pieprasījuma izskatīšanu par kredīta piešķiršanu/palielināšanu .................................................... 100,00 EUR
2. Komisijas maksa par kredīta piešķiršanu/palielināšanu:
līdz 100’000,00 EUR ......................................................... līdz 1,75% no piešķirtās/papildu kredīta summas (min. 200,00 EUR)
līdz 500’000,00 EUR ........................................................... līdz 1,5% no piešķirtās/papildu kredīta summas (min. 200,00 EUR)
no 500’001,00 EUR līdz 1’500’000,00 EUR .....................................................līdz 1,25% no piešķirtās/papildu kredīta summas
no 1’500’001,00 EUR un vairāk ............................................................................līdz 1% no piešķirtās/papildu kredīta summas
3. Komisijas maksa par pieprasījuma izskatīšanu par kredītlīguma nosacījumu maiņu ......................................................... 50,00 EUR
4. Komisijas maksa par kredītlīguma nosacījumu (kā arī ar to saistītu līgumu) izmaiņām:
atmaksas grafika izmaiņas viena gada ietvaros ..............................................līdz 0,5% no darījuma summas (min. 50,00 EUR)
atmaksas temiņa pagarināšana līdz vienam gadam .......................................līdz 0,5% no darījuma summas (min. 50,00 EUR)
valūtas maiņa .................................................................................................līdz 0,5% no darījuma summas (min. 50,00 EUR)
atmaksas grafika izmaiņas par periodu kas pārsniedz 1 (vienu) gadu ............līdz 1% no darījuma summas (min. 100,00 EUR)
procentu likmes maiņa ....................................................................................līdz 1% no darījuma summas (min. 100,00 EUR)
atmaksas temiņa pagarināšana varāk kā par vienu gadu ...............................līdz 1% no darījuma summas (min. 100,00 EUR)
nodrošinājuma maiņa ......................................................................................līdz 1% no darījuma summas (min. 100,00 EUR)
citas izmaiņas ................................................................................................................................... individuāli (min. 50,00 EUR)
5. Komisijas maksa par kredīta pirmstermiņa atmaksu refinansēšanas gadījumā ........................... līdz 2% no refinansējamās summas
Kredīti fiziskām personām (Hipotekārais kredīts, Kredīts pret finanšu ķīlu, Risinājuma kredīts):
1. Komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatīšanu .................................................................................................... 100,00 EUR
2. Komisijas maksa par kredīta piešķiršanu:
Hipotekārais kredīts, Risinājuma kredīts ............................................................................................... 1,5% no kredīta summas
citos gadījumos ................................................................................................................................ individuāli (min. 50,00 EUR)
3. Komisijas maksa par pieprasījuma izskatīšanu par kredītlīguma nosacījumu maiņu ......................................................... 50,00 EUR
4. Komisijas maksa par kredītlīguma nosacījumu (kā arī ar to saistītu līgumu) izmaiņām:
kredītsummas palielināšanas gadījumā
(Hipotekārais kredīts, Risinājuma kredīts) .............................................................1,5% no papildu summas (min. 200,00 EUR)
citos gadījumos (izmaiņas atmaksas grafikā, kredīta valūtas maiņa u.c.) ......................................... līdz 0,5% (min.25,00 EUR)
Citi pakalpojumi:
1. Dokumentu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā, ja dokumentus reģistrācijai iesniedz Banka................................................. 25,00 EUR
2. Dokumentu reģistrācija Zemesgrāmatā, ja dokumentus reģistrācijai iesniedz Banka:
Rīgā, Liepājā, Daugavpilī ....................................................................................................................................... 35,00 EUR
Citur Latvijā .......................................................................................................................................................... 100,00 EUR
3. Kredīta konta izdruka pēc Klienta pieprasījuma ....................................................................................................................5,00 EUR
4. Komisijas maksa par notāra pakalpojumu apmaksas dokumentu noformēšanu (par katru darījumu) ............................ 15,00 EUR 1)
5. Komisijas maksa par Bankas piekrišanas / apliecinājuma sagatavošanu .............................................. Individuāli (min.100,00 EUR)
6. Pārējās komisijas, saistītas ar kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu .................................................................................. individuāli
7. Citi pakalpojumi (dokumentu sūtīšana pa pastu, Bankas izziņas sniegšana utt.) .................................................saskaņā ar Cenrādi
1)

Papildus tiek iekasēta maksa par obligāto maksājumu veikšanu saskaņā ar Cenrādi.

TIRDZNIECĪBAS FINANSĒŠANA
Faktoringa pakalpojumi
1. Faktoringa pieteikuma izskatīšana ................................................................................................................................. bezmaksas
2. Pircēja limita izskatīšana (par katru pircēju, t.sk. izmaiņas) .......................................................................................... 100,00 EUR
3. Pēc Klienta pieprasījuma sagatavota debitora kredītatskaite ................................................................................... pēc vienošanās
4. Faktoringa līguma noslēgšana .................................................................................................. pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)
5. Faktoringa līguma noteikumu izmaiņas .................................................................................... .pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)
Bankas garantijas
Garantijas izsniegšana
1. Pieteikuma izskatīšana .................................................................................................................................................. 100,00 EUR
2. Garantijas noformēšana un izsniegšana ................................................................................... pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)
3. Garantijas summas palielināšana .............................................................................................. pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)
4. Citu noteikumu grozījumi ............................................................................................................................................... 100,00 EUR
5. Garantijas pirmstermiņa atsaukšana ............................................................................................................................. 100,00 EUR
6. Bankas garantijas summas izmaksāšana .............................................................................. 0,1% no summas (min. 100,00 EUR)
7. Garantijas apstiprināšana ......................................................................................................................................... pēc vienošanās
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Garantijas saņemšana
1. Paziņojums par citas bankas izsniegtu garantiju .................................................................... 0,1% no summas (min. 100,00 EUR)
2. Garantijas projekta sastādīšana / labošana .................................................................................... no 50,00 EUR līdz 300,00 EUR
3. Garantijas summas palielināšana .............................................................................................. pēc vienošanās (min. 100,00 EUR)
4. Citu noteikumu grozījumi ............................................................................................................................................... 100,00 EUR
5. Garantijas summas izmaksas pieprasījums ........................................................................... 0,1% no summas (min. 200,00 EUR)
Akreditīvi (kredīta vēstules)
Importa kredīta vēstules
1. Pieteikuma izskatīšana .................................................................................................................... no 50,00 EUR līdz 300,00 EUR
2. Iepriekšējs paziņojums par kredīta vēstules izdošanu .................................................................................................. 300,00 EUR
3. Kredīta vēstules izdošana ........................................................................................................................ 0,25% (min. 150,00 EUR)
4. Importa dokumentu pārbaude un apmaksa ................................................................................................ 0,2% (min. 150,00 EUR)
5. Komisijas maksa par kļūdām, neatbilstībām dokumentos 1) ......................................................................................... 100,00 EUR
6. Kredīta vēstules noteikumu izmaiņas .........................................................................................................100,00 EUR par izmaiņu
7. Kredīta vēstules summas palielināšana ................................................................................................... 0,25% (min. 150,00 EUR)
8. Kredīta vēstules atsaukums, tās neizmantošana .......................................................................................................... 100,00 EUR
9. Neapmaksātu dokumentu atgriešana saņēmējam ........................................................................................................ 100,00 EUR
10. Kredīta vēstules apstiprināšana ...............................................................................................................................pēc vienošanās
11. Kredīta vēstules asignējuma noformēšana ................................................................................................ 0,1% (min. 150,00 EUR)
12. Kredīta vēstules diskontēšana ................................................................................................................................. pēc vienošanās
13. Kredīta vēstules līdzekļu pārvedums .......................................................................................................... 0,2% (min. 150,00 EUR)
14. Darījuma strukturēšana ............................................................................................................................................pēc vienošanās
15. Ziņojums citai bankai par kredīta vēstules noteikumiem ............................................................................................... 100,00 USD
16. Ziņojums citai bankai par izmaiņām kredīta vēstules noteikumos ................................................................................. 100,00 EUR
Eksporta kredīta vēstules
1. Kredīta vēstules noteikumu paziņošana ..................................................................................................... 0,1% (min. 150,00 EUR)
2. Eksporta dokumentu pārbaude un apmaksa .............................................................................................. 0,2% (min. 150,00 EUR)
3. Kredīta vēstules pārvedums ..................................................................................................................... 0,25% (min. 150,00 EUR)
4. Kredīta vēstules asignējuma pieprasījuma noformēšana ........................................................................... 0,2% (min. 150,00 EUR)
5. Kredīta vēstules summas asignējuma paziņošana .................................................................................... 0,2% (min. 150,00 EUR)
6. Komisijas maksa par kļūdām, neatbilstībām dokumentos 1) ......................................................................................... 100,00 EUR
7. Kredīta vēstules noteikumu izmaiņas .........................................................................................................100,00 EUR par izmaiņu
1) Komisijas

maksa tiek ieturēta par katru dokumentu ar neatbilstībām.

Dokumentu inkaso
1. Dokumentu pieņemšana uz inkaso (Bankas klients ir preces pircējs):
Paziņošana par importa inkaso ............................................................................................................................... 100,00 EUR
Dokumentu izsniegšana:
- pret maksājumu ............................................................................................................................ 0,2% (min. 100,00 EUR)
- pret akceptu vai uz citiem noteikumiem...................................................................................... 0,25% (min. 100,00 EUR)
Inkaso uzdevuma izmaiņas vai atcelšana .............................................................................................................. 100,00 EUR
2. Dokumentu atgriešana sūtītājbankai 1) .......................................................................................................................... 100,00 EUR
3. Dokumentu nosūtīšana uz inkaso (Bankas klients ir preces pārdevējs)
Eksporta inkaso noformēšana ............................................................................................................. 0,2% (min. 100,00 EUR)
Inkaso uzdevuma izmaiņas vai atcelšana ................................................................................................................ 50,00 EUR
4. Citi pakalpojumi (dokumentu sūtīšana pa pastu, Bankas izziņu sniegšana utt) ................................................ saskaņā ar Cenrādi
1) Klients

papildus apmaksā pasta izdevumus.
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MAKSĀJUMU KARTES (EUR)

1. Mēneša maksa par Karti
2. Mēneša maksa par Papildu Karti
3. Maksa par apdrošināšanu (gadā)
3)

4. Kartes aizvietošana (arī PIN koda
atjaunošanas gadījumā)
5. Minimālais drošības depozīts
Kartei ar atļautā kredīta limitu:
rezidentiem
nerezidentiem
6. Maksa par pirkumu/pakalpojumu
7. Skaidras naudas izņemšana:
citās bankās
Swedbank bankomātos
Latvijā 4)
citu banku bankomātos
(ATM) 4)
8. Komisijas maksa par valūtas
konvertāciju
9. Atļautā kredīta limita gada
procenti: 5)
kartei ar drošības depozītu
kartei bez drošības depozīta
10. Maksa par atļautā kredīta limita
pārtēriņu
(gada procenti) 5)
11. Maksa par negatīvu Kartes konta
atlikumu (gada procenti) 5)
12. Fiksēta soda maksa par kavētiem
norēķiniem atļauta kredīta limita
pārtēriņa dzēšanai 6)
13. Peļņas procenti par pozitīvu
rezidenta Kartes konta atlikumu
virs 1000,00 EUR (gada procenti)

Maestro

Cirrus

MC Classic1)

MC Business

MC Gold 2)

2,00 EUR

2,00 EUR

5,00 EUR

5,00 EUR

13,00 EUR

1,25 EUR

--

5,00 EUR

5,00 EUR

12,00 EUR

25,00 EUR

--

30,00 EUR

40,00 EUR

50,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

20,00 EUR

---

---

individuāli
1:1.5

individuāli
1:1.5

individuāli
1:1+3000,00 EUR

bezmaksas

--

bezmaksas

bezmaksas

bezmaksas

1,5% (min. 5,50 EUR)
1% (min. 1,07 EUR)

1,5% (min. 5,50 EUR)
1% (min. 1,28 EUR)

1,5% (min. 5,50EUR)
1% (min. 1,28 EUR)

2% (min. 5,50 EUR)
1% (min. 1,28 EUR)

1,5% (min. 3,00EUR)

-1% (min.
1,07EUR)
2%

1,5% (min. 3,00 EUR)

1,5% (min. 3,00EUR)

2% (min. 3,00 EUR)

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

---

---

16%
24%

16%
24%

18%
30%

--

--

60%

60%

60%

60%

60%

--

--

--

10,00 EUR

--

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

--

--

skat., sadaļu
Drošības depozīts

skat., sadaļu
Drošības depozīts

skat., sadaļu
Drošības depozīts

10,00 EUR

10,00 EUR

20,00 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR/mēn.

10,00 EUR/mēn.

bezmaksas

bezmaksas

1,00 EUR

1,00 EUR

7)

14. Peļņas procenti par drošības
depozītu (gada procenti)
15. Līguma laušana tā darbības
pirmajā gadā
16. Komisija par nepamatotas
sūdzības izskatīšanu
17. Papildu pakalpojumi:
steidzama kartes izgatavošana
8 Bankas darba stundu laikā
steidzams ieskaitījums Kartes
kontā
Kartes konta papildināšana
Klienta pilnvarojumā
mēneša atskaišu saņemšana
Bankā vai pa e-pastu
mēneša atskaišu saņemšana pa
pastu vai pa faksu
pārskaitījums/skaidras naudas
izmaksa filiālē no Klienta Kartes
konta
18. Kartes derīguma termiņš

50,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR/mēn.
bezmaksas
1,00 EUR

50,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR/mēn.
bezmaksas
1,00 EUR

kā no norēķinu konta

kā no norēķinu
konta

24 mēneši

24 mēneši

50,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR/mēn.
bezmaksas
1,00 EUR
kā no norēķinu konta +
3% no darījuma summas
24 mēneši

kā no norēķinu konta + kā no norēķinu konta +
3% no darījuma
3% no darījuma
summas
summas
24 mēneši
24 mēneši

1) Neizsniedz juridiskām personām.
2) MC Gold kartēm minimālais atļautais kredīta limits ir 5 000,00 EUR.
3) Apdrošināšanas polises derīguma termiņš – 12 mēneši. Maksu par apdrošināšanu pirms polises saņemšanas Klients ieskaita apdrošinātāja kontā, kas atvērts AS " TRASTA

KOMERCBANKA ".
4) Skaidras naudas izņemšanas limits bankomātos 24 stundu laikā: Maestro, Cirrus - 800,00 EUR, MC Classic - 1 500,00 EUR; MC Business - 2 000,00 EUR;
MC Gold - 3 000,00 EUR (limiti neattiecas uz skaidras naudas izņemšanu banku kasēs.)
5) Atļautā kredīta limita gada procentus, maksu par atļautā kredīta limita pārtēriņu un par negatīvu Kartes konta atlikumu aprēķina reizi mēnesī un noraksta no Klienta Kartes konta.
6) Fiksētā soda maksa tiek iekasēta, ja vairāk kā mēnesi Kartes konta negatīvais neatļautais atlikums ir pārsniedzis 5,00 EUR.
7) Maestro maksājumu kartēm Banka maksā peļņas procentus par jebkuru pozitīvu rezidenta Kartes konta atlikumu.
Citas papildu izmaksas, kas Bankai var rasties, apkalpojot Klienta maksājumu karti, tiek norakstītas no Klienta konta bezakcepta kārtībā.
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MAKSĀJUMU KARTES (USD)

1. Mēneša maksa par Karti
2. Mēneša maksa par Papildu Karti

MC Business

MC Gold 2)

2,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

13,00 USD

--

5,00 USD

5,00 USD

12,00 USD

--

30,00 EUR

40,00 EUR

50,00 EUR

10,00 USD

10,00 USD

10,00 USD

20,00 USD

--

individuāli
1:1,5
bezmaksas

individuāli
1:1,5
bezmaksas

individuāli
1:1+3000,00 USD
bezmaksas

-1% (min. 1,50 USD)
2%

1,5% (min. 5,50 USD)
1% (min. 2,00 USD)
1,5% (min. 3,00 USD)

1,5% (min. 5,50 USD)
1% (min. 2,00 USD)
1,5% (min. 3,00 USD)

2% (min. 5,50 USD)
1% (min. 2,00 USD)
2% (min. 3,00 USD)

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

---

16%
24%

16%
24%

18%
30%

--

60%

60%

60%

60%

--

--

--

--

10,00 USD

10,00 USD

10,00 USD

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

--

skat., sadaļu
Drošības depozīts

skat., sadaļu
Drošības depozīts

skat., sadaļu
Drošības depozīts

10,00 USD

20,00 USD

30,00 USD

30,00 USD

15,00 USD

15,00 USD

15,00 USD

15,00 USD

50,00 USD
10,00 USD

50,00 USD
10,00 USD

50,00 USD
10,00 USD

50,00 USD
10,00 USD

15,00 USD/ mēn.

15,00 USD/ mēn.

15,00 USD/ mēn.

15,00 USD/ mēn.

bezmaksas

bezmaksas

bezmaksas

bezmaksas

Cirrus

2,00 USD
1,25 USD

3. Maksa par apdrošināšanu (gadā) 3)
25,00 EUR
4. Kartes aizvietošana (arī PIN koda
10,00 USD
atjaunošanas gadījumā)
5. Minimālais drošības depozīts Kartei ar
atļautā kredīta limitu:
-rezidentiem
-nerezidentiem
6. Maksa par pirkumu/pakalpojumu
bezmaksas
7. Skaidras naudas izņemšana:
citās bankās
1,5% (min. 5,50 USD)
Swedbank bankomātos Latvijā 4)
1% (min. 1,50 USD)
citu banku bankomātos (ATM) 4)
1,5% (min. 3,00 USD)
8. Komisijas maksa par valūtas
2,5%
konvertāciju
9. Atļautā kredīta limita gada procenti: 5)
-kartei ar drošības depozītu
-kartei bez drošības depozīta
10. Maksa par atļautā kredīta limita
-pārtēriņu (gada procenti) 5)
11. Maksa par negatīvu Kartes konta
60%
atlikumu (gada procenti) 5)
12. Fiksēta soda maksa par kavētiem
norēķiniem atļautā kredīta limita pārtēriņa
10,00 USD
dzēšanai 6)
13. Peļņas procenti par pozitīvu rezidenta
Kartes konta atlikumu virs 1000,00
0,04%
USD (gada procenti) 7)
14. Peļņas procenti par drošības depozītu
-(gada procenti)
15. Līguma laušana tā darbības pirmajā
10,00 USD
gadā
16. Komisijas maksa par nepamatotas
15,00 USD
sūdzības izskatīšanu
17. Papildu pakalpojumi:
steidzama kartes izgatavošana 8
Bankas darba stundu laikā
50,00 USD
steidzams ieskaitījums Kartes kontā
10,00 USD
Kartes konta papildināšana Klienta
pilnvarojumā
15,00 USD/ mēn.
mēneša atskaišu saņemšana Bankā
vai pa e-pastu
bezmaksas
mēneša atskaišu saņemšana pa
pastu vai pa faksu
1,00 USD
pārskaitījums/skaidras naudas
kā no norēķinu konta
izmaksa filiālē no Klienta Kartes konta
18. Kartes derīguma termiņš

MC Classic1)

Maestro

24 mēneši

---

1,00 USD
1,00 USD
1,00 USD
1,00 USD
kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta + kā no norēķinu konta + kā no norēķinu konta
3% no darījuma
3% no darījuma
+ 3% no darījuma
summas
summas
summas
24 mēneši
24 mēneši
24 mēneši
24 mēneši

1) Neizsniedz juridiskām personām.
2) MC Gold kartēm minimālais atļautais kredīta limits ir 5 000,00 USD.
3) Apdrošināšanas polises derīguma termiņš – 12 mēneši. Maksu par apdrošināšanu pirms polises saņemšanas Klients ieskaita apdrošinātāja kontā, kas atvērts AS "TRASTA KOMERCBANKA".
4) Skaidras naudas izņemšanas limits bankomātos 24 stundu laikā: Maestro, Cirrus – 1 000,00 USD, MC Classic - 1 500,00 USD; MC Business - 2 000,00 USD ; MC Gold - 3 000.00 USD

(limiti neattiecas uz skaidras naudas izņemšanu banku kasēs).
5) Atļautā kredīta limita gada procentus, maksu par atļautā kredīta limita pārtēriņu un par negatīvu Kartes konta atlikumu aprēķina reizi mēnesī un noraksta no Klienta Kartes konta.
6) Fiksētā soda maksa tiek iekasēta, ja vairāk kā mēnesi kartes konta negatīvais neatļautais atlikums ir pārsniedzis 5,00 USD.
7) Maestro maksājumu kartēm Banka maksā peļņas procentus par jebkuru pozitīvu rezidenta Kartes konta atlikumu.

Citas papildu izmaksas, kas Bankai var rasties, apkalpojot Klienta maksājumu karti, tiek norakstītas no Klienta konta bezakcepta kārtībā.
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IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMI
I Brokeru pakalpojumi
1. Finanšu instrumentu konta atvēršana ............................................................................................................................ bezmaksas
2. Finanšu instrumentu konta slēgšana ................................................................................................................................. 1,50 EUR
3. Finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana:1)
Akcijas (procentos no darījuma summas, sniedzot rīkojumu elektroniskajās tirdzniecības sistēmās):
• NYSE, NASDAQ, AMEX ............................................................. ....................................0,02 USD/akcija (min.35,00 USD)
• London SETS IOB ........................................................................................................................ 0,25% (min. 30,00 USD)
• London SETS ............................................................................................................ 0,35% (min. 35,00 USD/ 30,00 GBP)
• Eiropas Biržas .............................................. 0,35% (min. 35,00 EUR/ 50,00 DKK/ 150,00 SEK/ 150,00 NOK/ 75,00 CHF)
• MICEX.......................................................................................................................................... 0,15% (min. 700,00 RUB)
Nākotnes līgumi (pozīcijas atvēršana un aizvēršana, par 1 kontraktu, sniedzot rīkojumu izmantojot elektroniskas
tirdzniecības sistēmas):1)
• līdz 250 kontraktiem mēnesī ............................................................................................................................... 30,00 USD
• no 250 līdz 1000 kontraktiem mēnesī ................................................................................................................. 25,00 USD
• virs 1000 kontraktiem mēnesī ............................................................................................................................. 20,00 USD
Cenu starpības līgumi (CFD, sniedzot rīkojumu elektroniskajās tirdzniecības sistēmās) 1):
• US akciju CFD ................................................................................................... 0,02 USD par kontraktu (min. 35,00 USD)
• Citi CFD (izņemot Warsaw Stock Exchange) ............................................ 0,15% no darījuma summas (min. 40,00 USD)
• Warsaw Stock Exchange CFD.................................................................... 0,40% no darījuma summas (min. 40,00 USD)
Opcijas (sniedzot rīkojumu elektroniskajās tirdzniecības sistēmās) 1):
• Opcijas ASV biržās .................................................................................................. 3,00 USD par opciju (min. 40,00 USD)
• Opcijas uz nākotnes darījuma līgumiem ........................................................................................... 60,00 USD par opciju
4. Elektroniskās tirdzniecības sistēmas:
pieslēgšana:
• TKB TRADER ......................................................................................................................................................bezmaksas
• TKB TRADER PRO .............................................................................................................................................bezmaksas
• TKB QUIK ............................................................................................................................................................bezmaksas
abonēšana:
• TKB TRADER ......................................................................................................................................................bezmaksas
• TKB TRADER PRO ................................................................................................................................... 35,00 EUR /mēn.
• TKB QUIK ............................................................................................................................................................bezmaksas
5. Rīkojumu sniegšana:
Rīkojumu sniegšana elektroniskajās tirdzniecības sistēmās .......................................................................... saskaņā ar cenrādi
Rīkojumu sniegšana pa telefonu (ja finanšu instrumentu tirdzniecība ir iespējama elektroniskajā tirdzniecības sistēmā) –
papildu komisija ...................................................................................................................................... 50,00 USD par rīkojumu
6. Akcijas NASDAQ OMX biržā (procentos no darījuma summas):
Rīgas Fondu birža .................................................................................................................................... 0,35% (min. 2,50 EUR)
Tallinas Fondu birža ................................................................................................................................. 0,35% (min. 6,00 EUR)
Viļņas Fondu birža .................................................................................................................................... 0,35% (min. 3,50 EUR)
Citas biržas ........................................................................................................................................................... pēc vienošanās
7. Obligācijas (procentos no nominālvērtības) 1) 2):
Eiroobligācijas..................................................................................................0,08% (min. 50,00 USD/ 40,00 EUR/ 30,00 GBP)
Citas obligācijas .................................................................................................................................................... pēc vienošanās
II Turētājbankas pakalpojumi
1. Finanšu instrumentu glabāšana (mēnesī procentos no finanšu instrumentu portfeļa tirgus vērtības)1)...... ..0,01% (min. 1,00 EUR)
2. Pārvedumi 1):
Finanšu instrumentu pieņemšana glabāšanai .............................................................................................................bezmaksas
Pārvedums uz citu kontu AS "TRASTA KOMERCBANKA" ietvaros (par rīkojumu) ...................................................... 3,00 EUR
Pārvedums uz citu banku (par 1 emisiju LCD ietvaros) ............................................................................................... 11,50 EUR
Pārvedums uz citu banku (par 1 emisiju Euroclear/ Clearstream ietvaros) ................................................................. 50,00 EUR
Citi pārvedumi ....................................................................................................................................................... pēc vienošanās
3. Citas operācijas 1):
Dalība vērstpapīru sākotnējā izvietošanā ............................................................................................................. pēc vienošanās
Dalība Latvijas Valsts parādzīmju un obligāciju izsolē Klienta uzdevumā (procentos no darījuma summas):..... 0,12% (min. 20,00 EUR)
Vērtspapīru dereģistrācija uz īpašnieka kontu LCD ....................................................................................................... 3,50 EUR
Vērtspapīru bloķēšana:
• Akciju bloķēšana LCD uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanas laiku (par uzdevumu) ......................................... 1,40 EUR
• Vērtspapīru bloķēšana AS “TRASTA KOMERCBANKA”:
- bez ķīlu apstiprinošas vēstules ............................................................................................................................ 8,50 EUR
- ar ķīlu apstiprinošas vēstules noformēšanu ........................................................................................................ 15,60 EUR
Akcionāra interešu pārstāvēšana akcionāru sapulcē ........................................................................................... pēc vienošanās
Naudas ieskaitīšana Klienta Investīciju kontā pirms norēķinu dienas (procentos no darījuma summas)...........................0,25%
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IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMI (turpinājums)
III Finansēšana pret finanšu instrumentu ķīlu
1. Repo un Reverse Repo darījumu finansēšana ......................................................................................................... pēc vienošanās
2. Darījumu ar finanšu instrumentiem pret segumu finansēšana ................................................................................. pēc vienošanās
3. Darījumu ar atsavinātiem finanšu instrumentiem finansēšana ................................................................................. pēc vienošanās
IV Investīciju fondi
1. Investīciju fondu daļu pirkšana (no darījuma summas) ..................................................................... 1,00% -1,50% (min.20,00 EUR)
2. Investīciju fondu daļu turēšana (mēnesī procentos no finanšu instrumentu portfeļa tirgus vērtības) ..... 0,01%-0,015% (min. 1 EUR)
3. Investīciju fondu daļu pārdošana (no darījuma summas) .................................................................. 1,00% -1,50% (min.20,00 EUR)
V Trasta (uzticības) operācijas
Trasta konta atvēršana........................................................................................................................................................................................................bezmaksas
Klienta naudas līdzekļu izvietošana starpbanku tirgū (starpbanku kredīti): ....................................................... 2% gadā no pārvaldīšanā izvietotās summas
Fiduciārie darījumi ...................................................................................................................1-5% (pēc vienošanās) gadā no pārvaldīšanā izvietotās summas
Aktīvu pārvaldīšana (individuālie investīciju portfeļi):
atlīdzība par portfeļa pārvaldīšanu ............................................................................................ 1,5% gadā no portfeļa vērtības 3)
atlīdzība par portfeļa pieaugumu (performance fee) ...................................................................................... 20% no ienākuma 4)
komisijas par operācijām ar portfeļa finanšu instrumentiem ...........................................................................saskaņā ar Cenrādi
5. Papildu vienošanās pie trasta darījuma līgumiem parakstīšana ................................ 0,01% no darījuma summas, min. 500,00 EUR
6. Citi Bankas piedāvātie trasta pakalpojumi ................................................................................................................... pēc vienošanās
1.
2.
3.
4.

Citi pakalpojumi, saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (dokumentu sūtīšana pa pastu, Bankas izziņu sniegšana utt.)................saskaņā ar Cenrādi
Banka papildus ietur emitenta vai tā aģenta noteikto komisijas maksu un Klienta rīkojuma izpildes procesā radušos izdevumus, kas var pārsniegt Bankas Cenrādī noteikto summu.
Šādā gadījumā Banka centīsies maksimāli samazināt Klienta izdevumus. Komisijas maksa par katru mēnesi tiek aprēķināta un iekasēta šī mēneša pēdējā darba dienā par katru
kontu, kurā ir vērtspapīru atlikums. Komisijas maksa tiek noteikta un norakstīta valūtā, kurā nominēti finanšu instrumenti.
2) Rīkojumu pieņemšana par operācijām ar obligācijām ar norēķiniem tirdzniecības dienā – līdz 16:00 rīkojuma pieņemšanas dienā
3) Atlīdzība, ieskaitot PVN, par Klientu aktīvu pārvaldīšanu tiek ieturēta trasta līguma darbības termiņā katru mēnesi pirmajā darba dienā par iepriekšējo mēnesi, aprēķinot no iepriekšējā
mēneša vidējās aktīvu vērtības un Līguma darbības pēdējā dienā. Ja līguma beigu datums nesakrīt ar mēneša pēdējo datumu, atlīdzība par pēdējo mēnesi tiek ieturēta par faktisko
aktīvu pārvaldīšanas dienu skaitu mēnesī.
4) Atlīdzība, ieskaitot PVN, tiek ieturēta, balstoties uz aktīvu pārvaldīšanas rezultātiem gadījumā, ja Klienta ienākumi pēc ieturētās atlīdzības par aktīvu pārvaldīšanu pārsniedz attiecīgā
pārvaldīšanas periodā LIBOR/EURIBOR likmi, kas tiek piemērota portfeļa bāzes valūtai.
1)

ART BANKING (KONSULTĀCIJAS UN DARĪJUMI AR MĀKSLAS DARBIEM)
Komisijas maksu veidi par līgumā noteiktajiem pakalpojumiem
1. Stundas maksa par līgumā noteiktajiem pakalpojumiem saistībā ar mākslas darbiem .............................................. ........70 EUR
Piezīmes:
Stundas maksa ir noteikta, neiekļaujot PVN.
Šī komisijas maksa neattiecas uz gadījumiem, kad tiek maksāta gada maksa (sk. 3.punktu).
2. Vienreizēja komisijas maksa par mākslas darbu pircēju/pārdēvēju meklēšanas pakalpojumiem ................................... .140 EUR
Piezīmes:
Komisijas maksa ir noteikta, neiekļaujot PVN.
Komisijas maksa tiek iekļauta darījuma Pirkšanas/Pārdošanas maksā tikai tajā gadījumā, ja darījums tiek noslēgts.
Komisijas maksā ir iekļauta divu Bankas darba stundu apmaksa.
Šī komisijas maksa neattiecas uz gadījumiem, kad tiek maksāta gada maksa (sk. 3.punktu).
VAI
3. Gada maksa par līgumā noteiktajiem pakalpojumiem saistībā ar mākslas darbiem ..........21 600 EUR (vai 1 800 EUR/mēn.)
Piezīmes:
Gada maksa ir noteikta neiekļaujot PVN, ceļa un citus izdevumus, kuri var rasties saistībā ar Klienta rīkojumu izpildi.
Mēneša maksā iekļautas 40 Bankas darba stundas, kuras nepieciešamas Klienta rīkojumu izpildei.
Ja mēnesī noteiktais 40 Bankas darba stundu skaits tiek pārsniegts, rēķins par papildu darba stundām tiek izrakstīts
atsevišķi par 45 EUR/stundā.
Rēķins par iesaistītās puses profesionālajiem pakalpojumiem Klientam tiek izrakstīts atsevišķi.
Mēneša laikā neizmantotais darba stundu skaits netiek pārnests uz turpmākajiem mēnešiem.
Šī komisijas maksa neattiecas uz gadījumiem, kad tiek maksāta Stundas maksa (sk. 1.punktu) un vienreizējā maksa
par mākslas darbu pircēju/pārdēvēju meklēšanas pakalpojumiem (sk. 2.punktu).

Mākslas darbu pirkšanas/pārdošanas maksa 1)

EUR
Procentu likme
1)

0 - 999 999,99
8%

1 000 000 - 1 999 999,99 2 000 000,00 - 4 999 999,99 5 000 000,00 un vairāk
5%

3%

2%

Procenti attiecas uz mākslas darba cenu, neiekļaujot darījuma papildu izmaksas.
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DĀRGMETĀLU KONTA ATVĒRŠANA UN APKALPOŠANA

informācija pieejama Bankā

NOGULDĪJUMI
DEPOZĪTS 1)

EUR
Noguldījuma summa
EUR 100 - 1 000 000 *

Noguldījuma termiņš/ Gada procentu likmes
3 mēn.

6 mēn.

9 mēn.

12 mēn.

24 mēn.

36 mēn.**

0,20%

0,40%

0,50%

1,00%

1,19%

1,40%

USD
Noguldījuma summa
USD 100 - 1 000 000 *

Noguldījuma termiņš/ Gada procentu likmes
3 mēn.

6 mēn.

9 mēn.

12 mēn.

24 mēn.

36 mēn.**

0,20%

0,40%

0,50%

0,77%

0,98%

1,12%

Depozīts ir noguldījums uz noteiktu termiņu ar fiksētu procentu likmi.
Gadījumā, ja Klients vēlas noguldīt depozītu uz termiņu, kas nav noteikts Depozītu programmā (t.i., uz citu laiku nekā 3 mēn., 6 mēn., 9 mēn., 12 mēn., 24 mēn., 36
mēn.), noguldījuma procenti tiek aprēķināti pēc izvēlētajam termiņam tuvākā īsākā noguldījuma perioda likmes.
Depozīti tiek pieņemti eiro un ASV dolāros. Citas valūtas tiek konvertētas uz jebkuru no minētajām valūtām pēc Bankas noteiktā kursa.
Ja Klienta pieteikums par depozīta izvietošanu tiek saņemts Bankā ārpus Bankas darba laika, izmantojot attālinātos norēķinus, Bankai ir tiesības izvietot depozītu
(pie nosacījuma, ka Klienta kontā ir pietiekami naudas līdzekļi) nākamajā Bankas darba dienā. Klienta norādītais noguldījuma beigu datums netiek mainīts. Procenti
tiek aprēķināti par faktisko depozīta izvietošanas laiku (no depozīta faktiskā noguldījuma datuma).
Peļņas procentus var saņemt pēc izvēles - reizi mēnesī vai depozīta termiņa beigās.
Par depozīta laušanu Klientam Banka jābrīdina 30 kalendārās dienas iepriekš.
Ja Klients, iepriekš brīdinot, lauž depozītu, Klients aprēķinātos procentus nesaņem un iepriekš izmaksātie procenti tiek ieturēti no depozīta pamatsummas. Ja
Klients lauž depozītu bez iepriekšēja brīdinājuma, tad Banka ietur 2% no depozīta pamatsummas. Klients aprēķinātos procentus nesaņem, un iepriekš izmaksātie
procenti tiek ieturēti no depozīta pamatsummas.
*) Noguldījumu summām virs 1 000 000,00 EUR/ USD procentu likmes tiek noteiktas pēc vienošanās.
**) Noguldījumiem ar termiņu virs 36 mēnešiem procentu likmes tiek noteiktas pēc vienošanās.

ĪSTERMIŅA DEPOZĪTS
Valūta
Procentu likme

EUR

USD

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Īstermiņa depozīts ir noguldījums uz īsu, bet noteiktu termiņu (no 1 dienas līdz 3 mēnešiem) ar fiksētu procentu likmi.
Ja Klienta pieteikums par depozīta izvietošanu tiek saņemts Bankā ārpus Bankas darba laika, izmantojot attālinātos norēķinus, Bankai ir tiesības izvietot depozītu
(pie nosacījuma, ka Klienta kontā ir pietiekami naudas līdzekļi) nākamajā Bankas darba dienā. Klienta norādītais noguldījuma beigu datums netiek mainīts. Procenti
tiek aprēķināti par faktisko depozīta izvietošanas laiku (no depozīta faktiskā noguldījuma datuma).
Peļņas procenti tiek izmaksāti Klientam termiņa beigās.
Gadījumā, ja Klients lauž īstermiņa depozītu, Banka ietur 2% no depozīta pamatsummas. Klients aprēķinātos procentus nesaņem.
1)

Vienotais pakalpojumu cenrādis neatspoguļo Bankas akciju laikā piedāvātās noguldījumu likmes. Par akciju piedāvājumiem Klienti tiek informēti atsevišķi.

UZKRĀJUMA KONTS
Valūta
Gada procentu likme

EUR

USD

(min. 50 EUR)

(min. 50 USD)

0,10 %

0,10 %

Uzkrājuma konts ir noguldījums uz nenoteiktu laiku.
Naudas līdzekļu izņemšanu no uzkrājuma konta jāpiesaka 7 kalendārās dienas iepriekš.
Ja Klients vēlas saņemt naudu ātrāk, 7 dienas iepriekš nepiesakot, tad Klients maksā papildu komisijas maksu 1% apmērā no saņemamās summas.
Ja Klients iesniedz Pieteikumu naudas līdzekļu izmaksai no Uzkrājuma konta ar mērķi izvietot kādā no Bankas piedāvātajiem depozītiem, ar termiņu ne īsāku par
vienu mēnesi, to var izdarīt bez iepriekšējā brīdinājuma un bez komisijas maksas. Ja Klients tajā Bankas darba dienā (Bankas darba laikā), kad ir iesniegts
Pieteikums naudas līdzekļu izmaksai no Uzkrājuma konta, neiesniedz Depozīta pieteikumu, no izmaksājamas summas tiek ieturēta komisijas maksa 1% apmērā.
Peļņas procenti Klientam tiek ieskaitīti reizi mēnesī Norēķinu vai Uzkrājumu kontā pēc Klienta izvēles.
Noguldījumi tiek pieņemti eiro un ASV dolāros. Citas valūtas tiek konvertētas uz jebkuru no minētajām valūtām pēc Bankas noteiktā kursa.
Ja Klienta Uzkrājuma konta pieteikums vai rīkojumi tiek saņemti Bankā ārpus Bankas darba laika, izmantojot attālinātos norēķinus, tie uzskatāmi par saņemtiem
Bankā nākamajā Bankas darba dienā.
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DROŠĪBAS DEPOZĪTS
Valūta

EUR

USD

Procentu likme

0,10%

0,10%

Drošības depozīts ir noguldījums Bankā Klienta saistību izpildes nodrošināšanai.
Drošības depozīta gada procentu likme ir mainīga.
Drošības depozīta peļnas procenti Klientam tiek ieskaitīti reizi gadā Norēķinu kontā. Gadījumā, ja Klients lauž Drošības depozītu pirms termiņa, Banka neizmaksā
peļņas procentus par tekošo gadu.

DEPOZĪTS 3/4

EUR
Minimālā summa
1 000 EUR

Noguldījuma termiņš/ Gada procentu likmes
6 mēn.

12 mēn.

18 mēn.

24 mēn.

0,38 %

0,70 %

0,80 %

1,02 %

USD
Minimālā summa
1 000 USD

Noguldījuma termiņš/ Gada procentu likmes
6 mēn.

12 mēn.

18 mēn.

24 mēn.

0,35 %

0,70 %

0,85 %

0,95 %

Depozīts 3/4 ir noguldījums uz noteiktu termiņu ar fiksētu procentu likmi un iespēju, iepriekš nebrīdinot Banku, saņemt ceturto daļu no noguldītās summas.
Klients var saņemt ceturto daļu no noguldītās summas sākot ar 31.dienu kopš Depozīta 3/4 izvietošanas.
Peļņas procentus var saņemt pēc izvēles - reizi mēnesī vai depozīta termiņa beigās.
Ja Klienta pieteikums par depozīta izvietošanu tiek saņemts Bankā ārpus Bankas darba laika, izmantojot attālinātos norēķinus, Bankai ir tiesības izvietot depozītu
(pie nosacījuma, ka Klienta kontā ir pietiekami naudas līdzekļi) nākamajā Bankas darba dienā. Klienta norādītais noguldījuma beigu datums netiek mainīts. Procenti
tiek aprēķināti par faktisko depozīta izvietošanas laiku (no depozīta faktiskā noguldījuma datuma).
Par depozīta laušanu Klientam Banka jābrīdina 30 kalendārās dienas iepriekš.
Ja Klients, iepriekš brīdinot, pirms termiņa lauž depozītu, Banka izmaksā termiņnoguldījumu, neizmaksājot aprēķinātos, bet vēl neizmaksātos procentus, kā arī ietur
no termiņnoguldījuma pamatsummas tos procentus, kas jau ir izmaksāti.
Ja Klients lauž depozītu bez iepriekšēja brīdinājuma, tad Banka ietur 2% no depozīta pamatsummas. Klients aprēķinātos procentus nesaņem, un iepriekš
izmaksātie procenti tiek ieturēti no depozīta pamatsummas.

SUBORDINĒTAIS NOGULDĪJUMS
Gada procentu likmes

EUR

USD

(min. 100 000 EUR)

(min. 150 000 USD)

5 gadi

4,75 %

4,25 %

6 gadi

5,00 %

4,50 %

7 gadi

5,25 %

4,75 %

Subordinētais noguldījums ir ieguldījums Bankas subordinētajā kapitālā uz termiņu ne īsāku par 5 gadiem.
Noguldījuma līgums nav pārtraucams visu noguldījuma termiņa laiku, izņemot kredītiestāžu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
Peļņas procentus var saņemt pēc izvēles - reizi 6 mēnešos vai noguldījuma termiņa beigās.
Subordinētā noguldījuma summa, kas pārsniedz 280 000 EUR (vai 400 000 USD) piešķir tiesības pieteikties termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijas
Republikā uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.
Pirms šī pakalpojuma saņemšanas aicinām konsultēties ar Banku, lai iepazītos ar visiem pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem.

INVESTĪCIJAS ZELTĀ
1. Investīciju zelta iegāde .........................................................................................................................informācija pieejama Bankā 1)
2. Bankā iegādātā investīciju zelta uzglabāšana:

līdz 10 kg ................................................................................................... 0,04% mēnesī no iegādes cenas/ min. 14,23 EUR 2)
no 10 kg ................................................................................................................................................................ pēc vienošanās
1)
2)

Banka piedāvā dažādu nominālu investīciju zelta lietņus, kuru cena tiek noteikta pēc Bankas kursa, atbilstoši zelta tirgus vērtībai iegādes brīdī.
Ieskaitot PVN.

INDIVIDUĀLĀ SEIFA ĪRE 1)
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1 nedēļa
t.sk. PVN

1 mēnesis
t.sk. PVN

3 mēneši
t.sk. PVN

6 mēneši
t.sk. PVN

1 gads
t.sk. PVN

4,3 x 26 x 44,5 cm

10,00 EUR

15,00 EUR

45,00 EUR

75,00 EUR

115,00 EUR

6,8 x 26 x 44,5 cm

15,00 EUR

25,00 EUR

55,00 EUR

90,00 EUR

150,00 EUR

11,8 x 26 x 44,5 cm

20,00 EUR

35,00 EUR

75,00 EUR

120,00 EUR

200,00 EUR

29,3 x 26 x 44,5 cm

25,00 EUR

40,00 EUR

90,00 EUR

140,00 EUR

250,00 EUR

Seifa izmērs

1. Komisijas maksa par Klienta atslēgas glabāšanu Bankā ................................................................................... 20,00 EUR / mēn.2)
2. Komisijas maksa par Klienta atslēgas glabāšanu Bankā pēc apmaksātā glabāšanas perioda beigām
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

par katru kalendāro dienu ................................................................................................................................................ 1,00 EUR2)
Līgumsods par atslēgas nozaudēšanu un seifa atvēršanu ............................................................................................ 90,00 EUR
Komisijas maksa par seifa izmantošanu pēc Individuālā seifa īres līguma termiņa beigām
(par katru kalendāro dienu)......................................................................................................................................... 2,50 EUR 2)
Pilnvaras par seifa izmantošanu noformēšana ............................................................................................................. 30,00 EUR 2)
Komisijas maksa par nestandarta Individuālā seifa īres līguma noformēšanu 3) ...................................................... pēc vienošanās
Individuālā seifa īres līguma pagarināšana līguma termiņa beigās ........................................................ 10% atlaide no pamattarifa
Papildu jauna Individuālā seifa īres līguma noformēšana ...................................................................... 15% atlaide no pamattarifa
Iegādājoties AS “TRASTA KOMERCBANKA” Investīciju zeltu .............................................50% atlaide no pamattarifa seifa īrei 4)

1) Bankas esošajiem Klientiem (kuriem ir noslēgts vismaz viens pakalpojuma līgums ar Banku), noformējot pirmo Individuālā seifa īres līgumu, 25% atlaide no
pamata tarifa.
2) Ieskaitot PVN.
3) Noformējot Individuālā seifa īres līgumu uz termiņu, kas nav noteikts Cenrādī, piemērojot individuālus līguma nosacījumus.
4) Atlaide tiek piešķirta:
- Iegādājoties Investīciju zeltu sākot no 10 g.
- Noformējot Individuālā seifa īres līgumu 1 mēneša laikā no Investīciju zelta iegādes (Investīciju zelta pirkšanu apliecinoša dokumenta datums).
- Par vienu Investīciju zelta pirkumu noformējot vienu Individuālā seifa īres līgumu.
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ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
Jaunā Klienta komplekts fiziskai personai nerezidentam – „Prestižais”

KOMPLEKTA CENA 150 EUR
Norēķinu karte* MasterCard Classic (Debit) vai Cirrus.
Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana.**
Elektroniskie (standarta) EUR pārskaitījumi EEZ valstu robežās.*
Privātbaņķiera pakalpojumi.
Attālināto pakalpojumu pieslēgums (SMS Info, Trast.Net).
Elektroniskā kodu karte.
Papildus: 50% atlaide mēneša maksai par karti MasterCard Classic vai MasterCard Gold.***
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*) Pirmajā komplekta lietošanas gadā – bez maksas.
**) Ja Banka atsaka Klientam norēķinu konta atvēršanu, komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu tiek
ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
***) 1.kartes lietošanas gadā.

Jaunā Klienta komplekts juridiskai personai nerezidentam – „Efektīvais”

KOMPLEKTA CENA 300 EUR
Norēķinu karte* MasterCard Business vai Cirrus/ Maestro.
Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana.**
Pilnvaras noformēšana Bankā.
Privātbaņķiera pakalpojumi.
Attālināto pakalpojumu pieslēgums (SMS Info, Trast.Net).
Elektroniskā kodu karte.
Papildus (uzņēmuma īpašniekam vai pārstāvim): 50% atlaide mēneša maksai par karti
MasterCard Classic vai MasterCard Gold.***
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*) Pirmajā komplekta lietošanas gadā – bez maksas.
**) Ja Banka atsaka Klientam norēķinu konta atvēršanu, komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu tiek
ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
***) 1. kartes lietošanas gadā.

Jaunā Klienta komplekts fiziskai personai rezidentam – „Praktiskais”

KOMPLEKTA CENA 30 EUR
Norēķinu karte* MasterCard Classic (Debit).
Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana.**
Krājkonta atvēršana.
Elektroniskie (standarta) EUR pārskaitījumi EEZ valstu robežās un definētie
maksājumi.*
5. Privātbaņķiera pakalpojumi.
6. Attālināto pakalpojumu pieslēgums (SMS Info, Trast.Net).
7. Elektroniskā kodu karte.
Papildus: 50% atlaide mēneša maksai par MasterCard Classic papildkarti vai MasterCard
Gold.***
1.
2.
3.
4.

*) Pirmajā komplekta lietošanas gadā – bez maksas.
**) Ja Banka atsaka Klientam norēķinu konta atvēršanu, komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu tiek
ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
***) 1. kartes lietošanas gadā.
Piezīme: Daugavpils un Liepājas filiāļu Klientiem komplekta cena – 5 EUR.
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Jaunā Klienta komplekti juridiskai personai rezidentam
Pamata komplekts juridiskām personām – „Ekonomiskais”

KOMPLEKTA CENA 49 EUR
Norēķinu karte* MasterCard Business vai Maestro.
Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana.**
Elektroniskie (standarta) EUR pārskaitījumi EEZ valstu robežās un definētie
maksājumi.***
4. Privātbaņķiera pakalpojumi.
5. Attālināto pakalpojumu pieslēgums (SMS Info, Trast.Net).
6. Elektroniskā kodu karte.
Papildus (uzņēmuma īpašniekam vai pārstāvim): 50% atlaide mēneša maksai par karti
MasterCard Gold.****
1.
2.
3.

*) Pirmajā komplekta lietošanas gadā – bez maksas.
**) Ja Banka atsaka Klientam norēķinu konta atvēršanu, komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu tiek
ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
***) Komplekta atvēršanas mēnesī un nākamajos 3 mēnešos – bez maksas.
****) 1. kartes lietošanas gadā.
Piezīme: Daugavpils un Liepājas filiāļu Klientiem komplekta cena – 25 EUR.

Aktīvais komplekts juridiskām personām – „Aktīvais”

KOMPLEKTA CENA 99 EUR
Norēķinu karte* MasterCard Business vai Maestro.
Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana.**
Elektroniskie (standarta) EUR pārskaitījumi EEZ valstu robežās un definētie
maksājumi.***
4. Privātbaņķiera pakalpojumi.
5. Attālināto pakalpojumu pieslēgums (SMS Info, Trast Net).
6. Elektroniskā kodu karte.
Papildus (uzņēmuma īpašniekam vai pārstāvim): 50% atlaide mēneša maksai par karti
MasterCard Gold.****
1.
2.
3.

*) Pirmajā komplekta lietošanas gadā – bez maksas.
**) Ja Banka atsaka Klientam norēķinu konta atvēršanu, komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu tiek
ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
***) Komplekta atvēršanas mēnesī un nākamajos 6 mēnešos – bez maksas.
****) 1. kartes lietošanas gadā.
Piezīme: Daugavpils un Liepājas filiāļu Klientiem komplekta cena – 49 EUR.

Jaunā Klienta komplekts fiziskai personai nerezidentam – „Eiropas”

KOMPLEKTA CENA 250 EUR
Norēķinu karte* Maestro.
Dokumentu izskatīšana un norēķinu konta atvēršana.**
Definētie maksājumi Trast.Net.
Privātbaņķiera pakalpojumi.
Attālināto pakalpojumu pieslēgums (SMS Info, Trast.Net).
Elektroniskā kodu karte.
Darījuma konta pieteikuma izskatīšana.
Papildus: 50% atlaide individuālo seifu īrei 6 mēnešu termiņam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*) Pirmajā komplekta lietošanas gadā – bez maksas.
**) Ja Banka atsaka Klientam norēķinu konta atvēršanu, komisijas maksa par dokumentu izskatīšanu tiek
ieturēta Cenrādī norādītajā apmērā.
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