Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2018. gada 13. martā,
Protokols Nr. 11/2018, spēkā no 2018. gada 23. aprīļa

Kases operācijas

operāciju (pakalpojumu) veids
Skaidras naudas iemaksa
Bojātu, vecu USD, GBP banknošu pieņemšana
iemaksai kontā
Bojātu banknošu pieņemšana citās valūtās
Banknošu pārbaude pēc klienta pasūtījuma
savā kontā1
līdz 5 000 EUR dienā
virs 5 000 EUR

Citas valūtas (USD, GBP)

trešās personas kontā
Privātpersonas kontā (EUR)2
līdz 5 000 EUR dienā
virs 5 000 EUR
Citas valūtas (USD, GBP)

Juridiskās personas kontā (EUR)3
Citas valūtas (USD, GBP)

Skaidras naudas iemaksa apdrošināšanas uzņēmumu
IF Latvia, Seesam Latvia, Baltikums un BTA kontā
klientiem, kas ir iegādājušies apdrošināšanas polisi
AS "PrivatBank"
Monētu apstrāde iemaksai kontā (tikai EUR)
Līdz 50 gab.
Monētas, šķirotas pēc nomināliem

Monētas, nešķirotas pēc nomināliem

tarifs
7% no summas

netiek pieņemtas
1,00 EUR par katru
banknoti
Bez maksas
0,2% no summas
0,8% no summas,
min. 8 EUR
1,00 EUR
0,2% no summas
0,8% no summas,
min. 8 EUR
1% no summas,
min. 3 EUR4
0,8% no summas,
min. 8 EUR
bez maksas
bez maksas
1% no summas,
min. 3,00 EUR
1% no summas,
min. 10,00 EUR

Skaidras naudas iemaksa klienta kontā noguldījuma līguma noformēšanas dienā EUR valūtā - bez
maksas.
2
Ja starp Banku un fizisku personu nav noslēgta atsevišķa vienošanās par komisijas maksas piemērošanu.
3
AS "Privat Līzings" un SIA "AmberReal" klientiem - bez maksas.
4
Maksimālā bankas komisijas maksa - 70,00 EUR (tiek piemērota tikai apmaksājot tādas organizācijas rēķinus,
kurai ir konts AS "PrivatBank").
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2018. gada 13. martā,
Protokols Nr. 11/2018, spēkā no 2018. gada 23. aprīļa

Kases operācijas (turpinājums)

operāciju (pakalpojumu) veids
Naudas zīmju apmaiņa pret citiem nomināliem1
EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla
banknotēm

tarifs

0,5% no summas,
min. 3,00 EUR
4% no summas,
min. 8,00 EUR

USD banknošu apmaiņa pret cita nomināla
banknotēm
Bojātu, vecu USD, GBP banknošu apmaiņa pret
7% no summas
derīgām
Monētu apmaiņa pret banknotēm vai banknošu apmaiņa pret monētām (tikai
EUR):
3% no summas, min.
Monētas, šķirotas pēc nomināliem
8,00 EUR
4% no summas,
Monētas, nešķirotas pēc nomināliem
min. 8,00 EUR
Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta Bankā:2, 3
Juridiskās personas pilnvarotajam4
Līdz 1400 EUR dienā
1,50 EUR
No 1400 EUR līdz 10000 EUR5
0,2% no summas
Virs 10000 EUR ar iepriekšēju pasūtījumu
0,5% no summas
Virs 10000 EUR bez iepriekšēja pasūtījuma6
1,0% no summas
1,0% no summas,
USD
min. 5,00 EUR
Iepriekš pasūtītās summas neizņemšana
0,30% no summas
Trešajām pilnvarotām personām7:
1,0% no summas,
Trešajām pilnvarotām personām
ne mazāk kā 3,00 EUR

Ja kasē ir pieejami līdzekļi.
Summas virs 10000 EUR un ekvivalentas summas citās valūtās jāpasūta Bankā 2 darbadienas
iepriekš, bet ne vēlāk kā plkst. 13.00 – izmaksai EUR, USD.
3
Komisijas maksa par skaidras naudas izsniegšanu saskaņā ar noguldījumu, kredītu vai līzingu netiek ieturēta.
4
Pilnvarotais pārstāvis - valdes loceklis, pilnvarotais vai cita pilnvarotā persona, kuru juridiskā persona ir
pilnvarojusi un norādījusi kā savu pastāvīgo pārstāvi Bankā.
5
Ja kasē ir nepieciešamā summa vai ar iepriekšējo pieteikumu.
6
Ir iespējams tikai filiālēs vai Klientu apkalpošanas centros.
7
Trešā pilnvarotā persona - persona, kuru juridiskā persona pilnvarojusi veikt konkrētu skaidras naudas
izmaksas operāciju no juridiskas personas norēķinu konta Bankā.
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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