Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2018. gada 5. septembrī,
Protokols Nr. 44/2018, spēkā no 2018. gada 10. septembra

Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana

operāciju (pakalpojumu) veids
Maksa par dokumentu izskatīšanu konta atvēršanai /
atkārtotai atvēršanai
Papildus komisijas maksa par konta atvēršanu bez
klienta personīgas klātbūtnes Bankā
Konta atvēršana
Subkonta atvēršana
Konta apkalpošana
Klienta datu aktualizācija juridiskas personas
pārstāvju/īpašnieku maiņas gadījumā1
Parakstu paraugu kartītes atkārtota noformēšana
Komisijas maksa par neaktīva konta / subkonta
uzturēšanu2
Konta slēgšana3
Subkonta slēgšana4
Komisija par līdzekļu uzglabāšanu pēc darījumu
attiecību izbeigšanas ar klientu

tarifs

300 EUR
300 EUR

200 EUR
100 EUR
50 EUR mēnesī
100 EUR
30 EUR

100 EUR mēnesī
100 EUR
50 EUR

500 EUR mēnesī

A t t ā l i n ā t ā s k o n t a p ā r va l d ī š a n a s l ī d z e k ļ i

operāciju (pakalpojumu) veids
Pieslēgšana Privat24 sistēmai (internetbanka)
Abonēšanas maksa par Privat24 apkalpošanu
Pieejas parametru Privat24 sistēmai maiņa
PrivatSecure virtuālā ierīce6 – izsniegšana
DIGIPASS ierīce (bez PIN koda vai ar PIN kodu) –
izsniegšana, nomaiņa
Kodu kartes izsniegšana/ nomaiņa7

SMS banka

operāciju (pakalpojumu) veids
SMS bankas pieslēgšana8
SMS bankas izmantošana

5

tarifs
bez maksas
bez maksas
10 EUR
20 EUR
50 EUR
20 EUR

tarifs
bez maksas
2 EUR / 2,50 USD
mēnesī9,1

Komisijas maksa par parakstu paraugu kartītes atkārtotu noformēšanu iekļauta.
Par neaktīvu tiek uzskatīts konts, ar kuru pēdējo 6 mēnešu laikā pēc klienta rīkojuma nav tikušas veiktas
operācijas.
3
Bankai ir tiesības, neinformējot klientu, slēgt norēķinu kontu, ja gada laikā kontā nav veikti darījumi un konta
atlikums nepārsniedz komisijas maksu par konta slēgšanu.
4
Subkonti, kuros nav veiktas operācijas 1 (viena) gada laikā un kuru atlikums nepārsniedz komisijas maksu par
konta slēgšanu, tiek slēgti, nebrīdinot par to Klientu.
5
Piegādes izdevumi nav iekļauti.
6
Uzstādāms uz viedtālruņiem ar Android operētājsistēmu 2.3 vai jaunāku vai iOS v8 vai jaunāku.
7
Ar kodu karti iespējams ieiet internetbankā un izmantot pakalpojumus skatīšanās režīmā.
8
Tikai karšu kontiem
9
Katrai kartei, kas ir pieslēgta SMS bankai
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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