Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2019. gada 5. februārī,
Protokols Nr. 5/2019, spēkā no 2019. gada 11. februāra

A S " P r i v a t Ba n k " e m i t ē t o m a k s ā j u m u k a r š u
1 2
apkalpošana ,

operāciju (pakalpojumu) veids
VISA
Gada maksa par karti3
Gada maksa par papildu karti3
Maksa par kartes nomaiņu4
Minimālais garantijas depozīts5

Gada procentu likme, kas
izmaksājama klientam par garantijas
depozītu
Komisijas maksa par kartes steidzamu
izgatavošanu (papildu tarifs)6
Komisijas maksa par konta atlikuma
apskati AS "PrivatBank" bankomātos
Komisijas maksa par konta atlikuma
apskati citu banku bankomātos
Komisijas maksa par pirkumiem
Komisija par valūtas maiņu7
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank"
bankomātos (АТМ)
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank"
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu citu banku bankomātos
(ATM)
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu citās bankās

Electron

50 USD /
40 EUR
30 USD /
20 EUR
15 USD /
10 EUR
-

tarifs

Business

80 USD /
60 EUR

50 USD /
40 EUR
25 USD /
20 EUR
1 500 USD/
1 150 EUR

-

Gold

150 USD
/ 115
EUR
100 USD
/ 80 EUR
50 USD /
40 EUR
3 500 USD/
2 700 EUR

0,99%
40 EUR
bez komisijas maksas
0,30 EUR/0,40 USD

0,5% no pirkuma summas
3,0%
bez komisijas maksas
Saskaņā ar tarifiem skaidras naudas
izsniegšanai no norēķinu konta
1,5%, min. 4 USD / 3 EUR
1,5%, min. 6 USD / 5 EUR

Komisijas valūta (USD/EUR) ir atkarīga no kartes konta pamatvalūtas.
Kartes derīguma termiņš - 2 gadi.
Kartes apkalpošanas maksa par pirmo gadu tiek ieturēta, izgatavojot karti; maksa par otro gadu tiek ieturēta
pēc gada.
4
Karte tiek izgatavota uz iepriekšējās kartes derīguma termiņu.
5
Garantijas depozīta summa atsevišķos gadījumos var tikt mainīta, pamatojoties uz Bankas Kredītkomitejas
lēmumu.
6
Karte tiek izgatavota divu darbdienu laikā.
7
Komisija tiek piemērota gadījumā, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes kontā esošo līdzekļu valūtas.
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
11
1
2
3

Apstiprināts AS "PrivatBank" valdes sēdē 2019. gada 5. februārī,
Protokols Nr. 5/2019, spēkā no 2019. gada 11. februāra

A S " P r i v a t Ba n k " e m i t ē t o m a k s ā j u m u k a r š u
apkalpošana (turpinājums)

operāciju (pakalpojumu) veids
VISA
Darījumu summu rezervēšana
(aizturēšana) RUB, UAH, BYN, KZT
(summas norakstīšana no kartes konta
tiek veikta saskaņā ar no Bankas
konta faktiski norakstīto summu)
Pieļaujamā kredīta gada procentu
likme1
Gada līgumsoda procentu likme
IAPA diskonta karšu pakete
Priority Pass diskonta karte

Priority Pass karšu un IAPA diskonta
karšu pakete
Apdrošināšanas kartes SEESAM
LATVIA lietotāja ceļojumu
apdrošināšana
Lidostas VIP atpūtas zonas
apmeklējums Priority Pass atlaižu
kartes lietotājiem
Ierobežojumi skaidras naudas
izņemšanai bankomātos (ATM) –
dienas limits
Ierobežojumi skaidras naudas
izņemšanai bankomātos (ATM) –
mēneša limits
Mēneša limits pirkumiem internetā

Electron

tarifs

Business

Gold

Darījuma summa + 5%
-

-

-

1 500 EUR
vai ekviv.

24%

36%
50 USD / 40 EUR
iesk. PVN
50 USD / 40 EUR
iesk. PVN
80 USD / 60 EUR
iesk. PVN

80 USD /
60 EUR

bez
maksas

35 USD
2 500 EUR
vai ekviv.

3 000 EUR
vai ekviv.

10 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
5 000 EUR

10 000
EUR

10 000
EUR

Individuālos gadījumos, vienojoties ar Banku, atļautais kredītlimits var tikt noteikts apmērā līdz 70% no
garantijas noguldījuma summas.
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
1
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apkalpošana (turpinājums)

operāciju (pakalpojumu) veids
VISA PLATINUM1, 2
Gada maksa par karti3,4
Gada maksa par papildu karti4
Maksa par kartes maiņu5
Minimālais garantijas depozīts6
Gada procentu likme, kas
izmaksājama klientam par garantijas
depozītu
Komisijas maksa par kartes steidzamu
izgatavošanu (papildu tarifs)7
Komisijas maksa par konta atlikuma
apskati AS "PrivatBank" bankomātos
Komisijas maksa par konta atlikuma
apskati citu banku bankomātos
Komisijas maksa par pirkumiem
Komisija par valūtas maiņu8
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank"
bankomātos
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank"
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu citu banku bankomātos
(ATM)
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu citās bankās

tarifs

400 USD / 310 EUR
240 USD / 190 EUR
50 USD / 40 EUR
5 000 USD / 3 850 EUR
0,99%
40 EUR
bez komisijas maksas
0,30 EUR/0,40 USD

0,5% no pirkuma summas
3,0%
bez komisijas maksas
Saskaņā ar tarifiem skaidras naudas
izsniegšanai no norēķinu konta
1,5%, min. 4 USD / 3 EUR
1,5%, min. 6 USD / 5 EUR

Komisijas valūta (USD/EUR) ir atkarīga no kartes konta pamatvalūtas.
Kartes derīguma termiņš - 2 gadi.
VISA PLATINUM paketē iekļautas bezmaksas apdrošināšanas karte SEESAM LATVIA, diskonta kartes IAPA
un PRIORITY PASS.
4
Kartes apkalpošanas maksa par pirmo gadu tiek ieturēta, izgatavojot karti; maksa par otro gadu tiek ieturēta
pēc gada.
5
Karte tiek izgatavota uz iepriekšējās kartes derīguma termiņu.
6
Garantijas depozīta summa atsevišķos gadījumos var tikt mainīta, pamatojoties uz Bankas Kredītkomitejas
lēmumu.
7
Karte tiek izgatavota divu darbdienu laikā.
8
Komisija tiek piemērota gadījumā, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes kontā esošo līdzekļu valūtas.
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
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apkalpošana (turpinājums)

operāciju (pakalpojumu) veids
VISA PLATINUM
Darījumu summu rezervēšana
(aizturēšana) RUB, UAH, BYN, KZT
(summas norakstīšana no kartes konta
tiek veikta saskaņā ar no Bankas
konta faktiski norakstīto summu)
Ierobežojumi skaidras naudas
izņemšanai bankomātos (ATM) –
dienas limits
Ierobežojumi skaidras naudas
izņemšanai bankomātos (ATM) –
mēneša limits
Mēneša limits pirkumiem internetā
Pieļaujamā kredīta gada procentu
likme 1
Gada līgumsoda procentu likme
Lidostas VIP atpūtas zonas
apmeklējums Priority Pass atlaižu
kartes lietotājiem
VISA VIRTUAL
Gada maksa par karti
Komisijas maksa par pirkumiem
Internet tīklā
Komisija par valūtas maiņu2
Darījumu summu rezervēšana
(aizturēšana) RUB, UAH, BYN, KZT
(summas norakstīšana no kartes konta
tiek veikta saskaņā ar no Bankas
konta faktiski norakstīto summu)
Mēneša limits pirkumiem internetā
Komisijas maksa par kartes steidzamu
izgatavošanu vienas darbdienas laikā
(papildu tarifs)
Kartes darbības termiņš
Maksa par neatjaunotas kartes konta
apkalpošanu (Privat Travel Card)1

tarifs

Darījuma summa + 5%
3 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
5 000 EUR
14%
36%
35 USD

10 EUR

1% no summas, min. 1 EUR
3,0%

Darījuma summa + 5%
5 000 EUR
10 EUR
1 gadā
50 USD mēnesī

Individuālos gadījumos, vienojoties ar Banku, atļautais kredītlimits var tikt noteikts apmērā līdz 70% no
garantijas noguldījuma summas.
2
Komisija tiek piemērota gadījumā, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes kontā esošo līdzekļu valūtas.
Tarifu un pakalpojumu apmaksu ir iespējams veikt jebkurā valūtā saskaņā ar Bankas esošo kursu.
1
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