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CENRĀDIS 1
produktam “Pamatkonts”
Norēķinu konts
Konta atvēršana (ieskaitot maksu par dokumentu pārbaudi)

22 EUR

Konta uzturēšana /apkalpošana (mēnesī)

1,50 EUR

Konta slēgšana

bez maksas

Internetbankas pieslēgšana

bez maksas

DIGIPASS ierīces izsniegšana Internetbankas pieslēgšanai

saskaņa ar Bankas standarta tarifiem

Internetbankas lietošana (mēnesī)

bez maksas

Naudas līdzekļu ieskaitīšana savā maksājumu kontā
Bezskaidras naudas ieskaitījums kontā (SEPA maksājums)

bez maksas

Izejošie pārskaitījumi EUR valūtā saņēmējam Latvijā vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)
dalībvalstī (standarta SEPA2 maksājums)
Maksājuma rīkojums, iesniegts Bankas ofisā:


Iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu



Iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu



Pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ dalībvalstī
maksājums)

0,70 EUR
1,50 EUR
(SEPA2

0,60 EUR

Maksājuma rīkojums, iesniegts Internetbankā:


Iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu



Iekšbankas pārskaitījums uz cita Bankas klienta kontu



Pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ dalībvalstī
maksājums)

bez maksas
0,30 EUR
(SEPA2

0,30 EUR

Maksājuma karte Master Card Mass EUR3
Kartes izgatavošana un izsniegšana4
Kartes lietošana (mēnesī)
Skaidras naudas izmaksa bankomātos (Latvijā un ārpus Latvijas)

bez maksas
1,41 EUR
5 EUR

1

Maksa tiek iekasēta pirms pakalpojuma sniegšanas, ja nav noteikta cita samaksas kartība. Maksa par pakalpojumiem, kas nav iekļauti Cenrādī, tiek iekasēta pēc
vienošanās ar Banku.
2
SEPA (Single Euro Payments Area) – euro maksājums (bez summas pārskaitījuma ierobežojuma) Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros, ka arī uz Islandi,
Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici, Monako un Sanmarīno.
Lai izpildītu SEPA maksājumu, jānorāda:
Starptautiskais bankas konta numurs - IBAN;
Bankas saņēmēja kods SWIFT / BIC;
Maksājuma tips - standarta;
Maksājuma komisijas veida - SHA (sūtītājs maksā tikai savas bankas komisiju).
Ja maksājumā nav noradīts kāds no iepriekš minētajiem rekvizītiem, Bankai ir tiesības piemērot komisijas maksu, kas ir noteikta par starptautiskajiem standarta
maksājumiem (ārpus EEZ valstīm).
3

"Pamatkonts" produkta ietvaros ir pieejama tikai MasterCard Mass EUR maksājumu karte.

4

Par kartes pārsūtīšanu būs ieturēta komisijas maksa saskaņā ar Bankas standarta tarifiem pozīcijai "Pasta pakalpojumi".
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