RIGENSIS BANK AS
Reģ. Nr. 40103429440
Teātra iela 3, Rīga, LV – 1050, Latvija
Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03
E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com

CENRĀDIS1
fiziskām personām LR nerezidentiem
Norēķinu konts
Norēķinu konta atvēršana
Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu apliecināšana
Pilnvaras rīkoties ar norēķinu kontu noformēšana
Maksa par konta apkalpošanu
Neaktīvā norēķinu konta apkalpošana (neaktīvais norēķinu konts ir tāds
norēķinu konts, kurā mēneša laikā klients neveic nekādas operācijas)
Konta slēgšana

50 EUR
bez maksas
40 EUR
5 EUR mēnesī
10 EUR mēnesī (sākot ar
7.mēnesī)
bez maksas

Izraksts par konta stāvokli (izņemot izrakstus no Internetbankas)2:


par periodu līdz 1 gadam (ieskaitot) no iesnieguma saņemšanas brīža

2 EUR par katru lapu



par periodu, kas pārsniedz 1 gadu no iesnieguma saņemšanas brīža

5 EUR par katru lapu

Izziņas2
Izziņa3

50 EUR (t.sk. PVN)

Izziņa par konta apgrozījumu

100 EUR (t.sk. PVN)

Dokumenta notariāla apliecināšana un/vai legalizācija/Apostille

100 EUR (t.sk. PVN)
+ faktiskie izdevumi

Bankas apliecinātas maksājumu dokumentu kopijas
(maksājuma rīkojums, Telex, S.W.I.F.T. kopija un citi)2


līdz 1 mēnesim no pakalpojuma sniegšanas brīža

1 EUR par dokumentu
(t.sk. PVN)



līdz 3 mēnešiem no pakalpojuma sniegšanas brīža

3 EUR par dokumentu
(t.sk. PVN)



pārsniedz 3 mēnešus no pakalpojuma sniegšanas brīža

5 EUR par dokumentu
(t.sk. PVN)

Līguma kopijas izsniegšana nozaudēšanas gadījumā2
Dokumenta tulkojums pēc Klienta pieprasījuma

10 EUR par dokumentu
(t.sk. PVN)
60 EUR (t.sk. PVN)
+ faktiskie izdevumi

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.
1

2

Piegādes izdevumi nav iekļauti.

Izziņa par konta slēgšanu vienā valodā – bez maksas. Maksa par katru nākamo Izziņu par konta slēgšanu citā valodā - 50 EUR (t.sk. PVN). Izziņu par
konta slēgšanu ir iespējams sagatavot latviešu, krievu un angļu valodās.
3
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Pārskaitījumi
Papīra formā8

Internetbankā

Iesniegšanas
laiks9

Valutēšanas
datums10

bez maksas

bez maksas

-

T

 starp viena Klienta kontiem

1 EUR

bez maksas

9.00-18.00

T

 citā Bankas klienta kontā

3 EUR

1 EUR

9.00-18.00

T

 standarta pārskaitījums

60 EUR

40 EUR

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

70 EUR

50 EUR

9.00-16.00

T

 ekspress pārskaitījums7

90 EUR

70 EUR

9.00-17.00

T

 standarta pārskaitījums

80 EUR

60 EUR

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

90 EUR

70 EUR

9.00-16.00

T

pārskaitījums7

110 EUR

90 EUR

9.00-17.00

T

 standarta pārskaitījums

40 EUR

20 EUR

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

50 EUR

30 EUR

9.00-16.00

T

pārskaitījums7

70 EUR

50 EUR

9.00-17.00

T

 standarta pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-16.00

T

pārskaitījums7

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T

Bezskaidras naudas ieskaitīšana kontā4
Naudas pārskaitījumi Bankas ietvaros

Ārējie pārskaitījumi
Pārskaitījumi ASV dolāros:
OUR12

FULL OUR6

 ekspress
SHA13

 ekspress
BEN14

 ekspress
Pārskaitījumi

EUR5:

OUR12
 standarta pārskaitījums

50 EUR

30 EUR

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

70 EUR

50 EUR

9.00-16.00

T

pārskaitījums7

90 EUR

70 EUR

9.00-17.00

T

 standarta pārskaitījums

90 EUR

70 EUR

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

100 EUR

80 EUR

9.00-13.00

T

 ekspress pārskaitījums7

110 EUR

90 EUR

9.00-13.00

T

 standarta pārskaitījums

40 EUR

20 EUR

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

50 EUR

30 EUR

9.00-16.00

T

pārskaitījums7

70 EUR

50 EUR

9.00-17.00

T

 standarta pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-18.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-16.00

T

pārskaitījums7

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T

 ekspress
FULL

OUR6

SHA13

 ekspress
BEN14

 ekspress

4

Līdzekļi kontā tiek ieskaitīti līdz Bankas darba dienas beigām.

5

Ietver pārskaitījumus EEZ teritorijā un starptautiskos euro maksājumus.

Visas komisijas (Rigensis Bank AS, korespondentbankas, starpniekbankas vai saņēmējbankas) sedz maksātājs, un tās ir iekļautas Bankas komisijā pilnā
apmērā.
6

7

Pārskaitījums tiek izpildīts ārpus kārtas.
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Iesniegšanas Valutēšanas
laiks9
datums10

Papīra formā8

Internetbankā

 standarta pārskaitījums

60 EUR

50 EUR

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

80 EUR

70 EUR

9.00-10.30

T

 standarta pārskaitījums

30 EUR

20 EUR

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

45 EUR

35 EUR

9.00-10.30

T

 standarta pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-10.30

T

9.00-17.00

T+1

Pārskaitījumi GBP:
OUR 12

SHA13

BEN14

Pārskaitījumi CHF:
OUR12

 standarta pārskaitījums

0,15 % no
0,15 % no
maksājuma
maksājuma
summas (min. summas (min.
45 EUR, max. 35 EUR, max.
250 EUR)
250 EUR

SHA13
 standarta pārskaitījums

45 EUR

35 EUR

9.00-17.00

T+1

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T+1

 standarta pārskaitījums

45 EUR

35 EUR

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

60 EUR

50 EUR

9.00-10.30

T

 standarta pārskaitījums

35 EUR

25 EUR

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

50 EUR

40 EUR

9.00-10.30

T

 standarta pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-10.30

T

 standarta pārskaitījums

45 EUR

35 EUR

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

60 EUR

50 EUR

9.00-10.00

T

 standarta pārskaitījums

35 EUR

25 EUR

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

50 EUR

40 EUR

9.00-10.00

T

 standarta pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T+1

 steidzams pārskaitījums

bez maksas

bez maksas

9.00-10.00

T

BEN14
 standarta pārskaitījums
Pārskaitījumi CAD:
OUR12

SHA13

BEN14

Pārskaitījumi SEK,NOK:
OUR12

SHA13

BEN14
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Iesniegšanas Valutēšanas
laiks9
datums10

Papīra formā8

Internetbankā

60 EUR

50 EUR

9.00-12.00

T+1

30 EUR

20 EUR

9.00-12.00

T+1

bez maksas

bez maksas

9.00-12.00

T+1

60 EUR

50 EUR

9.00-17.00

T+1

30 EUR

20 EUR

9.00-17.00

T+1

bez maksas

bez maksas

9.00-17.00

T+1

Pārskaitījumi SGD:
OUR12
 standarta pārskaitījums
SHA13
 standarta pārskaitījums
BEN14
 standarta pārskaitījums
Pārskaitījumi pārējās brīvi konvertējamās valūtās :
11

OUR12
 standarta pārskaitījums
SHA13
 standarta pārskaitījums
BEN14

 standarta pārskaitījums
Pārskaitījumi citās valūtās

pēc vienošanās

Pārskaitījumi ar atpakaļejošu datumu

15



USD

500 USD + faktiskie izdevumi



EUR

400 EUR + faktiskie izdevumi

Papildu komisija par maksājuma uzdevuma izpildi ES/EEK
ietvaros, ja nav norādīts IBAN

20 EUR

Komisija* par izejošo maksājumu uzdevumu izpildi, kas atbilst 0,1% apmērā no maksājuma summas, (min.200
Sarežģīta darījuma pazīmēm.16
EUR par vienu maksājumu)
*Komisija aizstāj citas bankas komisijas par izejošajiem pārskatījumiem

Iesniegts Bankas birojā vai pa faksu.
Rīkojumu apstrādā tajā pašā bankas darba dienā, ja tas ir saņemts Bankā līdz norādītajam Latvijas laikam.
10
Valutēšanas datums - datums, kad banka nodod naudas līdzekļus saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā: T – pārskaitījuma apstrādes datums,
T+1 – nākamā bankas darba dienā pēc pārskaitījuma apstrādes datuma.
11
JPY, CNY, CZK, DKK.
12
OUR - norādīta komisijas maksa tikai par Bankas pakalpojumiem un Bankas korespondentbanku pakalpojumiem. Banka nosūta maksājumu
korespondentbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā. Ar šo nosacījumu Bankas atbildība ir ierobežota. Pārskaitījumus, ko Banka var
nodot tieši starpniekbankai vai saņēmējbankai, Banka nosūta maksājumu ar norādi "SHA". Banka nav atbildīga, ja starpniekbanka vai saņēmējbanka nav
izpildījusi Bankas norādījumus, vai arī pārskaitījums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts
pārvedumu veikšanas prakses dēļ).
8
9

SHA - norādīta komisijas maksa tikai par Bankas pakalpojumiem. Visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas,
starpniekbankas vai saņēmējbankas komisijas) sedz saņēmējs.
13

Maksājumiem euro un citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu valūtās, kas tiek veikti Latvijā un pārējo Eiropas Ekonomikas zonas valstu teritorijā,
vienīgais komisijas veids ir SHA (saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 79. pantu (ES 13.11.2007 Direktīvas № 2007/64/ЕC
par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū 67.pants) maksa par pakalpojumu no maksājuma summas netiek ieturēta).
BEN - visas komisijas (Rigensis Bank AS, korespondentbankas, starpniekbankas vai saņēmējbankas) sedz saņēmējs pēc faktiskajiem izdevumiem.
Rigensis Bank AS komisijas lielums ir vienlīdzīgs SHA komisijai un tiek ieturēta no pārskaitījuma summas.
14

15

Pārskaitījumi ar atpakaļejošu datumu (Back-value) – saņemot korespondējošās bankas apstiprinājumu, Klientam ir iespēja veikt maksājumu ar
atpakaļejošu datumu.
16
“Sarežģīta darījuma” pazīmes:
1.Maksājuma uzdevums, kura mērķis ir aizdevuma (izņemot Bankas kredītlīgumus) vai cesijas, pārjaunojuma vai cits līgums par prasījuma tiesību
nodošanu vai saistību pārjaunojumu, kura noslēgšanas brīdī mainās iepriekš noslēgto līgumu dalībnieki / puses,
2.Maksātājs vai saņēmējs (Bankas klients) ir reģistrēts zemo nodokļu jurisdikcijā (jurisdikciju saraksts sniegts Pielikumā Nr.1),
3.Maksājuma uzdevuma detaļas neatbilst Bankas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas un sankciju riska apetītes politikas prasībām, tomēr
Banka izņēmuma kārtā izpildīs maksājumu, ja pastāv faktori, kas mazina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas
risku,
4.Maksājums ir secīgu maksājumu virknes daļa, kurus veic Bankas klienti, t.i. maksājumam ir ekonomiska jēga tikai maksājumu kopuma ietvaros, kurus
izpilda Bankā.
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Veikta ienākošā vai izejošā pārskatījuma atsaukšana,
izmeklēšana vai noteikumu grozīšana
Iekšējie pārskaitījumi (Bankas ietvaros)

10 EUR

Ārējie pārskatījumi:


RUB



citās valūtās:

25 EUR + faktiskie izdevumi

- līdz 6 mēnešiem no pārskatījuma izpildīšanas brīža

90 EUR + faktiskie izdevumi

- pēc 6 mēnešiem no pārskatījuma izpildīšanas brīža

120 EUR + faktiskie izdevumi
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Attālinātā kontu pārvaldīšana
Internetbanka:
Pieslēgums

bez maksas

Pieslēgums izsniegtai DIGIPASS 250 ierīcei

25 EUR

Internetbankas ieejas parametru maiņa

10 EUR

Sistēmas limiti - pēc Klienta norādījumiem (saskaņā ar aizpildītu veidlapu
“Pieteikums izsniegtā Digipass pieslēgšanai Klienta norēķinu kontam”)
"DIGIPASS 250" ierīce:
Izsniegšana

50 EUR

"DIGIPASS 250" ierīces maiņa:


pēc Klienta vēlēšanās vai Klienta vainas dēļ



tehnisku iemeslu dēļ



pēc baterijas derīguma termiņa beigām17

50 EUR
bez maksas
50 EUR

Sistēma "Telefonbanka":
Pieslēgšana

bez maksas

Sistēmas lietošanas maksa (mēnesī)

bez maksas

Sistēmas limiti - pēc Klienta norādījumiem (saskaņā ar aizpildītu veidlapu
“Pieteikums izsniegtā Digipass pieslēgšanai Klienta norēķinu kontam”)
Konta pārvaldīšana, izmantojot faksu:
Pieslēgšana

bez maksas

Sistēmas limiti - pēc Klienta norādījumiem (saskaņā ar aizpildītu veidlapu
“Pieteikums izsniegtā Digipass pieslēgšanai Klienta norēķinu kontam”)

Darījuma konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana
Pieteikuma izskatīšana
Darījuma konta atvēršana un apkalpošana
Darījuma nosacījumu izmaiņas pēc Klienta pieprasījuma (par katru reizi)
Netipiska darījuma noformēšana

17

500 EUR
0,4% no darījuma summas
(min.500 EUR, max.1500 EUR)
35 EUR
pēc vienošanās

Informācijas sniegšana Klientiem par naudas ieskaitīšanu darījuma kontā
vai par dokumentu iesniegšanu Bankā

bez maksas

Darījuma konta slēgšana

bez maksas

Baterijas garantijas termiņš ir 2 gadi.
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Kredītoperācijas
Pieteikuma izskatīšana

bez maksas

Kredīta noformēšana un izsniegšana:


kredīta summa līdz 100 000.00 EUR

0.8% (min. 100 EUR)



kredīta summa virs 100 000.00 EUR

pēc vienošanās (min. 200 EUR)

Kredīta konta apkalpošana

bez maksas

Kredītresursu rezervēšana

0,5 – 3% gadā

Grozījumi līguma noteikumos pēc Klienta iniciatīvas

pēc vienošanās

Aktīvu pārvaldīšana
Trasta pakalpojumu pieteikuma un ar to saistīto
dokumentu izskatīšana
Komisija par fiduciārā darījuma dokumentu noformēšanu
Komisija par Terminētā trasta un Regulārā trasta darījumu
noformēšanu

bez maksas
līdz 1% no investīciju apjoma
netiek piemērota

Komisija par investīciju pārvaldīšanu un trasta darījumu
apkalpošanu (tiek noteikta individuāli):



Terminētais trasts

- līdz 1% gadā no investīciju apjoma pie
izvietošanas summas līdz 1 000 000 USD
- līdz 0,5% gadā no investīciju apjoma pie
izvietošanas summas, kas pārsniedz
1 000 000 USD
Minimālais komisijas apmērs – 1 000 USD vai
ekvivalents citā valūtā



Regulārais trasts

līdz 40% no tīrā ienākuma no izvietošanas



Fiduciārais darījums

Izmaiņas trasta darījuma noteikumos pēc Klienta iniciatīvas

līdz 1% gadā no investīciju apjoma
pēc vienošanās

Ar trasta pakalpojuma sniegšanu un / vai investīciju
pārvaldīšanu un trasta operāciju apkalpošanu saistītie
izdevumi (pārskaitījumi, konvertācijas, pasta un citi
izdevumi, izziņas u.c.)

saskaņā ar Cenrādi vai atbilstoši faktisko Bankas
izdevumu apjomam (ja attiecīgās izdevumu pozīcijas
nav iekļautas Cenrādī)

Citi ar trasta pakalpojuma sniegšanu un / vai investīciju
pārvaldīšanu un trasta operāciju apkalpošanu saistītie
pakalpojumi

pēc vienošanās

Citi pakalpojumi un operācijas
Finanšu konsultācijas
Dokumentu kopēšana (А4 formāta)

pēc vienošanās
0,50 EUR par vienu lapu (t.sk. PVN)

Pasta pakalpojumi:


parastā vēstule

10 EUR (t.sk. PVN)



ierakstītā vēstule

15 EUR (t.sk. PVN)



sūtījums ar kurjerpastu

100 EUR (t.sk. PVN)

Dokumentu sūtīšana pa faksu (par katru lapu):


Latvijas robežās

1 EUR (t.sk. PVN)



uz ārzemēm

4 EUR (t.sk. PVN)

Komisija par naudas līdzekļu glabāšanu pēc norēķinu
konta slēgšanas
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500 EUR (sākot ar 7. mēnesi papildus 50 EUR par
katru mēnesi)

7

Pielikums № 1
Albania
American Samoa
Anguilla
Barbados
Botswana
Burkina Faso
Cambodia
Cayman Islands
Dominica
Fiji
Ghana
Guam
Jamaica
Mauritius
Morocco
Myanmar
Nicaragua
Pakistan
Palau
Panama
Samoa
Senegal
Seychelles
Syria
Trinidad and Tobago
Uganda
US Virgin Islands
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe
Bahamas
Belize
British Virgin Island
Curacao
Gibraltar
Honk Kong
Jersey C.I.
Marshal Islands
Saint Kitts and Nevis
Singapore
United Arab Emirates
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