Pakalpojumu cenrādis juridiskām personām
Danske Bank A/S filiāle Latvijā
Spēkā no: 2018. gada 1. aprīļa
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Konti
1. Konta atvēršana

Komisijas maksa

Norēķinu konta atvēršana filiāles valstī reģistrētām juridiskām personām

100.00 EUR

Norēķinu konta atvēršana Lietuvā un Igaunijā reģistrētām juridiskām
personām
Norēķinu konta atvēršana Danske Bank Grupas klientiem
Norēķinu konta atvēršana juridiskām personām, kas nav reģistrētas kādā
no augstākminētajām valstīm un nav Danske Bank Grupas klients

150.00 EUR

Pagaidu konta atvēršana
Darījumu konta atvēršana
Depozīta konta atvēršana
Maksa par klienta reģistrācijas dokumentu pārbaudi un pārsūtīšanu konta
atvēršanai citā Danske Bank Grupas bankā

100.00 EUR
0,5% no darījuma summas (min 150,00 EUR)
bez maksas
150.00 EUR

2. Gada procenti par pozitīvu atlikumu norēķinu kontā

Gada procentu likme

Konta atlikums EUR valūtā
Konta atlikums AUD, CAD, DKK, GBP, NOK, SEK valūtā
Konta atlikums ASV dolāros
Konta atlikums citās Danske Bank akceptētās valūtās

netiek maksāti
netiek maksāti
0.10%
netiek maksāti

bez maksas
150.00 EUR

* Procentus par pozitīvu konta atlikumu Banka aprēķina, ņemot vērā faktisko dienu skaitu mēnesī un pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
Ikmēneša procenti tiks pārskaitīti uz klienta norēķinu kontu katra mēneša pēdējā dienā.
Nerezidentiem procenti par norēķina konta atlikumu netiek maksāti.

3. Komisija par konta atlikumu1
Par EUR norēķinu konta atlikumu, kas pārsniedz 1 000 000 EUR
Par SEK norēķinu konta atlikumu, kas pārsniedz 4 500 000 SEK
Par CHF norēķinu konta atlikumu, kas pārsniedz 250 000 CHF
Par DKK norēķinu konta atlikumu, kas pārsniedz 3 750 000 DKK
Par JPY norēķinu konta atlikumu, kas pārsniedz 60 000 000 JPY

līdz ECB noteiktajai depozīta likmei, proc. /360
līdz Zviedrijas centrālās bankas repo likmei, proc. / 360
līdz Šveices nacionālās bankas likmei par depozītiem uz pieprasījumu, proc. / 360
līdz Dānijas nacionālās bankas depozītsertifikātu likmei, proc. / 360
līdz Japānas Bankas papilddepozītu procentu likmei, proc. / 360
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Komisijas maksu Banka aprēķina par katru kalendāro dienu, ņemot vērā attiecīgās likmes absolūto vērtību un piemēro to juridiskām personām, kas par to ir informētas vismaz 30 dienas
iepriekš. Jauniem Bankas klientiem informēšanas periods var netikt piemērots. Komisijas maksa tiek aprēķināta katras dienas beigās, reizinot konta atlikumu, kas pārsniedz norādīto konta
atlikuma robežu ar komisijas absolūto vērtību. Komisija netiek piemērota konta atlikumiem, ja attiecīgās valūtas centrālās bankas likme ir vienāda vai lielāka par nulli. Komisijas maksa tiek ieturēta
par kalendāro mēnesi.

4. Norēķinu konta apkalpošanas maksa
Mēneša maksa par konta apkalpošanu juridiskām personām, kas
reģistrētas Latvijā1
Mēneša maksa par konta apkalpošanu juridiskām personām, kas nav
reģistrētas Latvijā1
Mēneša maksa par slēgta norēķinu konta apkalpošanu juridiskām
2
personām, rezidentiem
Mēneša maksa par slēgta norēķinu konta apkalpošanu juridiskām
personām, nerezidentiem 2
1
2

10.00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita)
50.00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita)
10.00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita)
10.00 EUR (neatkarīgi no kontu skaita)

Apkalpošnas maksa tiek ieturēta mēneša pēdējā dienā par esošo mēnesi.
Tiek piemēroto no trešā mēneša pēc konta slēgšanas.

5. Konta pārskati
Konta pārskats eBankā
Konta pārskats Danske mBankā
Konta pārskats Danske LiveGate
Depozīta konta pārskats bankā
Konta pārskats bankā

bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas – pēc klienta pieprasījuma par darījumiem kontā pēdējo 6 mēnešu laikā, par katru
kontu;
5.00 EUR - pēc klienta pieprasījuma par darījumiem kontā vairāk nekā pirms 6 mēnešiem, par
katru kontu

1

Komplekti

Mēneša maksa par Norēķinu komplektu
Mēneša maksa par Maksājumu komplektu 50
Mēneša maksa par Maksājumu komplektu 100
Mēneša maksa par Maksājumu komplektu 150
Mēneša maksa par Maksājumu komplektu 300
Komisijas maksa par maksājumiem, kas pārsniedz attiecīgajā Maksājuma
2
komplektā iekļauto maksājumu skaitu

14.00 EUR
17.50 EUR
20.00 EUR
25.00 EUR
35.00 EUR
0.40 EUR

1

Komplektā ietilpst noteikts, Bankas noteikts maksājumu skaits, kas tiek veikti Danske eBankā, LiveGate, mBankā un SWIFT, un kas atbilst šādiem maksājuma veidiem: Vietējie maksājumi, ES
maksājumi vai maksājumi eiro, kas veikti, pamatojoties uz Regulārā maksājuma līgumu. Komplektā ietilpst arī kontu apkolpošana bez mēneša maksas, visi Klienta veiktie iekšbankas maksājumi
eiro valūtā un viens kodu kalkulators.
2
Komisija par maksājumiem, kas pārsniedz komplektā iekļauto maksājumu skaitu, tiek noteikta identiska neatkarīgi no maksājuma veida. Komisija par maksājumu veikšanu tiek ieturēta vienā
summā katra mēneša pēdējā darba dienā.

2

Naudas plūsmas vadība
1. Naudas līdzekļu konsolidācija
Līguma noslēgšana
Mēneša maksa
Līguma grozījumi

pēc vienošanās, min 150,00 EUR
60.00 EUR
90.00 EUR

2. Danske Bank konta pārvaldība, izmantojot citu banku
attālinātās sistēmas

Danske Bank Grupas banku klienti

Citu banku klienti

Līguma noslēgšana klienta kontu pārskatu nosūtīšanai SWIFT MT940
formātā (par katru IBAN konta numuru)
Līguma noslēgšana klienta kontu pārskatu nosūtīšanai SWIFT MT942
formātā (par katru IBAN konta numuru)
Līguma noslēgšana SWIFT MT101 rīkojumu izpildei (par katru IBAN konta
numuru)
Mēneša maksa par kontu pārskatu nosūtīšanu SWIFT MT940 formātā
(par katru IBAN konta numuru)
Mēneša maksa par kontu pārskatu nosūtīšanu SWIFT MT942 formātā
(par katru IBAN konta numuru)
Mēneša maksa par SWIFT MT101 rīkojumu izpildi (par katru IBAN konta
numuru)
MT101 maksājuma rīkojuma izpilde
Līguma grozījumi

50.00 EUR

50.00 EUR

bez maksas

bez maksas

50.00 EUR

50.00 EUR

bez maksas

50.00 EUR

bez maksas

50.00 EUR

bez maksas

bez maksas

Saskaņā pārskaitījumu tarifiem e-kanālos
50.00 EUR

Saskaņā pārskaitījumu tarifiem e-kanālos
50.00 EUR

3. Citu banku kontu pārvaldība Danske eBankā

Danske Bank Grupas banku klienti

Citu banku klienti

Līguma noslēgšana

30.00 EUR

30.00 EUR

Konta pārskatu (SWIFT MT940 un MT942) saņemšana
Maksājumu rīkojuma (SWIFT MT101) nosūtīšana citai bankai, izmantojot
Danske eBanku
Līguma grozījumi

bez maksas
bez maksas

20.00 EUR mēnesī par katru kontu
20.00 EUR mēnesī par katru kontu

30.00 EUR

30.00 EUR

4. Konta atlikuma automātiskā uzturēšana ar kontiem citās
bankās

Danske Bank Grupas banku klienti

Citu banku klienti

Līguma noslēgšana

60.00 EUR

60.00 EUR

Mēneša maksa
Līguma grozījumi

30.00 EUR
30.00 EUR

45.00 EUR
30.00 EUR

5. Konta atlikuma automātiskā uzturēšana
Līguma noslēgšana
1

Mēneša maksa
Līguma grozījumi

bez maksas
8.00 EUR
25.00 EUR

6. Regulārais maksājums
Maksājuma izpilde saskaņā ar regulārā maksājuma līgumu

Atbilstoši maksai par e-kanālā veiktu iekšbankas maksājumu, maksājumu EUR valūtā vai starptautisku
maksājumu, atkarībā no maksājuma veida.
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Atbilstoši maksai par e-kanālā veiktu iekšbankas maksājumu vai Danske grupas maksājumu (Maksātāja un Saņēmēja konti ir Danske Bank A/S Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas filiālē). Netiek
piemērota maksa par valūtas maiņu.

Elektroniskie pakalpojumi
1. Danske eBanka
Līguma noslēgšana
Mēneša maksa
Kodu kalkulatora izsniegšana
Kodu kalkulatora atbloķēšana

bez maksas
bez maksas
21.00 EUR
7.00 EUR

2. Danske mBanka
Līguma noslēgšana
Mēneša maksa

bez maksas
bez maksas

3. Danske LiveGate
Līguma noslēgšana
Mēneša maksa
Līguma grozījumi

50.00 EUR
50.00 EUR
bez maksas

4. Danske Telefonbanka
Līguma noslēgšana
Mēneša maksa

bez maksas
bez maksas

5. Danske SMS ziņojumi
Līguma noslēgšana
Mēneša maksa

bez maksas
bez maksas

Maksa par ziņojumu

0.09 EUR
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Maksājumi
Izejošie maksājumi

Iesniegšanas kanāls
E- kanālos (izņemot Danske
Telefonbanku)

Klientu apkalpošanas centrā vai
Danske Telefonbankā

Iekšbankas maksājums uz savu kontu
Iekšbankas maksājums uz cita klienta kontu

bez maksas
0.15 EUR

3.00 EUR
3.00 EUR

2. Maksājums EUR valūtā

E- kanālos (izņemot Danske
Telefonbanku)

Klientu apkalpošanas centrā vai
Danske Telefonbankā

Vietējais maksājums
1
ES maksājums
Vietējais ekspress maksājums

0.40 EUR
0.40 EUR
7.50 EUR

3.00 EUR
3.00 EUR
15.00 EUR

3. Starptautiskais maksājums 2

E- kanālos (izņemot Danske
Telefonbanku)

Klientu apkalpošanas centrā vai
Danske Telefonbankā

Izejošais maksājums ar pakalpojuma maksas veidu "Dalīti" vai "Saņēmējs"3

standarta 9.00 EUR
steidzams 12.00 EUR
ekspress 25.00 EUR

standarta 12.00 EUR
steidzams 15.00 EUR
ekspress 30.00 EUR

standarta 18.50 EUR
steidzams 23.50 EUR
ekspress 40.00 EUR

standarta 21.50 EUR
steidzams 26.50 EUR
ekspress 46.00 EUR

Saņēmejbankas komisija par starptautisko maksājumu ar pakalpojuma
4,7
maksas veidu "Maksātājs"

16.00 EUR

16.00 EUR

4. Maksājums uz citu Danske Bank Grupas banku

E- kanālos (izņemot Danske
Telefonbanku)

Klientu apkalpošanas centrā vai
Danske Telefonbankā

Uzņēmumu grupas maksājums Danske grupas ietvaros5
Danske grupas maksājums (pārskaitījums uz cita klienta kontu Danske
Bank citā valstī), kas atbilst ES maksājuma nosacījumiem

bez maksas
0.40 EUR

bez maksas
3.00 EUR

Danske grupas maksājums (pārskaitījums uz cita klienta kontu Danske
Bank citā valstī 6
Danske grupas maksājums (Maksātāja un Saņēmēja konts ir Danske Bank
A/S filiālē Latvijā, Danske Bank A/S Igaunijas filiālē, Danske Bank A/S
Lietuvas filiālē)

9.00 EUR

12.00 EUR

0.40 EUR

3.00 EUR

1. Iekšbankas maksājums

Izejošais maksājums ar pakalpojuma maksas veidu "Maksātājs"
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5. Konsolidētie maksājumi

Izmantojot Danske eBanku, Danske LiveGate

Iekšbankas konsolidētie maksājumi
Konsolidētie maksājumi uz citu banku Latvijā

0.15 EUR
0.40 EUR
0.40 EUR

Konsolidētie ES maksājumi1

6. Ienākošie maksājumi
Iekšbankas maksājuma ieskaitīšana kontā
ES maksājuma ieskaitīšana kontā
Uzņēmumu grupas maksājuma Danske grupas ietvaros ieskaitīšana
5
kontā
Starptautiskā maksājuma EEZ valsts valūtā ieskaitīšana kontā.
Pakalpojuma maksas veids Dalīti” vai Saņēmējs” 3
Starptautiskā maksājuma citā ārvalstu valūtā ieskaitīšana kontā.
”3
Pakalpojuma maksas veids Dalīti” vai Saņēmējs
Starptautiskā maksājuma citā ārvalstu valūtā
ieskaitīšana kontā. Pakalpojuma maksas veids Maksātājs” 4 (komisija
neattiecas uz Bankas klientiem)
Starptautiskā EUR maksājuma ieskaitīšana, ja maksājuma sūtītāja banka ir
EEZ valstī un maksājuma rīkojumā nav norādīts saņēmēja IBAN (komisija
neattiecas uz Bankas klientiem))

bez maksas
bez maksas
bez maksas

Maksa par valūtas konvertāciju starptautiskā maksājuma ieskaitīšanai
maksājumu kartes kontā, ja maksājuma valūta nesakrīt ar kartes konta
valūtu

3.00 EUR

bez maksas
5.00 EUR
bez maksas

bez maksas

1

Bankas Maksājumu pakalpojums kuru veic euro (EUR) valūtā, ja Maksājuma saņēmēja MPS un Maksātāja MPS atrodas Eiropas Ekonomikas zonā un Maksājuma rīkojumā ir norādīts derīgs
IBAN. Šis Maksājumu pakalpojums ir pieejams tikai kā standarta maksājums un ar Pakalpojuma maksas veidu Dalīti”.
2
Bankas Maksājumu pakalpojums, kuru Banka veic uz Maksājuma saņēmēja MPS, kas darbojas Maksājuma saņēmēja vārdā, ja Bankā iesniegtais Maksājuma rīkojums ir ārvalstu valūtā vai
Maksājuma rīkojums ir euro (EUR), taču tas neatbilst Danske grupas maksājuma, Vietējā maksājuma, Vietējā ekspress maksājuma, ES maksājuma, Iekšbankas maksājuma vai Uzņēmumu grupas
maksājuma Danske grupas ietvaros nosacījumiem.
3
Pakalpojuma maksas veids Dalīti” nozīmē, ka Maksātajam ir jāapmaksā Pakalpojuma maksa, ko par maksājumu iekasē Maksātāja MPS, un Maksājuma saņēmējam ir jāapmaksā Maksājuma
saņēmēja MPS iekasētā pakalpojumu maksa. Ja maksājumi ierosināti Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts valūtā ar Pakalpojuma maksas veidu Dalīti”, tad Maksātāja MPS, Maksājuma
saņēmēja MPS un/vai Maksājumua starpnieks nedrīkst ieturēt nekādu maksu no summas, kas jāpārsūta Eiropas Ekonomikas zonā, izņemot gadījumus, kuros Maksājuma saņēmējs ir vienojies ar
savu MPS par to, ka MPS drīkst ieturēt maksu no pārsūtītās summas, pirms tā tiek kreditēta Maksājuma saņēmēja kontā. Šādā gadījumā Maksājuma saņēmējam sniegtajā informācijā
Maksājuma darījuma pilna summa un maksa tiks norādīta atsevišķi. Pakalpojuma maksas veids Saņēmējs” nozīmē, ka visa MPS maksa tiek ieturēta no pārskaitītās maksājuma summas un
attiecas uz maksājumiem kuru Maksājuma saņēmēja MPS atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.
4
Pakalpojuma maksas veids Maksātājs” nozīmē, ka Maksātājam ir jāapmaksā visi izdevumi, kas attiecas uz maksājumiem, kuru Maksājuma saņēmēja MPS atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas
zonas. Attiecībā uz ASV dolāru pārskatījumiem Banka negarantē, ka Maksājuma saņēmēja kontā tiks kreditēta pilna Maksājuma rīkojumā norādītā summa, jo ASV iekšējā maksājumu sistēma un
šajā valstī īstenotā prakse to nepieļauj.
5
Bankas maksājumu pakalpojums, kuru iespējams veikt starp vienā Komercklientu grupā esošiem Komercklientiem vai starp vienā Klientu grupā esošiem Klientiem pie nosacījuma, ka gan
Maksātāja, gan Saņēmēja MPS ir Danske Bank Grupas uzņēmums. Komercklientu grupā vai Klientu grupā ietilpstošās personas tiek norādītas pieteikumā, kuru Klients iesniedzis Bankai.
6
Šo komisiju Banka piemēro standarta, steidzamiem un ekspress maksājumiem.
7
Fiksēta komisija (nav atkarīga no saņēmējbankas faktiskajām komisijām), tiks ieturēta no maksātāja konta atsevišķi.
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7. Citi ar maksājumiem saistīti pakalpojumi
Maksājuma atsaukšana, ja Banka maksājumu nav izsūtījusi:
- vietējais maksājums, ES maksājums
- starptautiskais maksājums
Maksājuma atsaukšana, ja Banka maksājumu ir izsūtījusi:
- iekšbankas maksājums
- vietējais maksājums, ES maksājums
- starptautiskais maksājums
Maksājuma labošana, ja Banka maksājumu nav izsūtījusi:
- vietējais maksājums, ES maksājums
- starptautiskais maksājums
Maksājuma labošana, ja Banka maksājumu ir izsūtījusi:
- vietējais maksājums, ES maksājums
- starptautiskais maksājums
Pieprasījums par vietējo maksājumu (piem., apstiprinājuma pieprasīšana
par tā izpildi)
Pieprasījums par starptautisko maksājumu (piem., apstiprinājuma
pieprasīšana par tā izpildi)
Maksājuma izmeklēšana, ja maksājums vecāks par 6 mēnešiem:
- vietējais maksājums, ES maksājums
- starptautiskais maksājums
Izpildīta maksājuma rīkojuma apstiprināšana
SWIFT kopijas izsniegšana par pēdējo 6 mēnešu laikā izpildītu maksājuma
rīkojumu
SWIFT kopijas izsniegšana par maksājuma rīkojumu, kas izpildīts vairāk
nekā pirms 6 mēnešiem
Papildu pakalpojumu maksa par starptautisko maksājumu, ja maksājuma
saņēmēja IBAN vai BIC ir kļūdains vai nav norādīts

5.00 EUR
5.00 EUR
10.00 EUR
25.00 EUR + faktiskās izmaksas
25.00 EUR + faktiskās izmaksas
10.00 EUR
10.00 EUR
25.00 EUR + faktiskās izmaksas
25.00 EUR + faktiskās izmaksas
10.00 EUR
30.00 EUR + faktiskās izmaksas
30.00 EUR + faktiskās izmaksas
70.00 EUR + faktiskās izmaksas
3.00 EUR
5.00 EUR
10.00 EUR
bez maksas

Garantijas
Garantijas vēstules noformēšana

140.00 EUR

Garantijas izmantošanas maksa
Izmaiņas
Garantijas anulēšana
Garantijas summas pieprasījuma izskatīšana un samaksa saskānā ar
bankas izdoto garantiju
Maksa par saņemtās garantijas vai tās izmaiņu paziņošanu
Garantijas summas prasījuma pārsūtīšana saskaņā ar saņemto garantiju

pēc vienošanās
85.00 EUR
85.00 EUR
355.00 EUR

Kurjerpasta pakalpojumu maksa

faktiskās izmaksas

85.00 EUR
355.00 EUR

Kredīta vēstules
1. Importa kredīta vēstules
Kredīta vēstules izdošanas komisija
Kredīta vēstules izmantošanas komisija
Izmaiņas
Dokumentu komisija
Atliktā maksājuma komisija
Kredīta vēstules anulēšana
Komisija par neatbilstošiem dokumentiem (maksā kredīta vēstules
saņēmējs)
Rezerves kredīta vēstules izdošanas komisija

0.2% no summas, min 140.00 EUR
pēc vienošanās
85.00 EUR
0.2% no summas, min 85.00 EUR
105.00 EUR
85.00 EUR
65.00 EUR
0.2% no summas, min 140.00 EUR

2. Eksporta kredīta vēstules
Kredīta vēstules paziņojums
Kredīta vēstules izmaiņu paziņojums
Kredīta vēstules anulēšana
Dokumentu komisija
Kredīta vēstules apstiprinājums
Kredīta vēstules pārvešana
Atliktā maksājuma komisija

85.00 EUR
70.00 EUR
70.00 EUR
0.2% no summas, min 85.00 EUR
pēc vienošanās , min 70.00 EUR
0.3% no summas, min 140.00 EUR
uzņemoties atliktā maksājuma saistības - pēc vienošanās + 85.00 EUR; bez saistībām maksāt 105.00 EUR

Diskontēšanas komisija
Kredīta vēstules summas cedēšana
Dokumentu nosūtīšana

pēc vienošanās
pēc vienošanās
faktiskās izmaksas

5

Dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso uzdevuma pieņemšana
Inkaso uzdevuma izmaiņas
Iekasēšanas komisija
Nesamaksāto dokumentu atgriešana
Protests
Bankai adresētu preču pāradresēšana pircējam
Kurjerpasta pakalpojumu maksa

40.00 EUR
25.00 EUR
0.2% no summas, min 40,00 EUR; max. 425.00 EUR
55.00 EUR
85,00 EUR un notāra noteikta maksa par protestu
70.00 EUR
faktiskās izmaksas

Kredīti
1. Uzņēmumu ovedrafts
Kredīta noformēšana un izsniegšana
Kredīta pieteikuma izskatīšana
Kredīta līguma un nodrošinājuma līguma grozījumi:
- Kredīta summas palielināšana
- Citi Kredīta līguma un nodrošinājuma līguma grozījumi
Saistību maksa (% no piešķirtā, bet vēl neizmantotā kredīta apjoma)
Ar kredīta līguma grozījumu noformēšanu nesaistītu iesniegumu
izskatīšana (par atļauju, izziņu u.c. dokumentu sagatavošanu)
Kredīta refinansēšanas dokumentu sagatavošana, noformēšana un/vai
saskaņošana
Nodrošinājuma reģistrēšana, grozījumu veikšana, dzēšana pēc klienta
pieprasījuma

pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās
pēc vienošanās, min 35.00 EUR
pēc vienošanās, min 500.00 EUR
pēc vienošanās, min 60.00 EUR

2. Investīciju kredīts
Kredīta pieteikuma izskatīšana
Kredīta pieteikuma izskatīšana
Kredīta līguma un nodrošinājuma līguma grozījumi:
- Kredīta summas palielināšana
- Citi Kredīta līguma un nodrošinājuma līguma grozījumi
Ar kredīta līguma grozījumu noformēšanu nesaistītu iesniegumu
izskatīšana (par atļauju, izziņu u.c. dokumentu sagatavošanu)
Kredīta refinansēšanas dokumentu sagatavošana, noformēšana un/vai
saskaņošana
Nodrošinājuma reģistrēšana, grozījumu veikšana, dzēšana pēc klienta
pieprasījuma

pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 250.00 EUR
pēc vienošanās, min 35.00 EUR
pēc vienošanās, min 500.00 EUR
pēc vienošanās, min 60.00 EUR
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Maksājumu kartes
1. Kredītkartes

MasterCard Corporate Classic (bez
apdrošināšanas)

MasterCard Corporte Gold ar
ceļojumu apdrošināšanu un Priority
Pass

Izsniegšanas maksa
Atjaunošanas maksa (beidzoties derīguma termiņam)
Nozaudētas kartes bloķēšana
Kartes aizvietošana (piemērojama, ja karte ir nozaudēta, nozagta, bojāta,
izsniegts jauns PIN kods utt. )

50.00 EUR
bez maksas
bez maksas
20.00 EUR

50.00 EUR
bez maksas
bez maksas
50.00 EUR

Kartes gada maksa1
Izmaiņas līguma nosacījumos
Gada procentu likme par kartes konta atlikumu
Maksa par pieejamā limita pārsniegšanu

50.00 EUR
bez maksas
netiek maksāta
30% gadā

100.00 EUR
bez maksas
netiek maksāta
30% gadā

2% (min 3.00 EUR)
2% (min 3.00 EUR)

2% (min 3,00 EUR)
2% (min 3.00 EUR)

bez maksas
bez maksas

bez maksas
bez maksas

12.00 EUR
2
12.00 EUR
35.00 EUR

2

12.00 EUR
2
12.00 EUR
35.00 EUR

2%
100.00 EUR

2%
100.00 EUR

N/A
N/A
N/A
N/A

bez maksas
bez maksas
15.00 EUR
24.00 EUR

Skaidras naudas izņemšana
Bankomātos
Citu banku apkalpošanas centros

Limitu uzstādījumu maiņa
– eBankā
– Bankas apkalpošanas centrā

Maksa par dokumentu pieprasīšanu
Maksājuma dokumentu pieprasīšana
Maksājuma dokumentu pieprasīšana no ārvalstīm
Maksa par darījuma kopijām un/vai nepamatotu pieprasījumu iesniegšanu

2

Citi nosacījumi
Komisija par valūtas maiņu, ja pirkums veikts citā valūtā
Maksa par kartes neatļautu izmantošanu

Priority Pass karte
Izdošana/atjaunošana
Kartes bloķēšana
Kartes aizvietošana
Maksa par lidostas uzgaidāmās zāles apmeklējumu vienai personai
1

Kartes gada maksa tiks ieturēta katru gadu par iepriekšejo kalendāro gadu, kartes izsniegšanas mēneša 15. datumā. Ja klients pārtrauc līgumu par kartes lietošanu pirms tās derīguma termiņa
beigām, kartes gada maksa tiks aprēķināta saskaņā ar kartes faktisko lietošanas laiku pēdējā gada laikā.
2
Nepamatotas pretenzijas izskatīšanas gadījumā, tiek piemērota komisija par norēķinu dokmentu pieprasīšanu.

2. Kredīta limits
Līguma noslēgšana
Līguma grozījumi

bez maksas
bez maksas

Limita atbloķēšana
Maksa par pārskaitījumu no kartes konta

5.79 EUR
Komisija par maksājumiem no konta ir norādīta sadaļā Maksājumi + 1% no pārskaitītās summas
no kartes kredīta limita
30%
pēc vienošanās (2-3% no kredītlimita)

Nokavējuma procenti par laikā neatmaksāto kredīta limitu
Kredīta limita apkalpošanas gada maksa
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Ieguldījumi
1. Vērtspapīra konta atvēršana, slēgšana un pārvedumi
Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana un slēgšana
Personīgā vērtspapīru konta un/vai ķīlas konta atvēršana Nasdaq CSD
depozitārijā
Nasdaq CSD depozitārijā atvērta personīgā vērtspapīru konta pārvešana
uz citu depozitāriju
Personīgā vērtspapīru konta vai ķīlas konta Nasdaq CSD depozitārijā
slēgšana

bez komisijas
30.00 EUR
15.00 EUR
5.00 EUR

2. Finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana (komisija tiek aprēķināta procentos no darījuma summas 1)
Nasdaq Vilnius fondu birža (valūta - eiro (EUR))
Pirkšana/ pārdošana

0.3%, min 30,00 EUR

Nasdaq Riga fondu birža (valūta - eiro (EUR))
Pirkšana/ pārdošana

0.3%, min 30,00 EUR

Nasdaq Tallinn fondu birža (valūta - eiro (EUR))
Pirkšana/ pārdošana

0.3%, min 30,00 EUR

Austrālija, Austrālijas birža (valūta – Austrālijas dolārs (AUD)); Honkonga, Honkongas birža (valūta – Honkongas dolārs (HKD)); Japāna, Tokijas
birža (valūta – Japānas jēna (JPY)), Meksika (valūta – Meksikas peso (MXN)), Jaunzēlande, Jaunzēlandes birža (valūta – Jaunzēlandes dolārs
(NZD)); Singapūra, Singapūras birža (valūta – Singapūras dolārs (SGD)); Dienvidāfrikas republika, Johannesburgas birža (valūta – Dienvidāfrikas
rands (ZAR))
Pirkšana/ pārdošana

0.40%, min 30.00EUR

Īrija, Austrija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlande, Portugāle, Francija, Somija, Vācijas fondu birža (valūta - eiro (EUR)); Lielbritānijas fondu birža
(valūta – Sterliņu mārciņa (GBP)); Ungārija, Budapeštas birža (valūta - Ungārijas forints (HUF)); Čehijas biržā (valūta – Čehijas krona (CZK));
Dānijas birža (valūta – Dānijas krona (DKK)); ASV biržas (valūta – ASV dolārs (USD)); Kanādas birža (valūta - Kanādas dolārs (CAD)); Polijas birža
(valūta - Polijas zlots (PLN)); Norvēģijas birža (valūta – Norvēģijas krona (NOK)); Zviedrijas birža (valūta – Zviedrijas krona (SEK)); Šveices birža
(valūta – Šveices franks (CHF))
Pirkšana/ pārdošana
Zīmognodeva (Stamp tax), kas papildus tiek ieturēta par Lielbritānijas biržā
slēgtiem darījumiem GBP valūtā
Zīmognodeva (Stamp tax), kas papildus tiek ieturēta par Īrijas biržā
slēgtiem darījumiem
Finanšu darījumu nodeva, kas papildus tiek ieturēta par Itālijas biržā
slēgtiem darījumiem
Finanšu darījumu nodeva, kas papildus tiek ieturēta par Francijas biržā
slēgtiem darījumiem

0.40%, min 30.00EUR
0.50%
1.00%
0.10%
0.30%

3. Darījumi ar Danske Invest fondu apliecībām
Ieguldījuma fondu apliecības, ko izplata Banka

Atbilstoši cenām, kas noteiktas attiecīgajos ieguldījumu fonda dokumentos

4. Vērtspapīru kontu pārvaldīšana 1,2
Mēneša maksa par personīgajā Nasdaq CSD vērtspapīru kontā glabātu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas finanšu instrumentu pārvaldīšanu
Tukšs personīgais vērtspapīru konts Nasdaq CSD
Maksa par personīgo vērtspapīra kontu Nasdaq CSD

6.50 EUR
0.003% no summas, min 10.00 EUR

Mēneša maksa par Bankas kontā (iekšabankas vērtspapīru kontā) glabātu finanšu instrumentu pārvaldīšanu
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā reģistrētas akcijas un obligācijas
Minimālā komisija (komisija netiek ieturēta, ja attiecīgajā mēnesī
vērtspapīru kontā nav bijuši finanšu instrumenti)

3.00 EUR

Igaunijā reģistrētas akcijas un obligācijas
līdz 250 000.00 EUR
no 250 000.01 EUR

0.020%
0.015%

Latvijā reģistrētas akcijas un obligācijas
līdz 250 000.00 EUR
no 250 000.01 EUR

0.020%
0.015%

Lietuvā reģistrētas akcijas un obligācijas
līdz 250 000.00 EUR
no 250 000.01 EUR

0.020%
0.015%

Citās valstīs reģistrētas akcijas un obligācijas
Minimālā komsija par finanšu instrumentu paŗvaldīšanu (komisija netiek
ieturēta, ja attiecīgajā mēnesī vērtspapīru kontā nav bijuši finanšu
instrumenti)

5.00 EUR

Krievijā un Ukrainā reģistrētas akcijas un obligācijas
akcijas
obligācijas

0.07%
0.07%
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ASV, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Honkongā, Īrijā, Itālijā, Japānā, Jaunzēlandē, Kanādā, Lielbritānijā, Nīderlandē,
Norvēģijā, Portugālē, Singapūrā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā reģistrētas akcijas, obligācijas un eiroobligācijas
akcijas
obligācijas, eiroobligācijas

0.015%
0.015%

Bosnijā, Bulgārijā, Kiprā, Horvātijā, Islandē, Izraēlā, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Turcijā, Dienvidāfrikā, Polijā, Čehijā, Ungārijā un citās
valstīs reģistrētas akcijas un obligācijas
akcijas
obligācijas

0.03%
0.03%

Ieguldījumu fondi
Danske Bank Grupas izplatītas Danske Invest fondu apliecības

bez komisijas

5. Finanšu instrumentu darījumi
DVP (pārvedums pret samaksu)/FOP (vienkāršais pārvedums bez naudas norēķiniem) ārvalstu finanšu instrumentiem
Izmantojot citu brokeri (ienākošs, izejošs)

11.50 EUR + ārvalstu depozitārija komisija

Iekšbankas

1.45 EUR

Citas vērtspapīra konta operācijas
Finanšu instrumentu ķīlas reģisrācija

14,50 EUR

6. Pārskati
Gada pārskats
- eBankā
- Bankā
Mēneša pārskats
- eBankā
- e-pastā
- Bankā

3

bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas
bez maksas

7. Vērtspapīru notikumi
Finanšu instrumentu darījums, kas balstīts uz vērtspapīru notikuma
paziņojumu (komisija tiek piemērota, ieguldītājiem piedaloties brīvprātīgā
ārvalstu uzņēmuma vērtspapīru notikumā)

0.1% no darījuma summas + 6.50 EUR, max. 500.00 EUR

1

Minimālā komisijas maksa tiek aprēķināta darījuma valūtā, saskaņā ar oficiālo Eiropas centrālās bankas valūtas kursu darījuma izpildes dienā.
Komisijas maksa par Finanšu instrumentu glabāšanu vērtspapīru kontā tiek rēķināta no vidējās Finanšu instrumentu vērtības mēneša laikā (obligācijām no nominālvērtības, akcijām no tirgus
vērtības).
3
Nosūtīts pēc klienta pieprasījuma.
2

Citi pakalpojumi
Izziņa klientam par konta esamību bankā un tā atlikumu

10.00 EUR

Cita veida izziņa klientam (par katru 1 gada periodu)

pēc vienošanās, min 20.00 EUR

Izziņa auditam
Dokumentu sūtīšana uz adresi Latvijā

min 40.00 EUR, max 100.00 EUR
pa pastu: 5.00 EUR par katru kontu, par periodu, kas nepārsniedz pēdējos 6 mēnešus; 10.00
EUR par katru kontu, par periodu, kas ir senāks par 6 mēnešiem

Dokumentu sūtīšana ārpus Latvijas
Dokumentu sūtīšana, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus
Maksājuma uzdevuma izdrukāšana un apstiprināšana
Maksa par ieskatīšanos valsts vienotajā datorizētajā Zemesgrāmatā vai
Komercķīlu reģistrā klienta interesēs
Dokumenta kopijas izsniegšana klientam no arhīva (vecāka par 1 mēnesi)

pēc vienošanās
atbilstoši faktiskajām izmaksām
3.00 EUR (par 1 izdruku)
15.00 EUR

Maksa par ieskatīšanos Lursoft datu bāzē
Tiesu izpildītāja rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevuma
pieņemšana izpildei:
- Tiesu izpildītāja rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevuma
pieņemšana
- Tiesu izpildītāja rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevuma
izpilde (par katru reizi)

7.11 EUR +faktiskās izmaksas

1

1

25.00 EUR

70.00 EUR
3.00 EUR

Pakalpojumu maksa tiks aplikta ar PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
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