Cenrādis privātpersonām

Cenrādis privātpersonām spēkā no 02.06.2022.
Arhīvs

Konti un Komplekti
Pakalpojumu komplekts

Komplekts

Minimālā pakalpojuma
maksa

Luminor Debit

Luminor Black

Komplekta mēneša
maksa

1,30 EUR

2,40 EUR

5,50 EUR

Komplekta mēneša
maksa senioriem
(klienti, kas sasnieguši
65 gadu vecumu)

1,30 EUR

1,68 EUR

5,50 EUR

Komplekta mēneša
maksa bērniem un
jauniešiem (līdz 21
gadu vecumam)

1,30 EUR

Bez maksas

5,50 EUR

Neierobežota skaita
norēķinu kontu
atvēršana un
uzturēšana (1)

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

Debetkarte (2)

Nav iekļauta

1 Visa Debit

1 Visa Debit

Kredītkarte (2)

Nav iekļauta

Nav iekļauta

1 Luminor Black

Īsziņa par darījumiem
Kontā, kuram
piesaistīta komplektā
iekļautā Karte

Nav iekļauta

0,06 EUR

0,06 EUR

Minimālā pakalpojuma
maksa

Luminor Debit

Luminor Black

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

- bankas ietvaros
Latvijā

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

- Eiropas EUR
maksājumi

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Neierobežota skaita
Regulāro maksājumu
izpilde Latvijā

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

Neierobežota skaita
Regulāro rēķinu
apmaksa

Nav iekļauta

Bez maksas

Bez maksas

-Debetkarte

Nav iekļauta

Bez maksas līdz
2000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 0,20% no
summas, kas
pārsniedz 2000,00
EUR

Bez maksas līdz
2000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 0,20% no
summas, kas
pārsniedz 2000,00
EUR

-Luminor Black

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR
(min. 3,50 EUR)

Nav iekļauts

līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā

līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā

Internetbankas un
mobilās bankas
izmantošana
Neierobežota skaita
maksājumi, izmantojot
Internetbanku un
mobilo banku:

Skaidras naudas
iemaksa - Luminor
bankomātos Latvijā

Skaidras naudas
izņemšana Luminor
bankomātos Baltijā
bez maksas:
-Debetkarte

Minimālā pakalpojuma
maksa

Luminor Debit

Luminor Black

Nav iekļauts

Nav iekļauts

līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā

-Debetkarte

Nav iekļauts

0,20% no summas

0,20% no summas

-Luminor Black

Nav iekļauts

Nav iekļauts

2% no summas (min.
3,50 EUR)

-Debetkarte

Nav iekļauts

2% no summas (min.
3,50 EUR)

2% no summas (min.
3,50 EUR)

-Luminor Black

Nav iekļauts

Nav iekļauts

Bez maksas līdz
400,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 400,00 EUR
(min. 3,50 EUR)

-Luminor Black

Komisija par skaidras
naudas izņemšanu
virs noteiktā
bezmaksas limita:

Skaidras naudas
izņemšana citos
bankomātos Baltijā un
ārzemēs:

(1) Papildu komisijas maksa tiek piemērota EEZ nerezidentiem saskaņā ar cenrāža norēķinu konta sadaļu.
(2) Komplektā iekļauta kartes izgatavošanas maksa un mēneša maksa par kartes nodrošināšanu.
Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā
Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē
komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā
apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par
komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.
Vairāk informācijas par Bankas pakalpojumu komplektiem atrodama šeit.

Komplekti, kas vairs nav pieejami

Komplekti, kas vairs nav pieejami

Komforta komplekts

Zelta komplekts

Komplekta mēneša maksa

3,65 EUR

6,65 EUR

Neierobežota skaita norēķinu
kontu atvēršana un uzturēšana
(1)

Bezmaksas

Bezmaksas

Debetkarte (2)

Visa Debit

Visa Debit

Kredītkarte (2)

Visa Classic

Visa Gold Visa Classic

Īsziņa par darījumiem Kontā,
kuram piesaistīta komplektā
iekļautā Karte

Bezmaksas

Bezmaksas

Internetbankas un mobilās
bankas izmantošana

Bezmaksas

Bezmaksas

- bankas ietvaros Latvijā

Bezmaksas

Bezmaksas

- Eiropas EUR maksājumi un
valūtas maksājumi

Bezmaksas

Bezmaksas

Neierobežota skaita Regulāro
maksājumu izpilde Latvijā visās
valūtās

Bezmaksas

Bezmaksas

Neierobežota skaita Regulāro
rēķinu apmaksa

Bezmaksas

Bezmaksas

Neierobežota skaita
maksājumi, izmantojot
Internetbanku un mobilo
banku:

Skaidras naudas iemaksa Luminor bankomātos Latvijā

Komforta komplekts

Zelta komplekts

-Debetkarte

Bez maksas līdz 2000,00 EUR
kalendārā mēneša laikā, 0,20%
no summas, kas pārsniedz
2000,00 EUR

Bez maksas līdz 2000,00 EUR
kalendārā mēneša laikā, 0,20%
no summas, kas pārsniedz
2000,00 EUR

-Kredītkarte

Bez maksas līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša laikā, 2% no
summas, kas pārsniedz 600,00
EUR

Bez maksas līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša laikā, 2% no
summas, kas pārsniedz 600,00
EUR

-Debetkarte

līdz 600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā

līdz 600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā

-Kredītkarte

Nav iekļauts

Nav iekļauts

-Debetkarte

0,20% no summas

0,20% no summas

-Kredītkarte

2% no summas (min. 3,50 EUR)

2% no summas (min. 3,50 EUR)

-Debetkarte

2% no summas (min. 3,50 EUR)

2% no summas (min. 3,50 EUR)

-Kredītkarte

2% no summas (min. 3,50 EUR)

2% no summas (min. 3,50 EUR)

Skaidras naudas iemaksa
Luminor bankomātos Baltijā:

Komisija par skaidras naudas
izņemšanu virs noteiktā
bezmaksas limita:

Skaidras naudas izņemšana
citos bankomātos Baltijā un
ārzemēs:

Jauni komplekti netiek izsniegti no 23.03.2020
(1) Papildu komisijas maksa tiek piemērota EEZ nerezidentiem saskaņā ar cenrāža norēķinu konta sadaļu.
(2) Komforta komplektā iekļauto karšu skaits - līdz 3 Visa Debit un 1 Visa Classic.
Zelta komfortā iekļauto karšu skaits - neierobežota skaita Visa debit un Visa Classic kartes, kā arī viena Visa Gold
karte.
Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā
Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē
komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā
apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par
komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Norēķinu konts

Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana

Pirmā konta atvēršana

Bez maksas

Papildu Norēķinu konta atvēršana un Norēķinu
konta slēgšana:
- internetbankā

Bez maksas

- klientu apkalpošanas centrā vai pa telefonu

5,00 EUR

Komisijas maksa par dokumentu pārbaudi konta
atvēršanai personai, kura nav ES, EEK vai
Šveices Konfederācijas likumīgs rezidents (1)

200,0 EUR

Darījuma attiecību izbeigšana

Bez maksas

Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī,
ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā
nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo
līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu

40,00 EUR

Papildu mēneša maksa par norēķinu konta
apkalpošanu EEZ nerezidentiem

10,00 EUR

Konta atlikuma maksa (2), ja kontu atlikuma
kopsumma pārsniedz: EUR 500 000; SEK 5 000
000; DKK 3 750 000; CHF 500 000; JPY 65 000
000; CZK 12 500 000.

(Centrālās bankas gada procentu likme (3)
mīnuss 0.1% punkti) /360

(1) Fiziska persona, kurai ir tiesības dzīvot ES vai EEK dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā saskaņā ar ES vai attiecīgās
valsts normatīvajiem aktiem, tostarp persona, kura ir ieguvusi patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvo statusu.
(2) Komisijas maksa tiek aprēķināta katras dienas beigās un ir piemērojama, ja aprēķina brīdī klienta norēķinu kontu
kopējais atlikums vienā valūtā pārsniedz kontu atlikuma kopsummu attiecīgajā valūtā, kas norādīta augstāk. Komisijas
maksa tiek aprēķināta, reizinot kontu kopējo atlikumu, kas pārsniedz noteikto limitu, kontu atlikuma kopsummu, ar
augstāk norādītās attiecīgās maksas absolūto vērtību, t.i., moduli. Maksa netiek piemērota, ja Centrālās bankas gada
procentu likme kļūst pozitīva vai ir nulle.
(3) Centrālās bankas gada procentu likmes ir gada procentu likmes, kuras nosaka katrai valūtai atbilstošā Centrālā
banka:
• EUR valūtai - ECB deposit facility rate,
• SEK valūtai - Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK valūtai - Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF valūtai - Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY valūtai - Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK valūtai - Czech National Bank deposit facility rate.

Vairāk informācijas par Konta atvēršanu atrodama šeit.

Darījuma konts

Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana

Darījuma konta atvēršana un līguma
sagatavošana:
- standarta Darījuma konta līguma sagatavošana
(kopā ar Luminor izsniegtu ar hipotēku
nodrošinātu aizdevumu)

0,40% no darījuma summas, min. 50,00 EUR;
max. 500,00 EUR

- standarta Darījuma konta līguma sagatavošana
(bez Luminor izsniegta ar hipotēku nodrošināta
aizdevuma)

0,40% no darījuma summas, min. 75,00 EUR

- nestandarta Darījuma konta līguma
sagatavošana

Saskaņā ar vienošanos, min. 1000,00 EUR

Grozījumi:
- standarta Darījuma konta līgumā

0,10% no darījuma summas, min. 50,00 EUR

- nestandarta Darījuma konta līgumā

Saskaņā ar vienošanos, min. 50,00 EUR

Norēķinu kartes

Pasūtīšana un piegāde

Visa Debit

Luminor Black (2)

Luminor Visa Infinite

Kartes konta valūta
(1)

EUR

EUR

EUR

Kartes noformēšana

4,00 EUR

Bez maksas

Bez maksas

Kartes atjaunošana,
slēgšana

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

Mēneša maksa par
Kartes nodrošināšanu
(2)

1,30 EUR

3,50 EUR

20,00 EUR

Mēneša maksa par
papildus kartes
nodrošināšanu
(bērniem vecumā no 6
līdz 18 gadiem,
neieskaitot)

Bez maksas

3,50 EUR

20,00 EUR

- pa pastu Latvijas
teritorijā

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

- pa pastu uz
ārzemēm

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

- uz klientu
apkalpošanas centru
(3)

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

5,00 EUR

5,00 EUR (bez Priority
Pass); 10,00 EUR (ar
Priority Pass) (4)

5,00 EUR

Kartes piegāde

Kartes aizvietošana
- pirms derīguma
termiņa beigām

- papildu maksa par
steidzamu
izgatavošanu (5)

Visa Debit

Luminor Black (2)

Luminor Visa Infinite

30,00 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR

Visa Debit karte pieejama privātpersonām no 6 gadu vecuma.
(1) Karte - debetkarte (piemēram, Visa Debit) vai kredītkarte (piemēram, Luminor Black, Luminor Visa Infinite).
(2) Luminor Black karte ir pieejama tikai kopā ar "Black" komplektu.
(3) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu.
(4) Aizvietojot Luminor Black karti, kurai ir piesaistīta Priority Pass, tiek aizvietotas abas kartes.
(5) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā,
bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

3%

3%

3%

- Luminor
bankomātos (Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā) (6)

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 0,20%
no summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR
(min. 3,50 EUR)

Bez maksas līdz
1000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 2% no summas,
kas pārsniedz 1000,00
EUR (min. 3,50 EUR)

- citas bankas
bankomātos Latvijā un
ārzemēs

2% no summas (min.
3,50 EUR)

Bez maksas līdz
400,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 400,00 EUR
(min. 3,50 EUR)

Bez maksas līdz
1000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 2% no summas,
kas pārsniedz 1000,00
EUR (min. 3,50 EUR)

Bez maksas līdz
2000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 0,20% no
summas, kas
pārsniedz 2000,00
EUR

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR
(min. 3,50 EUR)

Bez maksas līdz
1000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 2% no summas,
kas pārsniedz 1000,00
EUR (min. 3,50 EUR)

- Luminor bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

- citas bankas
bankomātos

0,50 EUR

0,50 EUR

0,50 EUR

Valūtas maiņas
komisija, ja darījuma
valūta nav eiro (5)
Skaidras naudas
izņemšana

Skaidras naudas
iemaksa
-Luminor bankomātos
Latvijā (6)

Konta atlikuma
pieprasījums

(5) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.
(6) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek
atspoguļots kartes konta izrakstā.
Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Kredītlimits

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

Kredītlimita procentu
likme gadā

N/A

18%

14%

Kredītlimita maiņa

N/A

Bez maksas

Bez maksas

Bezprocentu periods

N/A

Līdz nākošā mēneša
15. datumam

Līdz nākošā mēneša
20. datumam

Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Citi pakalpojumi

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

25%

25%

25%

- pirmās trīs vizītes
gada laikā

N/A

28,00 EUR (katra)

Bez maksas

- sākot no ceturtās
vizītes

N/A

28,00 EUR

28,00 EUR

- Izgatavošana

N/A

15,00 EUR

Iekļauts kartes
mēneša maksā

- Aizvietošana

N/A

10,00 EUR

Iekļauts kartes
mēneša maksā

- Gada maksa (sākot
no otrā gada)

N/A

15,00 EUR

Iekļauts kartes
mēneša maksā

Standarta naudas
izmaksas vai pirkuma
limitu maiņa klientu
apkalpošanas centros
vai, izmantojot
attālināto
apkalpošanu

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

Darījuma pamatojošo
dokumentu
pieprasīšana un
izsniegšana

25,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EUR

Slēgto karšu kontu
uzturēšana (komisijas
maksu ietur, sākot ar
nākamo gadu pēc
klienta rakstiska

40,00 EUR gadā

N/A

N/A

Gada procentu likme
par neatļautu debeta
atlikumu
Priority Pass zonas
apmeklējums (6)

Priority Pass
pasūtīšana un
uzturēšana

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

iesnieguma par kartes
slēgšanu saņemšanas)

(6) Kartes īpašnieks var apmeklēt atpūtas zonu kopā ar viesiem. Katra viesa vizīte tiek uzskatīta par atsevišķu
apmeklējumu.
Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Kartes, kas vairs netiek izsniegtas (I)

Pasūtīšana un piegāde

Galactico Visa Debit

Visa Classic

Visa Classic Revolving

1,30 EUR

2,50 EUR

2,50 EUR

- pa pastu Latvijas
teritorijā

N/A

Bez maksas

Bez maksas

- pa pastu uz
ārzemēm

N/A

10,00 EUR

10,00 EUR

- uz klientu
apkalpošanas centru
(2)

N/A

10,00 EUR

10,00 EUR

- pirms derīguma
termiņa beigām

N/A

4,00 EUR

4,00 EUR

- papildu maksa par
steidzamu
izgatavošanu (3)

N/A

30,00 EUR

30,00 EUR

Mēneša maksa par
Kartes nodrošināšanu
(1)
Kartes piegāde

Kartes aizvietošana

Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no 01.02.2019.
Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no 29.07.2019
Jaunas Visa Classic kartes netiek izsniegtas no 23.03.2020.
Jaunas Visa Classic Revolving kartes netiek izsniegtas no 15.04.2020.
(1) Karte - debetkarte vai kredītkarte.
(2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu.
(3) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā,
bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi

Galactico Visa Debit

Visa Classic

Visa Classic Revolving

3%

3%

3%

- Luminor bankomātos
(Latvijā, Lietuvā,
Igaunijā) (2)

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 0,20%
no summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR

2% no summas (min.
3,50 EUR)

2% no summas (min.
3,50 EUR)

- citas bankas
bankomātos Latvijā un
ārzemēs

2% no summas (min.
3,50 EUR)

2% no summas (min.
3,50 EUR)

2% no summas (min.
3,50 EUR)

Bez maksas līdz
2000,00 EUR
kalendārā mēneša
laikā, 0,20% no
summas, kas
pārsniedz 2000,00
EUR

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR

Bez maksas līdz
600,00 EUR kalendārā
mēneša laikā, 2% no
summas, kas
pārsniedz 600,00 EUR

- Luminor bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

- citas bankas
bankomātos

0,50 EUR

0,50 EUR

0,50 EUR

Valūtas maiņas
komisija, ja darījuma
valūta nav eiro (1)
Skaidras naudas
izņemšana

Skaidras naudas
iemaksa
-Luminor bankomātos
Latvijā (2)

Konta atlikuma
pieprasījums

(1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.
(2) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek
atspoguļots kartes konta izrakstā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Kredītlimits

Galactico Visa Debit

Visa Classic

Visa Classic Revolving

Kredītlimita procentu
likme gadā

N/A

21%

23%

Kredītlimita maiņa

N/A

Bez maksas

Bez maksas

Bezprocentu periods

N/A

N/A

Līdz nākošā mēneša
25. datumam

Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Citi pakalpojumi

Galactico Visa Debit

Visa Classic

Visa Classic Revolving

Gada procentu likme
par neatļautu debeta
atlikumu

25%

25%

25%

Standarta naudas
izmaksas vai pirkuma
limitu maiņa klientu
apkalpošanas centros
vai, izmantojot
attālināto
apkalpošanu

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

Darījuma pamatojošo
dokumentu
pieprasīšana un
izsniegšana

25,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EUR

Slēgto karšu kontu
uzturēšana (komisijas
maksu ietur, sākot ar
nākamo gadu pēc
klienta rakstiska
iesnieguma par kartes
slēgšanu saņemšanas)

40,00 EUR gadā

40,00 EUR gadā

40,00 EUR gadā

Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Kartes, kas vairs netiek izsniegtas (II)

Pasūtīšana un piegāde

Visa Gold

Visa Gold Revolving

Kartes konta valūta (1)

EUR

N/A

Mēneša maksa par Kartes
nodrošināšanu (2)

5,50 EUR

3,90 EUR

- pa pastu Latvijas teritorijā

Bez maksas

Bez maksas

- pa pastu uz ārzemēm

10,00 EUR

10,00 EUR

- uz klientu apkalpošanas
centru (3)

10,00 EUR

10,00 EUR

- pirms derīguma termiņa
beigām

5,00 EUR

10,00 EUR

- papildu maksa par steidzamu
izgatavošanu (4)

30,00 EUR

30,00 EUR

Kartes piegāde

Kartes aizvietošana

Jaunas Visa Platinum kredītkartes netiek izsniegtas no 12.12.2019.
Jaunas Visa Gold kartes netiek izsniegtas no 23.03.2020.
Jaunas Visa Gold Revolving kartes netiek izsniegtas no 15.04.2020.
(1) Jaunas katres USD valūtā netiek izsniegtas, esošās kartes tiek aizvietotas.
(2) Karte - debetkarte vai kredītkarte.
(3) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu.
(4) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā,
bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi

Visa Gold

Visa Gold Revolving

3%

3%

- Luminor bankomātos (Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā)

2% no summas (min. 3,50 EUR)

2% no summas (min. 3,50 EUR)

- citas bankas bankomātos
Latvijā un ārzemēs

2% no summas (min. 3,50 EUR)

2% no summas (min. 3,50 EUR)

Bez maksas līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša laikā, 2% no
summas, kas pārsniedz 600,00
EUR

Bez maksas līdz 600,00 EUR
kalendārā mēneša laikā, 2% no
summas, kas pārsniedz 600,00
EUR

- Luminor bankomātos

Bez maksas

Bez maksas

- citas bankas bankomātos

0,50 EUR

0,50 EUR

Valūtas maiņas komisija, ja
darījuma valūta nav eiro (1)
Skaidras naudas izņemšana

Skaidras naudas iemaksa
-Luminor bankomātos Latvijā
(2)

Konta atlikuma pieprasījums

(1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.
(2) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek
atspoguļots kartes konta izrakstā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Kredītlimits

Visa Gold

Visa Gold Revolving

Kredītlimita procentu likme
gadā

18%

18%

Kredītlimita maiņa

Bez maksas

Bez maksas

Bezprocentu periods

N/A

Līdz nākošā mēneša 25.
datumam

Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Citi pakalpojumi

Visa Gold

Visa Gold Revolving

Gada procentu likme par
neatļautu debeta atlikumu

25%

25%

Maksa par 1 cilvēka vizīti
lidostas biznesa zonā ("Priority
Pass" programma)

28,00 EUR

N/A

"Priority Pass" Kartes
aizvietošana

10,00 EUR

N/A

Standarta naudas izmaksas vai
pirkuma limitu maiņa klientu
apkalpošanas centros vai,
izmantojot attālināto
apkalpošanu

10,00 EUR

10,00 EUR

Darījuma pamatojošo
dokumentu pieprasīšana un
izsniegšana

25,00 EUR

25,00 EUR

Slēgto karšu kontu uzturēšana
(komisijas maksu ietur, sākot
ar nākamo gadu pēc klienta
rakstiska iesnieguma par
kartes slēgšanu saņemšanas)

40,00 EUR gadā

40,00 EUR gadā

Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Citi karšu saistošie pakalpojumi

Citi karšu saistošie pakalpojumi

SMS info par konta atlikumu

0,12 EUR

PIN koda atgādinājums
- Internetbankā

Bez maksas

- Klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot
attālināto apkalpošanu

5,00 EUR

Maksa par Drošība+ pakalpojumu

0,79 EUR

Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.

Izejošie maksājumi EUR valūtā

Bankas iekšējie maksājumi

Klientu apkalpošanas centrā
vai sazinoties ar klientu
atbalsta dienestu pa tālruni
Uz kontiem Luminor Latvijas
filiāles (1)

5,00 EUR

Digitālajos kanālos

Bez maksas

(1) Par Luminor īpašuma apdrošināšanas polišu apmaksu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni tiek
piemērota samazināta komisijas maksa 1,00 EUR.
Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.
Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz Eiropas valstīm

Klientu apkalpošanas centrā
vai sazinoties ar klientu
atbalsta dienestu pa tālruni

Digitālajos kanālos

Maksājumi EUR valūtā (1)

5,00 EUR

0,36 EUR

Steidzami maksājumi EUR
valūtā (2)

Pakalpojums nav pieejams

14,00 EUR

(1) SEPA pārskaitījums. Pārskaitījums EUR valūtā uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm. Pilns valstu
saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit.
(2) Steidzami maksājumi uz bankām, kas ir TARGET2 sistēmas dalībnieces. Pilns banku saraksts atrodams Eiropas
Centrālās bankas mājaslapā šeit.
Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.
Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām valstīm (1)

Klientu apkalpošanas centrā
vai sazinoties ar klientu
atbalsta dienestu pa tālruni

Digitālajos kanālos

Standarta SHA maksājums (2)

Pakalpojums nav pieejams

11,00 EUR

Steidzams SHA maksājums (2)

Pakalpojums nav pieejams

14,00 EUR

Ekspress SHA maksājums (2)

Pakalpojums nav pieejams

25,00 EUR

Standarta OUR maksājums (3)

Pakalpojums nav pieejams

26,00 EUR

Steidzams OUR maksājums (3)

Pakalpojums nav pieejams

29,00 EUR

Ekspress OUR maksājums (3)

Pakalpojums nav pieejams

36,00 EUR

(1) Pārskaitījums EUR valūtā uz valstīm, kas neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA) member states.
(2) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs
maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas
no pārskaitītās summas).
(3) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas
saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem
maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no
maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).
Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.
Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Izejošie maksājumi citās valūtās

Bankas iekšējie maksājumi

Klientu apkalpošanas centrā
vai sazinoties ar klientu
atbalsta dienestu pa tālruni
Uz kontiem Luminor Latvijas
filiāles (1)

5,00 EUR

Digitālajos kanālos

Bez maksas

(1) Par Luminor īpašuma apdrošināšanas polišu apmaksu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni tiek
piemērota samazināta komisijas maksa 1,00 EUR.
Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.
Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām bankām

Klientu apkalpošanas centrā
vai sazinoties ar klientu
atbalsta dienestu pa tālruni

Digitālajos kanālos

Standarta SHA maksājums (1)

Pakalpojums nav pieejams

11,00 EUR

Steidzams SHA maksājums (1)

Pakalpojums nav pieejams

14,00 EUR

Ekspress SHA maksājums (1)

Pakalpojums nav pieejams

25,00 EUR

Standarta OUR maksājums (2)

Pakalpojums nav pieejams

26,00 EUR

Steidzams OUR maksājums (2)

Pakalpojums nav pieejams

29,00 EUR

Ekspress OUR maksājums (2)

Pakalpojums nav pieejams

36,00 EUR

(1) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs
maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas
no pārskaitītās summas).
(2) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas
saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem
maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no
maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).
OUR maksas atļautas gadījumā, ja saņēmēja konts tiek turēts bankā ārpus EEZ dalībvalstīm.
Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.
Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Ienākošie maksājumi

Ienākošie maksājumi

Maksājumi EUR valūtā, kas saņemti no vienotās
EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm (1)

Bez maksas

Ienākošie SHA/BEN maksājumi (2)

5,00 EUR

Ienākošie maksājumi (OUR) (3)

Bez maksas

(1) Maksājumi, kas saņemti no vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm un kas atbilst SEPA prasībām. Pilns
valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas tīmekļa vietnē šeit.
(2) Maksa tiek piemērota ienākošajiem SHA/BEN maksājumiem, kas saņemti caur SWIFT, jebkurā valūtā no valstīm,
kas ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kā arī jebkurā valūtā, kas nav eiro, no valstīm, kas ietilpst Eiropas Ekonomikas
zonā.
SHA — saņēmējs maksā saņēmējbankas un starpniekbanku maksas.
BEN - saņēmējs maksā visas komisijas maksas.
(3) OUR — saņēmējam netiek piemērotas nekādas komisijas maksas. Taču starpniekbankas var no pārskaitītās
summas atskaitīt papildu maksas.
Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Citi maksājumu pakalpojumi

Regulārie maksājumi

Klientu apkalpošanas centrā
vai sazinoties ar klientu
atbalsta dienestu pa tālruni

Digitālajos kanālos

Regulārā maksājuma
reģistrēšana

5,00 EUR

Bez maksas

Regulārās rēķinu samaksas
(ERRA) reģistrēšana

5,00 EUR

Bez maksas

Labošana un atcelšana

5,00 EUR

Bez maksas

Regulārā maksājuma veikšana

Saskaņā ar maksājumu cenrādi

Saskaņā ar maksājumu cenrādi

Regulārās rēķinu samaksas
veikšana

Saskaņā ar maksājumu cenrādi

Saskaņā ar maksājumu cenrādi

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana

Luminor kļūdas gadījumā

Bez maksas

Maksājumi EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai
uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA)
dalībvalstīm (1)

20,00 EUR

Maksājumi jebkurā valūtā uz valstīm, kas
neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA),
kā arī maksājumi jebkurā valūtā, kas nav eiro, uz
valstīm, kas ietilpst vienotajā EUR maksājumu
telpā (SEPA). (1)
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma
saņemšanas

50,00 EUR + papildu izmaksas (2)

- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma
saņemšanas

100,00 EUR + papildu izmaksas (2)

(1) Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā.
(2) Papildu izmaksas — komisija, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmējbanka papildu Bankas noteiktajai
maksai par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

Citi pakalpojumi

Maksājuma rīkojuma izdruka un apliecinājums

5,00 EUR

Izpildīta maksājuma (SWIFT vai SEPA) bankas
apstiprinājuma izniegšana

10,00 EUR

Komisijas maksa par konvertoru ISO 20022

20,00 EUR gadā

Digitālie kanāli

Digitālie kanāli

Internetbankas pieslēgšana un apkalpošana

Bez maksas

Kodu kalkulatora Digipass 270 izsniegšana vai
nomaiņa

18,00 EUR

Kodu kalkulatora Digipass 300C izsniegšana vai
nomaiņa (1)

25,00 EUR

Kodu kalkulatora atbloķēšana Klientu
apkalpošanas centrā vai attālināti

5,00 EUR

Īsziņa par izmaiņām konta bilancē

0,12 EUR

Smart-ID (2) pirmreizēja pieslēgšana Klientu
apkalpošanas centrā

Bez maksas

Smart-ID (2) atkārtota pieslēgšana Klientu
apkalpošanas centrā (3)

5,00 EUR

(1) Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts kodu kalkulators Digipass 270.
(2) Smart-ID drošs (kvalificēts) elektroniskais paraksts.
(3) Maksu neietur par pakalpojumu nepilngadīgām personām.
Vairāk informācijas par Digitālajiem kanāliem atrodama šeit.

Noguldījuma konta atvēršana un apkalpošana

Noguldījuma konta atvēršana un apkalpošana

Termiņnoguldījuma darbības izbeigšana pirms
Noguldījuma termiņa beigu datuma (1)

1% no pārskaitāmās Noguldījuma
pamatsummas, min. 5,00 EUR

Pārskaitījums no Krājkonta uz Norēķinu kontu,
iepriekš paziņojot Bankai:
- ne mazāk kā 7 kalendārās dienas iepriekš

Bez maksas

- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš

0,50% no summas, min. 5,00 EUR

Noguldījuma “Uzkrājums bērnam” darbības
izbeigšana vai pārskaitījums no Noguldījuma
"Uzkrājums bērnam" pirms Noguldījuma termiņa
beigu datuma (2)

0,50% no summas, min. 5,00 EUR

Noguldījumu gada procentu likmes iespējams apskatīt šeit.
(1) Klients nesaņem Uzkrātos procentus. Bankai ir tiesības ieturēt no Noguldījuma pamatsummas tos Uzkrātos
procentus, kuri iepriekš izmaksāti Klientam.
(2) Netiek piemērota gadījumā, ja Klients ir sasniedzis pilngadību.
Vairāk informācijas par Termiņnoguldījumu atrodama šeit.

Pensiju fondi

Pensiju 2.līmenis

Vairāk informācijas par pensiju 2.līmeni atrodama šeit.

Pensiju 3.līmenis

Vairāk informācijas par pensiju 3.līmeņa pārvaldīšanas un apkalpošanas izmaksām atrodama šeit.

Vairāk informācijas par Pensiju 3. līmeni atrodama šeit.

Citi pakalpojumi

Pensiju plāna konta pārskats:
Pa e-pastu

Bez maksas

Pa pastu

3,00 EUR

Kredīti

Patēriņa kredīts, Auto kredīts

Aizdevuma līguma maksa

1,50% no kredīta summas, min. 60,00 EUR

Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai
atmaksas konta maiņa

20,00 EUR

Pirmstermiņa saistību dzēšana

Bez maksas

Daļēja pirmstermiņa saistību dzēšana

Bez maksas

Lai parakstītu aizdevuma līgumu, nepieciešams Luminor atvērts norēķinu konts. Informācija par konta atvēršanas un
uzturēšanas maksu ir atrodama šeit.
Vairāk informācijas par Patēriņa kredītu atrodama šeit un par Auto kredītu šeit.

Mājokļa kredīts, Ideju kredīts (Privātais kredīts)

Aizdevuma līguma maksa

1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas,
min. 100,00 EUR

Aizdevuma līguma izmaiņu maksa (1) (2)

200,00 EUR

Izmaiņas līgumā, kas saistītas ar maksātspējas
grūtībām, un salikto grafiku pagarināšana

100,00 EUR

Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai
atmaksas konta maiņa, vai kredīta izsniegšanas
termiņa pagarināšana

20,00 EUR

Kredītbrīvdienu piešķiršana, kas paredzēta
līgumā

Bez maksas

Pirmstermiņa saistību dzēšana

Bez maksas

Daļēja pirmstermiņa saistību dzēšana

Bez maksas

Aizdevuma līguma maksa, pārceļot saistības no
citas bankas

Bez maksas

Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana
pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora
vai ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas
gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors

400,00 EUR

Citi kreditēšanas pakalpojumi:
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana izlietoto
līdzekļu novērtēšanai (Komisijas maksa tiek
piemērota par katru apsekojuma reizi un
maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)

Tiek noteikta individuāli

Papildu pakalpojumi (piem. nekustamā īpašuma
novērtēšana)

Tiek noteikta individuāli

Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana
un saskaņošana (Komisijas maksa maksājama
pirms Pakalpojuma sniegšanas)

Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez
maksas; Būvniecības gadījumā tiek noteikta
individuāli

Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa

50,00 EUR

daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšana
Standarta dokumentu sagatavošana (piemēram,
valsts institūcijām adresētas Bankas piekrišanas
izsniegšana darbībām ar Bankai par labu ieķīlāto
īpašumu)

35,00 EUR

(1) Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā (izņemot kredīta atmaksas datuma maiņu), nodrošinājuma sastāvā,
aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c.
(2) Ja pirmstermiņa kredīta dzēšana notiek vienlaicīgi ar apmaksas termiņa samazināšanu, kā rezultātā ikmēneša
maksājums netiek palielināts, komisijas maksa netiek piemērota.
Vairāk informācijas par Mājokļa kredītu atrodama šeit un par Ideju kredītu šeit.

Overdrafts (jauni netiek izsniegti)

Overdrafta procentu likme, gadā

21% gadā

Limita pārsniegšanas līgumsods

36% gadā

Aizdevuma līguma izmaiņu maksa

30,00 EUR

Studentu kredīts (jauni netiek izsniegti)

Kredīta līguma nosacījumu maiņa

25,00 EUR

Sods par kavēto izziņu iesniegšanu no Izglītības
iestādes

25,00 EUR

Kavējuma līgumsods

0,10% dienā

Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA cenrādis

Līzinga pakalpojumi

Luminor Līzings SIA līzinga pakalpojumu
cenrādis
Līzinga pieteikuma izskatīšana

Bez maksas

Saistību maksa (1)

1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR

Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumā

1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR

Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas
vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā
privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību
(2)

1,50% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne
mazāk kā 60,50 EUR

Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas
vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā
privātpersonām (2)

Bez maksas

Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings
Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Grozījumi līzinga līgumā

121,00 EUR

Cenas norādītas, iekļaujot PVN.
(1) Cenrādī ir norādīta standarta maksa; tā var atšķirties, pamatojoties uz starp pusēm noslēgto līzinga līgumu.
(2) Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme.
Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings SIA saistību pirmstermiņa atmaksas brīdī.
Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.

Citi Līzinga pakalpojumi

Luminor Līzings SIA citu līzinga
pakalpojumu cenrādis
Rēķina nosūtīšana pa pastu

1,82 EUR

Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana
un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)

25,00 EUR

Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings
Latvija SIA citu pakalpojumu cenrādis
Apakšnomas vai patapinājuma saskaņošana un
atļaujas izsniegšana

60,50 EUR

Piekrišanas izsniegšana gāzes iekārtas
uzstādīšanai vai citu veida Līzinga Objekta
pārbūvei

25,00 EUR

Piekrišanas izsniegšana transportlīdzekļa
nodošanai tirdzniecībā (transportlīdzekļu
tirgotājam)

25,00 EUR

Pilnvaru sagatavošana

25,00 EUR

Standarta izziņas (izziņa par līzinga saistībām,
t.sk. par līgumiem, samaksātiem procentiem,
parādiem un salīdzināšanas aktu saskaņošana)
sagatavošana

25,00 EUR

Nestandarta izziņas sagatavošana

Līdz 60,50 EUR

Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

60,50 EUR

Pilnvaras pārbaude

15,00 EUR

Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana
no arhīva

5,00 EUR par katru lapu

CSDD komisijas maksa (1)

Līdz 12,00 EUR

Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumu

Saskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi

Cenas norādītas, iekļaujot PVN.
(1) Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem.
Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.

Ieguldījumu pakalpojumi

Darījumi ar finanšu instrumentiem

Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem
fondiem (ETF):
Darījumi ar akcijām ārvalstu biržās/ETF
internetbankā vai pa telefonu

0,50% no darījuma summas, min. 50,00 EUR

Darījumi ar akcijām Baltijas biržās (1)

0,40% no darījuma summas, min. 5,70 EUR

Darījumi ar obligācijām:
Darījumi ar obligācijām internetbankā vai pa
tālruni

līdz 2% no cenas, min. 50,00 EUR

Indeksam piesaistīto obligāciju pārdošana
otreizējā tirgū (2)

0.2%

Darījumi ar ieguldījumu fondiem:
Darījumi ar ieguldījumu fondiem Luminor
internetbankā vai pa tālruni

1% no darījuma summas, min. 15,00 EUR

Darījumi ar Nordea ieguldījumu fondiem Luminor
internetbankā vai pa tālruni

1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR

(1) Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma
tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā.
Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.
(2) Par rīkojumu izpildi var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kas tiks iekļautas finanšu instrumentu cenā.
Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām šeit.
Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Finanšu instrumentu pārvedumi

Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana
bez apmaksas (FOP):
- Bankas ietvaros (maksā tikai sūtītājs)

10,00 EUR

- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu
pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi Baltijā

15,00 EUR

- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu
saņemšana Luminor kontā no citas
kredītiestādes Baltijā

1,50 EUR

- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto
finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz
citu kredītiestādi

Skandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija,
Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00
EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu),
Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru
pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas
nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR

- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto
finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā
no citas kredītiestādes

40,00 EUR

Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana
pret apmaksu (DVP):
- Bankas ietvaros

10,00 EUR

- Ja darījums ietver finanšu instrumentu
pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku

Skandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija,
Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00
EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu),
Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru
pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas
nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR

- Ja darījums ietver Baltijas valstu depozitārijos
reģistrētu finanšu instrumentu
pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku

15,00 EUR

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Finanšu instrumentu konta apkalpošana

(1) Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina un ietur no Klienta norēķinu/ieguldījumu konta līdz
nākamā mēneša 15.datumam.
Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina no finanšu instrumentu portfeļa vērtības mēneša pēdējā
darba dienā. Portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz obligāciju un biržas sarakstā neiekļauto finanšu instrumentu
nominālvērtību, akciju un biržā tirgoto fondu tirgus cenu, ieguldījumu fondu neto aktīvu vērtību (NAV). Ja finanšu
instrumentu tirgus cena nav pieejama, portfeļa vērtības aprēķinam izmanto pēdējo zināmo cenu. Ja šīs cenas nav
pieejamas, portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz finanšu instrumentu nominālvērtību.
Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina euro, ārvalstu valūtā emitētiem finanšu instrumentiem
maksu aprēķina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu.
Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Citi ar finanšu instrumentiem saistīti pakalpojumi

Finanšu instrumentu konta atvēršana un
slēgšana

Bez maksas

Finanšu instrumentu dereģistrācija

8,00 EUR

Finanšu instrumentu bloķēšana, t.sk. akcionāru
sapulcei

10,00 EUR

Dalība akcionāru sapulcē

Pēc individuālās vienošanās

Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana

20,00 EUR + ārējās izmaksas

Citi pakalpojumi, kas saistīti ar vērtspapīru
notikumu apkalpošanu

Pēc individuālās vienošanās

Finanšu instrumentu konta izraksts un saistītie
dokumenti:
- internetbankā

Bez maksas

- klientu apkalpošanas centrā

Bez maksas

- pa pastu

10,00 EUR

Finanšu instrumentu darījumu un saistīto
notikumu izmeklēšana

Bankas izmaksas + 10% (1)

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz
vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".
(1) 10% tiek aprēķināti no vērtspapīru notikuma prasījuma summas, kas tiek saņemta pēc izmeklēšanas.

Luminor Investor platforma

Darījumi ar finanšu instrumentiem

Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem
fondiem (ETF):
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība
ir mazāka vai vienāda ar USD 10,00

0,015 USD par akciju, min. 14,00 USD

American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība
pārsniedz USD 10,00

0,018 USD par akciju, min. 14,00 USD

Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX
Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan
Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext
Brussels, Euronext Paris, BME Spanish
Exchanges, Vienna Stock Exchange

0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR

Deutsche Borse Frankfurt Floor

0,35% no darījuma summas, min. 60,00 EUR

NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX
Copenhagen (First North)

0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK

London Stock Exchange (IOB)

0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD

London Stock Exchange

0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda
ar USD 50 000,00

25,00 USD

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50
000,00

0,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD

Oslo Stock Exchange

0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK

NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX
Stockholm (First North)

0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange
(Bluechip)

0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF

Hong Kong Exchange

0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD

Finanšu instrumentu pārvedumi

Finanšu instrumentu saņemšana Luminor
Investor platformā no citas bankas vai brokera

Bez maksas

Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor
Investor platformas uz citu banku vai citam
brokerim

30,00 EUR par katru ISIN

Finanšu instrumentu pārvedums uz dāvinājuma
vai mantojuma pamata Luminor Investor
platformas ietvaros

10,00 USD par katru ISIN

Luminor Investor platformas konta apkalpošana

Ikmēneša komisija par finanšu instrumentu
glabāšanu Luminor Investor platformā (1)

0,01% no finanšu instrumentu kopējās vērtības

(1) Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina atsevišķi akcijām, ETF, obligācijām un ieguldījumu fondiem.
Minimālā ikmēneša maksa 0,50 EUR apmērā tiek piemērota ieguldījumu fondiem un netiek piemērota akcijām, ETF un
obligācijām.
Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas
beigās, un ietur vienu reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības
partneris SAXO bank AS izmanto tirgus pašreizējo (šī brīža) valūtas kursu, piemērojot tam 0,50% uzcenojumu.
Pašreizējais valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā
iespējamajā valutēšanas dienā, ko nodrošina vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram,
Reuters).
Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Citi ar Luminor Investor platformu saistīti pakalpojumi

W-8BEN veidlapas apstrāde un apstiprināšana,
ASV tirgus piekļuvei Luminor Investor platformā

30.00 EUR vai 35,00 USD

Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS
(1)

90,00 USD

Procenti par negatīvo naudas konta atlikumu
Luminor Investor

8% gadā (2)

Finanšu instrumentu iegādes cenas korekcijas
Luminor Investor platformā

10 USD par katru ISIN

Vērtspapīru notikumu apkalpošana

Bez maksas + trešo pušu komisijas

Reālā laika tirgus cenu abonēšana Luminor
Investor platformā

Cenas pieejamas Luminor Investor platformas
"Abonenti" sadaļā

(1) Maksa tiek piemērota par kalendāro gadu, kurā klientam īpašumā ir bijuši ASV reģistrēti vērtspapīri un nav bijusi
spēkā esošas W-8BEN forma.
Detalizēta informācija par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit.
(2) Procenti par negatīvo Luminor Investor platformas naudas konta atlikumu tiks aprēķināti pēc likmes, ko veido
aktuālā starpbanku aizņēmumu tirgus likme, tai pieskaitot Bankas nemainīgo papildu procentu likmi 8% apmērā.
Procenti par negatīvo konta atlikumu tiks ieturēti mēneša sākumā par iepriekšējo kalendārā mēneša dienām, kurās
kādā no Luminor Investor platformas naudas kontiem bija negatīvs konta atlikums.
Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām šeit.
Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit.

Ieguldījumu pārvaldes pakalpojums

Ieguldījumu pārvaldes pakalpojums

Pārvaldības maksa

Pēc vienošanās ar klientu (pieskaitot pievienotās
vērtības nodokli (PVN))

Snieguma komisija

Pēc vienošanās ar klientu (pieskaitot pievienotās
vērtības nodokli (PVN))

Finanšu instrumentu glabāšana (1)

0,01%, min. 0,50 EUR mēnesī

Naudas līdzekļu pārskaitīšana no Ieguldījumu
pārvaldes konta

Bez maksas

Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS
(2)

90,00 USD

(1) Maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas
beigās, un tiek ieturēta reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības
partneris SAXO banka AS izmanto tirgus pašreizējo valūtas kursu, piemērojot tam 0.5% uzcenojumu. Pašreizējais
valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā
valutēšanas dienā, ko nosaka vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters).
(2) Detalizētu informāciju par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit šeit.
Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām atrodama šeit.
Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Darījumi ar finanšu instrumentiem Ieguldījumu pārvaldes pakalpojuma ietvaros

Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem
fondiem (ETF):
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība
ir mazāka vai vienāda ar USD 10.00

0,015 USD par akciju, min. 14,00 USD

American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība
pārsniedz USD 10.00

0,018 USD par akciju, min. 14,00 USD

BME Spanish Exchanges, Borsa Italiana/Milan
Stock Exchange, Deutsche BORSE (XETRA),
Euronext Amsterdam, Euronext Brussels,
Euronext Lisbon, Euronext Paris, NASDAQ OMX
Helsinki, Vienna Stock Exchange

0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR

Deutsche Borse Frankfurt Floor

0,35% no darījuma summas, min. 60,00 EUR

NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX
Copenhagen (First North)

0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK

London Stock Exchange (IOB)

0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD

London Stock Exchange

0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda
ar USD 50 000,00

25,00 USD

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50
000,00

0,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD

Oslo Stock Exchange

0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK

NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX
Stockholm (First North)

0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange
(Bluechip)

0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF

Hong Kong Exchange

0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD

Darījumi ar ieguldījumu fondiem

0,25% no darījuma summas

Darījumi ar parāda vērtspapīriem

0,20% no darījuma summas, min. 15,00 EUR

Finanšu instrumentu pārvedumi no/uz Ieguldījumu pārvaldes kontu

Finanšu instrumentu saņemšana Ieguldījumu
pārvaldes pakalpojuma ietvaros no citas
kredītiestādes vai brokera

Bez maksas

Finanšu instrumentu pārvešana no Ieguldījumu
pārvaldes pakalpojuma uz citu kredītiestādi vai
brokeri

30,00 EUR par katru ISIN

Skaidras naudas darījumi Apkalpošanas vietā un
Bankomātos

Skaidras naudas izmaksa seifos Bankā

Skaidras naudas izmaksa seifos Bankā

0,50% no summas, min. 100,00 EUR

Skaidras naudas darījumi ar kodu bankas Bankomātos

Pieteikuma noformēšana Koda saņemšanai:
-klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot
attālināto apkalpošanu (1)
- internetbankā (1)
Operācija Bankomātā

10,00 EUR

3,00 EUR
0,50% no summas

(1) Ja pakalpojums ir pieteikts internetbankā vai izmantojot attālināto apkalpošanu, diennakts limits skaidras naudas
izņemšanai - EUR 5000,00, diennakts limits skaidras naudas iemaksai – EUR 5000,00.

Izziņas un pārskati

Izziņas un pārskati

Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma
(1):
- Standarta izziņa par kontu (2)
- Standarta izziņa par kredītu vai darījumiem
kontā (3)
- Nestandarta izziņa

10,00 EUR
40,00 EUR

pēc vienošanās, min. 55,00 EUR

Audita izziņa

65,00 EUR

Konta izraksta vai informācijas par darījumiem
Kontā saņemšana Internetbankā

Bez maksas

Konta izraksta vai informācijas par darījumiem
Kontā saņemšana klientu apkalpošanas centrā
(4), pa pastu vai e-pasta vēstulē

5,00 EUR par katru mēnesi (par katru kontu vai
karti)

(1) Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad
komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas
attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
(2) Standarta izziņa par atvērtu/slēgtu kontu; konta atlikumu; parādu par ikdienas pakalpojumiem.
(3) Standarta izziņa par kredīta atlikumu; pilnībā atmaksātajām kredītsaistībām; kredītsaistību neesamību;
apstiprinātu/atteiktu kredītu; kredīta atmaksas kvalitāti; veiktiem maksājumiem vai karšu darījumiem klienta kontā;
pieslēgtu Regulāro maksājumu vai Regulāro rēķinu apmaksu / Elektronisko rēķinu regulāru apmaksu (ERRA).
(4) Patērētājs, kurš nav noslēdzis ar Banku līgumu par Internetbankas izmantošanu, Klientu apkalpošanas centrā var
bez maksas saņemt konta izrakstu vai konta izrakstā iekļauto informāciju vienu reizi kalendārajā mēnesī par
iepriekšējo kalendāro mēnesi.
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Citi pakalpojumi

Citi pakalpojumi

PAKALPOJUMS

CENA

Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotām

15,00 EUR

- Ārvalstīs izdotām

100,00 EUR

Servisa mēneša maksa Private Banking klientiem
(1)

50,00 EUR mēnesī

Informācijas sniegšana valsts institūcijām
saskaņā ar likumu t.sk. Tiesu izpildītāja rīkojuma
vai Valsts ieņēmumu dienesta uzdevuma vai
rīkojuma pieņemšana izpildei un izpilde (2)

10,00 EUR (papildu - komisijas maksa par
maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu
"Maksājumi")

Dokumenta izsniegšana no arhīva

30,00 EUR par katru dokumentu

Pasta sūtījums:
- Latvijas teritorijā

5,00 EUR

- uz ārzemēm

10,00 EUR

Kurjerpasta sūtījums

10,00 EUR + Faktiskās izmaksas

Papildus pakalpojumu maksa Private Banking
klientiem

Pēc vienošanās

(1) Komisijas maksu piemēro, ja klients un Banka ir noslēguši līgumu (“Sadarbības līgums”, “Individuālās
apkalpošanas līgums”, “Private Banking sadarbības līgums”) par klienta individuālo apkalpošanu un vidējais Bankā
esošo Klienta aktīvu atlikums iepriekšējo trīs mēnešu periodā ir mazāks par Bankas noteiktajiem minimālajiem
kritērijiem.
(2) Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.

