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Tarifu informācijas dokuments

Konta nodrošinātāja nosaukums: AS „Rietumu Banka”

Konta nosaukums: Norēķinu konts ar maksājumu kredītkarti (Latvijas Republikas
nerezidents)

Datums: 02.05.2023

 Šajā dokumentā Jums sniegta informācija par tarifiem, ko piemēro galvenajiem pakalpojumiem, kas
saistīti ar maksājumu kontu. Tas Jums palīdzēs šos tarifus salīdzināt ar citu kontu tarifiem.

 Tarifus var piemērot arī ar kontu saistītiem pakalpojumiem, kas šeit nav uzskaitīti. Pilnīga
informācija ir pieejama https://www.rietumu.com/lv/fees

 Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas ir
pieejamas bez maksas.

Pakalpojums Tarifs

Vispārīgi kontu pakalpojumi
Konta uzturēšana
1) Elektroniskais paraksts 40.00 EUR

2) Dokumentu pārbaude konta atvēršanas ietvaros 150.00 EUR

3) Konta atvēršana     0.00 EUR

4) Konta uzturēšana/apkalpošana:

a. ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk.
klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir 250 000
EUR vai vairāk

Mēnesī 0.00 EUR
Kopējais gada tarifs               0.00 EUR

b. ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk.
klientu grupai ar kopīgu patieso labuma guvēju) ir mazāks
par 250 000 EUR

Mēnesī 30.00 EUR
Kopējais gada tarifs            360.00 EUR

c. ja netiek uzturēts minimālais atlikums 50 000 EUR
apmērā

Dienā 4.00 EUR
Kopējais gada tarifs līdz 1460.00EUR

5) Konta slēgšana                                             100.00 EUR

6) Internetbankas pieslēgšana 0.00 EUR

7) Internetbankas lietošana Mēnesī                                      0.00 EUR
Kopējais gada tarifs                0.00 EUR

Maksājumi (izņemot kašu maksājumus)
Pārskaitījums (maksājums)
1) Pakalpojuma sniegšana bankas birojā, kā arī pa tālruni
un faksu:
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a. iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu 5.00 EUR
b. iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu 10.00 EUR
c. pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ1 dalībvalstī
(SEPA maksājums)

30.00 EUR

2) Pakalpojuma sniegšana internetbankā:
a. iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu 0.00 EUR
b. iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu 2.00 EUR
c. pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ1 dalībvalstī
(SEPA maksājums)

15.00 EUR

Regulārais maksājums
1) Pakalpojuma pieteikšana (rīkojuma reģistrācija):
a. bankas birojā 10.00 EUR
b. internetbankā 10.00 EUR
2) Pakalpojuma lietošana
(Papildu tiek piemērota pārskaitījuma apmaksa saskaņā ar
esošajiem Tarifiem pārskaitījumiem internetbankā)

Mēnesī                                      0.00 EUR
Kopējais gada tarifs                0.00 EUR

Kartes un skaidra nauda
Maksājumu debetkartes nodrošinājums Pakalpojums nav pieejams

Maksājumu kredītkartes nodrošinājums
1) Kartes izgatavošana un izsniegšana (ieskaitot kartes
pieteikšanas un kartes saņemšanas maksu lētākajā
piegādes kanālā (bankas birojā vai pa pastu)

0.00 EUR

2) Kartes lietošana (gada maksa par kartes apkalpošanu) 125.00 EUR

3) Procentu likme gadā no izmantotās summas 18%

Skaidras naudas izņemšana
1) Bankas birojā:
līdz 5 000 EUR
sākot 5 000 EUR

1 %, min 10 EUR
2 % no summas

2) Bankomātā, izmantojot maksājumu kredītkarti:
a. bankas bankomātā:
pirmās 5 izņemšanas reizes mēneša laikā2 1 %, min 2 EUR
sākot ar 6. izņemšanas reizi mēnesī2 3 %, min 5 EUR
b. citas bankas bankomātā:
pirmās 5 izņemšanas reizes mēneša laikā2 1 %, min 2 EUR
sākot ar 6. naudas izņemšanas reizi mēnesī2 3 %, min 5 EUR

Konta pārtēriņš un ar to saistīti pakalpojumi
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Pārsnieguma kredīts (overdrafts)
1) Kredīta noformēšana un izsniegšana Pakalpojums nav pieejams

2) Procentu likme gadā no izmantotās summas Pakalpojums nav pieejams

Visaptverošs izmaksu rādītājs3

Visaptverošais izmaksu rādītājs aprēķināts par pamatu ņemot gada laikā
veiktās darbības:
 atvērts norēķinu konts;
 atvērta un katru mēnesi izmantota maksājumu kredītkarte (neskaitot

kredītlimitu);
 pieslēgta un katru mēnesi izmantota internetbanka;
 izsniegts Elektroniskais paraksts;
 konta uzturēšana/apkalpošana;
 internetbankā EUR valūtā veikti neierobežoti pārskatījumi uz klientam

piederošu kontu un/vai 50 pārskatījumi uz citai personai piederošu kontu
AS „Rietumu Banka";

 internetbankā EUR valūtā veikti 30 pārskatījumi uz citu banku Latvijā vai
EEZ1;

 katru mēnesi veikta skaidras naudas izņemšana vienas minimālās algas
apmērā ar kredītkarti bankas bankomātā vai vienā no EEZ1 bankas
bankomātiem.

a. ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar
kopīgu patieso labuma guvēju) ir 250 000 EUR vai vairāk
b. ja vidējais mēneša atlikums visos klienta kontos (t.sk. klientu grupai ar
kopīgu patieso labuma guvēju) ir mazāks par 250 000 EUR
c. ja netiek uzturēts minimālais atlikums 50 000 EUR apmērā

939.40 EUR

1299.40 EUR

2759.40 EUR

1 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis:
Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina un 27 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija,
Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle,
Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.
2 Komisijas apmērs tiek aprēķināts darījuma grāmatošanas dienā.
3 Visaptverošais izmaksu rādītājs atspoguļo iespējamās gada izmaksas definētam klienta profilam;
   klienta profils ir definēts, balstoties uz vidējiem statistiskajiem banku nozares rādītājiem.


