Tarifu informācijas dokuments
Konta nodrošinātāja nosaukums: AS Expobank
Konta nosaukums: pieprasījuma noguldījuma konts
Datums: 2018. gada 1. decembris
● Šajā dokumentā jums sniegta informācija, ko piemēro galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma
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 http://www.expobank.eu/lat/top/tarifi/fiziskas_personas_rezidenti
● Glosārijs, kur apkopoti šajā dokumentā izmantotie termini, ir pieejams bez maksas.

Pakalpojums1
Vispārīgi kontu pakalpojumi

Tarifs

1) konta atvēršana (ieskaitot maksu par dokumentu pārbaudi)
2) konta uzturēšana /apkalpošana/

20.00 EUR
bezmaksas
mēnesī, sākot ar septīto
5.00 EUR
10.00 EUR
60.00 EUR
bezmaksas

Konta uzturēšana

a. neaktīvā konta uzturēšana/apkalpošana
3) konta slēgšana
4) internetbankas pieslēgšana ar Digipass
5) internetbankas lietošana

Maksājumi (izņemot kartes)

Pārskaitījums

1) pakalpojuma sniegšana filiālē:
a. iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu,
b. iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu,
c. pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ2 dalībvalstī (SEPA maksājums).
2) pakalpojuma sniegšana internetbankā:
a. iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu,
b. iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu,
c. pārskaitījums uz citu banku Latvijā vai EEZ2 dalībvalstī (SEPA maksājums).

bezmaksas
0.50 EUR
1.00 EUR

1) pakalpojuma pieteikšana:
a. filiālē,
b. internetbankā;
2) pakalpojuma lietošana

10 EUR
10 EUR
bezmaksas

5.00 EUR
5.50 EUR
6.00 EUR

Regulārais maksājums

Kartes un skaidra nauda

Kredītkartes nodrošināšana

1) kartes izgatavošana un izsniegšana (ieskaitot kartes pieteikšanas un kartes
saņemšanas maksu lētākajā piegādes kanālā (filiālē vai pa pastu);
2) kartes lietošana:
3) Procentu likme gadā no izmantotās summas

Skaidras naudas izņemšana

1) bankas filiālē:
2) bankomātā, izmantojot kredītkarti:

Mēnesī

bezmaksas

5.84 EUR
Kopējais gada tarifs
70 EUR
24%
0.5% no summas min.
1.00 EUR
3.00 EUR + 1,5%

Visaptverošs izmaksu rādītājs

242.80 EUR

Visaptverošais izmaksu rādītājs aprēķināts par pamatu ņemot gada laikā veiktās darbības:
• atvērts norēķinu konts;
• atvērta un katru mēnesi izmantota debetkarte un/vai kredītkarte (neskaitot kredītlimitu);
• pieslēgta un katru mēnesi izmantota internetbanka;
• izsniegts autentifikācijas līdzeklis;
• internetbankā EUR valūtā veikti neierobežoti pārskaitījumi uz sev piederošu kontu un/vai 50 pārskaitījumi uz citai
personai piederošu kontu Expobank;
• internetbankā EUR valūtā veikti 30 pārskaitījumi uz citu banku Latvijā vai EEZ2;
• katru mēnesi veikta skaidras naudas izmaksa vienas minimālās algas apmērā Bankā
1. Tarifu informācijas dokuments ietver pakalpojumus EUR valūtā.
2. EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot
Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija,
Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija,
Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

