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Bankas operāciju un citu pakalpojumu

TARIFI
Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta
Pieprasījuma noguldījuma konta (norēķinu konta)
atvēršana, uzturēšana un slēgšana
Konta atvēršana un uzturēšana
Konta atvēršana
Konta atvēršana, ja klients izmantos vienu no citiem bankas
produktiem (kartes konts, depozītu konts, investīciju konts,
darījuma konts vai kredītoperācijas)
Maksa par konta uzturēšanu mēnesī
Neaktīvā konta uzturēšana (neaktīvs konts ir tāds konts, kurā
pusgada laikā klients neveic nekādas operācijas), ja Klients
neizmanto citus bankas produktus (kartes konts, depozītu
konts, investīciju konts, darījuma konts vai kredītoperācijas)
Konta slēgšana
Izraksti
Izraksts par konta stāvokli1 izsniegts bankā
- līdz 5 gadiem
- virs 5 gadiem
Elektroniski, izmantojot Internetbankas sistēmu
No slēgta konta
Izziņas izsniegšana pēc klienta pieprasījuma
Izziņa par klienta konta esamību/konta slēgšanu
Citas izziņas
Izziņa ar notāra apliecinājumu un/vai “apostille”
Iepriekšējā perioda maksājumu dokumentu meklēšana un
kopiju sagatavošana par laika posmu pēc klienta
pieprasījuma:
- līdz 5 gadiem no iesnieguma saņemšanas brīža
- virs 5 gadiem no iesnieguma saņemšanas brīža

1

Komisijas maksa attiecas uz visiem klienta kontiem.
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20 EUR
bezmaksas
bezmaksas
sākot ar septīto mēnesi
5 EUR mēnesī
10 EUR

0.50 EUR par lapu
1 EUR par lapu
bezmaksas
1 EUR par lapu, min. 10 EUR
10 EUR
50 EUR
50 EUR + faktiskie izdevumi

5 EUR
10 EUR
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TARIFI
Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta

Tarifi klientiem, kuriem ir termiņnoguldījums Expobank1
Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konta atvēršana
Maksa par norēķinu konta uzturēšanu mēnesī
Neaktīvā norēķinu konta uzturēšana (neaktīvs norēķinu konts ir
tāds norēķinu konts, kurā pusgada laikā klients neveic nekādas
operācijas)
Pieslēgšana Internetbankas sistēmai
DIGIPASS ierīces izsniegšana un nomaiņa tehnisku iemeslu dēļ
Termiņnoguldījuma summas skaidrā naudā iemaksa kontā
Termiņnoguldījuma pamatsummas un uzkrāto procentu
izņemšana skaidrā naudā no konta bankā
Termiņnoguldījuma pamatsummas un uzkrāto procentu
pārskaitīšana EUR valūtā uz klienta norēķinu kontu citā Eiropas
Ekonomiskajā Zonā ietilpstošā bankā 1 mēneša laikā no
termiņnoguldījuma līguma beigu datuma
Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa
laušanu pēc klienta iniciatīvas, ja līgums tiek izbeigts 1. (pirmā)
gada laikā2, skaitot no noguldījuma izvietošanas datuma
Līgumsods par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa
laušanu, ja līgums tiek izbeigts pēc 1 (viena) gada, skaitot no
noguldījuma izvietošanas datuma2
Mastercard Standard/Mastercard Gold izsniegšana
Maksa par kartes Mastercard Standard lietošanu mēnesī
Maksa par kartes Mastercard Gold lietošanu mēnesī
Maksa par kartes/papildu kartes Mastercard Standard/Gold
lietošanu mēnesī, ja izvietots termiņnoguldījums par summu
virs 100 000 EUR
Mastercard Standard/Mastercard Gold izmantotā Kredīta
procentu likme, ja nodrošinājumā ir termiņnoguldījums
Norēķinu konta slēgšana

1

bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
0.5% no summas

bezmaksas

1% no termiņnoguldījuma
pamatsummas
netiek piemērots
bezmaksas
1.50 EUR/2.50 USD
2.00 EUR/3.50 USD
bezmaksas
14% gadā
bezmaksas

Tarifu grupas cenrādis ir spēkā līdz 1 mēnesim pēc termiņnoguldījuma līguma beigu datuma. Pakalpojumu cena, kas nav norādīta šajā
tarifu grupā, tiek piemērota saskaņā ar standarta tarifiem.
2
Par termiņnoguldījuma līguma pirmstermiņa laušanu jābrīdina banku 30 dienas iepriekš un aprēķinātie/uzkrātie procenti netiek
izmaksāti.

3

Bankas operāciju un citu pakalpojumu

TARIFI
Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta

Konta attālinātā pārvaldība
Konta pārvaldība, izmantojot Internetbankas sistēmas
pieslēgumu
Pieslēgšana Internetbankas sistēmai
Pieslēgšana pie esošas DIGIPASS ierīces
DIGIPASS ierīces izsniegšana
DIGIPASS ierīces nomaiņa
- pēc klienta vēlēšanās
- tehnisku iemeslu dēļ
DIGIPASS ierīces pārprogrammēšana
Lietošanas maksa
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bezmaksas
bezmaksas
25 EUR
25 EUR
bezmaksas
10 EUR
bezmaksas
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TARIFI
Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta
Pārskaitījumi
Bezskaidras naudas ieskaitīšana kontā
Ieskaitīšana kontā
Izejošie pārskaitījumi

bezmaksas

Maksājuma rīkojuma iesniegšana bankā papīra veidā
Pārskaitījumi starp klienta kontiem bankā
Cita klienta kontā bankas ietvaros
Pārskaitījumi EUR uz EEZ valstīm1
SEPA2 (ja banka akceptējusi klienta rīkojumu līdz 15:30)
ekspress (ja banka akceptējusi klienta rīkojumu pēc 15:30
līdz 18:00)
Pārskaitījumi USD uz EEZ* valstīm
standarta
steidzams
ekspress
Pārskaitījums pārējās3 valūtās uz EEZ* valstīm
standarta
steidzams (ja norēķinu kārtība attiecīgajā valūtā paredz
šādu iespēju)
ekspress (ja norēķinu kārtība attiecīgajā valūtā paredz
šādu iespēju)

1

5 EUR + komisija par
pārskaitījumu
bezmaksas
bezmaksas
0.50 EUR
7 EUR
20 EUR
35 EUR
55 EUR
25 EUR
35 EUR
55 EUR

Pārskaitījumi Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)* ietvaros tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu SHA. Saņēmējbankas komisijas maksa var
tikt ieturēta, ja to paredz vienošanās starp saņēmējbanku un maksājuma saņēmēju.
2 Pārskaitījumi EUR par labu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir reģistrēti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs, kā arī
Šveicē, Monako un San Marino, ja pārskaitījums atbilst sekojošiem nosacījumiem:
Pārskaitījuma valūta ir eiro (EUR);
Sūtītāja un saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir pievienojušies SEPA kredīta pārveduma shēmai;
Ir norādīts pareizais saņēmēja konts IBAN formātā.
Ja pārskaitījums neatbilst minētajiem nosacījumiem, tas tiek izpildīts kā „Pārskaitījums EUR ārpus EEZ”.
*EEZ valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Lielbritānija, Ungārija, Vācija, Grieķija, Dānija, Francija, Īrija, Islande, Spānija, Itālija, Kipra,
Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija,
Čehija, Zviedrija, Igaunija, Horvātija.
3 Par valūtu pārskaitījumu iespējām lūdzam interesēties Bankā.
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Pārskaitījumi EUR ārpus EEZ* valstīm
standarta
steidzams
ekspress
Pārskaitījumi USD ārpus EEZ* valstīm
standarta
steidzams
ekspress
Pārskaitījumi RUB ārpus EEZ* valstīm
standarta
steidzams
ekspress
Pārskaitījumi pārējās4 valūtās ārpus EEZ* valstīm
standarta
steidzams (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz
šādu iespēju)
ekspress (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz
šādu iespēju)
Regulārie maksājumi
pieteikuma iesniegšana
maksājuma veikšana
Veikta ienākošā vai izejošā pārskaitījuma (uz citu banku)
atsaukšana, izmeklēšana vai rekvizītu grozīšana (par
katru bankas darbību, kas veikta pamatojoties uz
klienta rīkojumu)
pārvedumiem ārpus Latvijas
pārvedumiem uz/no Latvijas bankām
Veikta iekšbankas pārskaitījuma atsaukšana vai
rekvizītu grozīšana (par katru bankas darbību, kas veikta
pamatojoties uz klienta rīkojumu)

1

OUR1
20 EUR
30 EUR
50 EUR
OUR
30 EUR
45 EUR
65 EUR
OUR
15 EUR
20 EUR
40 EUR
OUR
30 EUR

SHA2
15 EUR
25 EUR
45 EUR
SHA
20 EUR
35 EUR
55 EUR
SHA
SHA
25 EUR

BEN3
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
BEN
bezmaksas
bezmaksas
bezmaksas
BEN
BEN
bezmaksas

40 EUR

35 EUR

bezmaksas

60 EUR

55 EUR

bezmaksas

10 EUR
komisija par atbilstošu
pārskaitījumu

100 EUR + faktiskie izdevumi
20 EUR
10 EUR

Komisijas maksas summa ietver tikai AS Expobank komisijas maksu. Visas pārējās ar pārskaitījuma izpildi saistītās komisijas maksas
(piemēram, korespondentbankas, starpniekbankas vai saņēmējbankas) tiek bezakcepta kārtībā ieturētas no Klienta konta. AS Expobank
nav atbildīga par gadījumiem, kad starpniekbanka vai saņēmējbanka neizpilda AS Expobank norādījumus vai pārskaitījums nav saņemts
pilnā apmērā citu no AS Expobank neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārskaitījumu izpildes prakse).
2 Komisijas maksas summa ietver tikai AS Expobank komisijas maksu. Visas pārējās ar pārskaitījuma izpildi saistītās komisijas maksas
(piemēram, korespondentbankas, starpniekbankas vai saņēmējbankas) tiek bezakcepta kārtībā ieturētas no Klienta konta. AS Expobank
nav atbildīga par gadījumiem, kad starpniekbanka vai saņēmējbanka neizpilda AS Expobank norādījumus vai pārskaitījums nav saņemts
pilnā apmērā citu no AS Expobank neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārskaitījumu izpildes prakse).
3 Visas ar pārskaitījuma izpildi saistītās komisijas (AS Expobank, korespondentbankas, starpniekbankas vai saņēmējbankas) sedz
saņēmējs. AS Expobank komisijas maksas lielums ir vienlīdzīgs SHA komisijas maksai un tā tiek ieturēta no pārskaitījuma summas.
4 Par valūtu pārskaitījumu iespējām lūdzam interesēties Bankā.
*EEZ valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Lielbritānija, Ungārija, Vācija, Grieķija, Dānija, Francija, Īrija, Islande, Spānija, Itālija, Kipra,
Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija,
Čehija, Zviedrija, Igaunija, Horvātija.
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TARIFI
Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta
Maksājumu kartes
Mastercard Standard
Izsniegšanas/aizvietošanas maksa
Kartes/papildu kartes izsniegšana
Maksa par kartes aizvietošanu
tehnisku iemeslu dēļ (nododot bankā)
citu iemeslu dēļ (piem., karte pazaudēta, bojāta,
aizturēta bankomātā u.c.)
Maksa par paātrinātu kartes izgatavošanu (8 darba
stundu laikā)
Maksa par kartes/papildu kartes lietošanu mēnesī
Maksa par pirkumiem1
Latvijā
ārzemēs
Maksa par skaidras naudas izņemšanu ar karti1
Bankomātos un citās bankās
Bilances apskatīšana bankomātos Latvijā
Valūtas konvertācijas uzcenojums1
Procenti par konta atlikumu
Maksa par kredīta izmantošanu
Kredīta procentu likme
Līgumsoda procentu likme
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana
Kartes konta slēgšana
Citi nosacījumi
Minimālā nodrošinājuma noguldījuma summa
(vajadzīga tikai galvenajai kartei)

EUR

USD
bezmaksas
bezmaksas

15 EUR

20 USD

20 EUR

27 USD

2.50 EUR

3.50 USD
bezmaksas
bezmaksas

3 EUR + 1.5%
4 USD + 1.5%
bezmaksas
3%
0% gadā
24% gadā
0.15% dienā
10 EUR + faktiskie 14 USD + faktiskie
izdevumi
izdevumi
bezmaksas
individuāli

individuāli

līdz 75% no nodrošinājuma noguldījuma
summas

Kredītlimita apjoms
Diennakts limits vienai kartei skaidras naudas
izņemšanai bankomātos un banku karšu nolasīšanas
terminālos
Mēneša limits vienai kartei skaidras naudas
izņemšanai bankomātos un banku karšu nolasīšanas
terminālos
1

2 100 EUR (ekvivalents)
15 000 EUR (ekvivalents)

Darījuma veikšanas (autorizācijas) brīdī tiek rezervēta (bloķēta) arī aptuvena komisijas maksas un valūtas konvertācijas uzcenojuma
summa par veikto darījumu.
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Mastercard Gold
Izsniegšanas/aizvietošanas maksa
Kartes/papildu kartes izsniegšana
Maksa par kartes aizvietošanu
tehnisku iemeslu dēļ (nododot bankā)
citu iemeslu dēļ (piem., karte pazaudēta, bojāta, aizturēta
bankomātā u.c.)
Maksa par paātrinātu kartes izgatavošanu (8 darba stundu
laikā)
Maksa par kartes/papildu kartes lietošanu mēnesī
Maksa par pirkumiem
Latvijā
ārzemēs

EUR

USD
bezmaksas
bezmaksas

15 EUR

20 USD

20 EUR

27 USD

4.15 EUR

8.30 USD

bezmaksas
bezmaksas

Maksa par skaidras naudas izņemšanu ar karti
Bankomātos un citās bankās
Bilances apskatīšana bankomātos Latvijā
Valūtas konvertācijas uzcenojums
Procenti par konta atlikumu
Maksa par kredīta izmantošanu
Kredīta procentu likme
Līgumsoda procentu likme

3 EUR + 1.5%
4 USD + 1.5%
bezmaksas
3%
0% gadā
24% gadā
0.15% dienā
10 EUR +
14 USD +
faktiskie
faktiskie
izdevumi
izdevumi

Nepamatotas pretenzijas izskatīšana
Kartes konta slēgšana
Kartes konta slēgšana
Citi nosacījumi
Minimālā nodrošinājuma noguldījuma summa (vajadzīga
tikai galvenajai kartei)

bezmaksas
individuāli

individuāli

līdz 75% no nodrošinājuma
noguldījuma summas

Kredītlimita apjoms
Diennakts limits vienai kartei skaidras naudas izņemšanai
bankomātos un banku karšu nolasīšanas terminālos

2 800 EUR (ekvivalents)

Mēneša limits vienai kartei skaidras naudas izņemšanai
bankomātos un banku karšu nolasīšanas terminālos

15 000 EUR (ekvivalents)
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TARIFI
Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta
Kases operācijas
Skaidras naudas līdzekļu iemaksa kontā
(banknotes)
- savā kontā
savā kontā EUR (monētas):
- monētas līdz 10 gab.
- monētas virs 10 gab.
Skaidras naudas izsniegšana no konta*
Maksa par klienta atteikšanos izņemt iepriekš
rakstiski pieteikto naudu

Operācijas EUR
valūtā

Operācijas USD un
RUB valūtā

bezmaksas

0.5% no summas,
min. 3 EUR

bezmaksas
1 EUR par katrām
nākamajām 50 gab.
0.5% no summas, min. 1 EUR
0.3% no pieteiktās summas

Valūtas konvertācija
pēc bankas noteiktā valūtas maiņas
kursa

Konvertācija

* Summa virs 10 000 EUR ar pasūtījumu vienu darba dienu iepriekš (līdz 14:00)
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Spēkā no 2020. gada 01. marta

Dokumentārās operācijas
Bankas garantijas
Klienta pieteikuma par garantijas izsniegšanu izskatīšana

pēc vienošanās
(min. 150 EUR)

Bankas garantijas noformēšana un izsniegšana

pēc vienošanās

Garantijas summas palielināšana
Komisijas maksa par garantijas izmantošanu
Paziņojums par citas bankas izsniegto garantiju
Garantijas noteikumu izmaiņas
Garantijas anulēšana pirms termiņa beigām
Garantijas apstiprināšana
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1.0% no summas
(min. 150 EUR)
pēc vienošanās
0.1% no summas
(min. 100 EUR)
200 EUR par katru
izmaiņu
100 EUR
pēc vienošanās (min. 150
EUR) + bankas faktiskās
izmaksas
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Latvijas Republikas rezidentiem fiziskām personām
Spēkā no 2020. gada 01. marta
Citi pakalpojumi
Darījuma konts
Darījumu konta atvēršana un apkalpošana
Darījumu nosacījumu izmaiņas pēc klienta
pieprasījumu
Informācijas sniegšana klientiem par naudas
ieskaitīšanu darījuma kontā vai par dokumentu
iesniegšanu bankā
Darījuma konta slēgšana
Kredītoperācijas
Pieteikuma izskatīšana
Kredīta izsniegšanas komisija
Kredītresursu rezervēšana
Komisija par dokumentu noformēšanas un izmaiņu
veikšanu
Citi pakalpojumi un operācijas
Pasta vai sakaru pakalpojumi
Dokumentu sūtīšana pa pastu Latvijas robežās
Dokumentu sūtīšana ar kurjerpastu
Korespondējošo banku ieturējumi
Citi pakalpojumi un operācijas
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pēc vienošanās (min. 100 EUR)
pēc vienošanās (min. 100 EUR)
bezmaksas
bezmaksas
pēc vienošanās
pēc vienošanās
pēc vienošanās
pēc vienošanās

5 EUR + faktiskie izdevumi
50 EUR
atbilstoši faktiskajiem izdevumiem
pēc vienošanās

Maksājuma uzdevumu izpildes termiņi

1. SEPA – pārskaitījuma summa saņēmēja bankai tiek nodota tajā pašā Bankas darba dienā, ja
maksājuma rīkojums ir akceptēts līdz plkst. 15:30 un nākamajā Bankas darba dienā, ja
maksājuma rīkojums ir akceptēts pēc plkst. 15:30
2. Standarta pārskaitījums – pārskaitījuma summa saņēmēja bankai vai starpnieka bankai tiek
nodota pēc 2 Bankas darba dienām no maksājuma rīkojuma akceptēšanas dienas.
3. Steidzams pārskaitījums - pārskaitījuma summa saņēmēja bankai vai starpnieka bankai tiek
nodota nākamajā Bankas darba dienā no maksājuma rīkojuma akceptēšanas dienas.
4. Ekspress pārskaitījums1 (EUR, USD, RUB) – pārskaitījuma summa saņēmēja bankai vai
starpnieka bankai tiek nodota maksājuma rīkojuma akceptēšanas dienā, ja maksājuma rīkojums
ir akceptēts pirms:
EUR uz EEZ* pēc 15:30 līdz 18:00
EUR ārpus EEZ*
līdz 18:00
USD
līdz 16:00
RUB
līdz 14:00 (Maskavas laiks)
Ja maksājuma rīkojums akceptēts pēc norādītā laika, pārskaitījums tiek izpildīts kā Steidzams
pārskaitījums.
Par Ekspress pārskaitījumu izpildes iespējām citās valūtās lūdzam interesēties Bankā.

1

Maksājuma steidzamība var tikt mainīta ja korespondentbankas maksājumu rīkojumu pieņemšanas laiks beidzas ātrāk par Bankas
noteikto maksājumu rīkojumu pieņemšanas laiku.
*EEZ valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Lielbritānija, Ungārija, Vācija, Grieķija, Dānija, Francija, Īrija, Īslande, Spānija, Itālija, Kipra,
Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija,
Čehija, Zviedrija, Igaunija, Horvātija.
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