
 

 

Tarifi naudas pārskaitījumu operācijām no 2017. gada 1.augusta. 

 

Iesniegšanas 
laiks* 

Izpildes 
veids Cena 

Maksājumi EUR (euro) 

Uz savu vai cita paju biedra kontu Sabiedrībā līdz 17:00 Standarta Bezmaksas 

Uz citu banku/maksājumu iestādi Latvijā un 
EEZ* valstīs līdz 17:00 Standarta Bezmaksas 

Uz citu banku/maksājumu iestādi Latvijā un 
EEZ* valstīs līdz 15:30 Steidzams EUR 15.00 

Ārpus EEZ valstīm (arī uz EEZ* valstīm, ja nav 
norādīts saņēmējbankas SWIFT kods) līdz 17:00 Standarta EUR 25.00 

        

Maksājumi USD (ASV dolāri) 

Uz savu vai cita paju biedra kontu Sabiedrībā līdz 17:00 Standarta Bezmaksas 

Uz citu banku Latvijā (OUR*)       

līdz USD 2 000 līdz 17:00 Standarta* USD 5.00 

no USD 2 000.01 līdz 17:00 Standarta* USD 20.00 

Uz citu banku ārpus Latvijas (OUR*) līdz 17:00 Standarta USD 35.00 

Uz citu banku neatkarīgi no valsts (OUR*) līdz 14:00 Steidzams USD 60.00 

 

Iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt un tas būs apstrādāts no Sabiedrības puses. 

EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, 

Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), 

Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, 

Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija. 

OUR - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (korespondentbankas, 

saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Sabiedrība nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi 

"OUR" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu 

maksājuma summu. Ar šo noteikumu Sabiedrības atbildība ir ierobežota. Sabiedrība nav atbildīga par to, ka starpniekbanka 

vai saņēmējbanka nav izpildījusi Sabiedrības norādījumus vai arī maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Sabiedrības 

neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, konkrētās valsts pārvedumu prakse). 

Standarta – maksājumus ASV dolāros (USD) tiks izpildīts divu darba dienu laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas 

brīža. 

Steidzams - maksājumus euro (EUR) tiks izpildīts divu stundu laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas brīža, 

maksājumus ASV dolāros (USD) tiks izpildīts dienas laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas brīža. 


