OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā

Pakalpojumu cenrādis juridiskajām personām
Spēkā no 01.11.2021.

Norēķinu konti
Konta atvēršana

Cena, EUR

Latvijas Republikas rezidentiem

20,00

Latvijas Republikas nerezidentiem, OP Finanšu Grupas klientiem*

300,00

Parakstu paraugu kartiņas maiņa

15,00

Pagaidu konts Latvijas Republikas rezidentiem

30,00

Konta atvēršana ārvalstu bankā
OP Finanšu Grupas bankās

50,00

Ārpus OP Finanšu Grupas

200,00

Papildu pakalpojumi ārvalstu bankās

pēc vienošanās

Konta slēgšana
Konta slēgšana

bez maksas

Konta uzturēšana
Mēneša maksa par konta uzturēšanu un internetbanku Latvijas Republikas rezidentiem

10,00

Mēneša maksa par konta uzturēšanu un internetbanku
Latvijas Republikas nerezidentiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā vai Norvēģijā

15,00

Mēneša maksa par konta uzturēšanu un internetbanku Latvijas Republikas
nerezidentiem, kas reģistrēti ārpus Eiropas Savienības vai Norvēģijas

50,00

Neaktīva konta uzturēšana (ja nav bijusi 1 izejoša vai ienākoša transakcija 12 mēnešos)

15,00

Maksa par naudas atlikumu norēķinu kontos
ECB likme

Maksa par naudas atlikumu norēķinu kontos virs 1 000 000 EUR7
Konta izraksts
Konta izrakstu saņemot bankā (par mēnesi)

5,00

Konta izrakstu saņemot pa pastu*

5,00 + pasta izdevumi

Konta izrakstu saņemot Internetbankā

bez maksas

Izejošā maksājuma uzdevuma kopijas apstiprināšana

1,00

Informācijas par konta operācijām izsniegšana un apstiprināšana
(izņemot izejošā maksājuma uzdevumu)

10,00

Konta izraksta nosūtīšana/saņemšana uz citu banku / no citas bankas (MT940)
Komisija par līguma noformēšanu
(ja izmanto gan MT940, gan MT101, maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu)

30,00

Apkalpošanas maksa mēnesī
(ja izmanto gan MT940, gan MT101, maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu)

32,00

Konta izraksta nosūtīšana citai bankai

1,50 (par izrakstu)

Komisija par līguma noformēšanu
(ja izmanto gan MT940, gan MT101, maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu)

30,00

Apkalpošanas maksa mēnesī
(ja izmanto gan MT940, gan MT101, maksa tiek ieturēta tikai par vienu pakalpojumu)

32,00

Maksājuma rīkojuma izpilde

komisija atbilstoši maksājuma veidam,
maksājuma uzdevumu iesniedzot bankā

* Plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
** SEPA maksājumi Latvijas teritorijā tiek izpildīti tajā pašā dienā.
*** Trešo pušu faktiskās izmaksas (notāra pakalpojumi, pasta izdevumi u. tml.).
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Ienākošā maksājuma pieprasījums no citām bankām (MT101)
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Grupas konts
Grupas konta pakalpojuma ieviešana

200,00

Gada maksa par Grupas konta pakalpojumu

min. 250,00

Apakšgrupas konta atvēršana

100,00

Gada maksa par apakšgrupas kontu

150,00

Mēneša maksa par katru dalībnieka kontu

15,00

Maksa par naudas atlikumu Pamatkontā virs summas, kas aprēķināta,
reizinot Grupas konta dalībnieku skaitu ar 1 000 000 EUR7

ECB likme

Grupas konta līguma izmaiņas

45,00

Izmaiņu ievadīšana grupas iekšējiem limitiem bankā

25,00

Izmaiņu ievadīšana grupas iekšējiem limitiem internetbankā

bez maksas

Grupas konta dalībnieka pievienošana/atvienošana

20,00

Grupas konta slēgšana

bez maksas

Konta atlikuma pārvedumi

sk. sadaļu “Konta atlikuma pārvedumi”

Citi ar Grupas kontu saistītie pakalpojumi

pēc vienošanās

Baltijas Grupas konta cenrādis

pēc vienošanās

Darījuma konts
Standarta Darījuma konts

150,00

Nestandarta Darījuma konts

pēc vienošanās

Standarta Darījuma konta izmaiņas

50,00

Nestandarta Darījuma konta izmaiņas

pēc vienošanās

Maksājumi
Izejošie vietējie maksājumi

Bankā

Internetbankā

Iekšbankas maksājums

2,00

bez maksas

SEPA maksājums**

3,00

0,30

Algu maksājums (SEPA, par katru maksājumu)

3,00

0,30

OP maksājums1 EUR

2,20

0,25

Ekspress maksājums SEPA maksājumu zonā

20,00

15,00

,5

Regulārais iekšbankas maksājuma uzdevums

bez maksas
0,30

Regulārais maksājuma uzdevums SEPA4
Regulārais maksājums ārvalstu valūtā

sk. komisijas maksu par starptautiskajiem
maksājumiem internetbankā

Maksājumi grupas konta ietvaros

bez maksas

Ienākošie vietējie maksājumi
Iekšbankas maksājums

bez maksas

SEPA maksājums

bez maksas

5

Izejošie starptautiskie maksājumi

Bankā

Internetbankā

OP maksājums (SHA )

7,00

2,00

Standarta maksājums (SHA3)

15,65

10,00

Standarta maksājums (OUR4)

28,45

26,00

Steidzams maksājums (SHA )

20,00

15,00

Steidzams maksājums (OUR4)

45,00

38,50

Ekspress maksājums (SHA3) (naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai
tajā pašā dienā, kad Banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu)

35,00

30,00

1

3

3

* Plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
** SEPA maksājumi Latvijas teritorijā tiek izpildīti tajā pašā dienā.
*** Trešo pušu faktiskās izmaksas (notāra pakalpojumi, pasta izdevumi u. tml.).
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Ekspress maksājums (OUR4) (naudas līdzekļu nodošana saņēmēja vai starpniekbankai
tajā pašā dienā, kad Banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu)

55,00

45,00

Ienākošie starptautiskie maksājumi
Maksājums OP Finanšu Grupas ietvaros1

bez maksas

Pārējie starptautiskie maksājumi (BEN /SHA )
2

3,00

3

Internetbanka
Reģistrēšana

bez maksas

Jauna internetbankas lietotāja pievienošana bankā

3,00

Mēneša apkalpošanas maksa

iekļauta konta uzturēšanas maksā

Limitu maiņa vienam lietotājam bankā

5,00

Kodu kalkulatora izsniegšana

25,00

Kodu kalkulatora atbloķēšana

15,00

Kodu kalkulatora aizvietošana

25,00

OP Gateway
Reģistrēšana

60,00

Mēneša apkalpošanas maksa

25,00

Konta atlikuma pārvedumi
Iekšzemes konta atlikuma pārvedumi
Komisija par līguma noformēšanu

65,00

Maksājumi katru darba dienu (mēneša maksa)

100,00

Maksājumi reizi nedēļā (mēneša maksa)

36,00

Maksājumi reizi mēnesī (mēneša maksa)

22,00

Līguma izmaiņas

45,00

Konta atlikuma pārvedumi OP Finanšu Grupas ietvaros
Komisija par līguma noformēšanu

45,00

Maksājumi katru darba dienu (mēneša maksa)

95,00

Maksājumi reizi nedēļā (mēneša maksa)

30,00

Maksājumi reizi mēnesī (mēneša maksa)

15,00

Līguma izmaiņas

45,00

Papildu pakalpojumi
Dokumentu nosūtīšana pa pastu*

3,55 + pasta izdevumi

Maksājumu izmeklēšana, labošana un atsaukšana
Iekšzemes vai OP grupas maksājuma izmeklēšana, līdz 6 mēnešu periodam

25,00 + citu banku faktiskās izmaksas

Iekšzemes vai OP grupas maksājuma izmeklēšana, kas ir vecāks par 6 mēnešiem

25,00 + citu banku faktiskās izmaksas

Starptautiskā maksājuma izmeklēšana, līdz 6 mēnešu periodam

57,00 + ārvalstu banku faktiskās izmaksas

Starptautiskā maksājuma izmeklēšana, kas ir vecāks par 6 mēnešiem

57,00 + ārvalstu banku faktiskās izmaksas

Maksājuma izmeklēšana, ja kļūdījusies banka

bez maksas

Maksājuma labošana, ja maksājums netika izsūtīts no bankas

20,00

Starptautiskā maksājuma atsaukšana, ja maksājums netika izsūtīts no bankas

35,00

Maksājuma labošana, ja maksājums tika izsūtīts no bankas
Starptautiskā maksājuma atsaukšana, ja maksājums tika izsūtīts no Bankas

35,00 + citu banku faktiskās izmaksas
45,00 + ārvalstu banku faktiskās izmaksas

* Plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
** SEPA maksājumi Latvijas teritorijā tiek izpildīti tajā pašā dienā.
*** Trešo pušu faktiskās izmaksas (notāra pakalpojumi, pasta izdevumi u. tml.).
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Vietējā maksājuma atsaukšana

20,00

Pieprasījuma vai paziņojuma nosūtīšana korespondentbankai

36,00

Cits klienta pieprasījums

pēc vienošanās

Ienākoša maksājuma detaļu labošana

20,00

Tiesu izpildītāja vai Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma pieņemšana izpildei

30,00

Izziņas
Izziņa par atvērtu kontu / atlikumu*

10,00

Izziņa auditoram (grupas gadījumā, par katru grupas dalībnieku)*

50,00 – 70,00***

Cita veida izziņa pēc pieprasījuma*

pēc vienošanās, min. 50,00

Overdrafti
Overdrafts EUR, USD

Cena, EUR

Komisijas maksa par overdrafta līguma noformēšanu6

1,5 % no summas, min. 200,00

Komisijas maksa par overdrafta līguma grozījumiem6

0,5 %, min. 150,00

Citu ar overdrafta līgumu saistītu dokumentu sagatavošana,
noformēšana, izsniegšana*

pēc vienošanās, min. 150,00
+ faktiskās izmaksas***

Dienas overdrafts EUR
1,5 % no summas, min. 200,00

Komisijas maksa par līguma noformēšanu6
Gada maksa

pēc vienošanās

Līguma grozījumi

0,5 %, min. 150,00

Kredīti
Komisijas maksa par kredīta līguma noformēšanu6

1 % no aizdevuma summas, min. 700,00

Komisijas maksa par kredīta līguma grozījumiem6

0,5 % no aizdevuma summas, min. 150,00

Komisijas maksa par kredīta izsniegšanu vairākos maksājumos,
sākot ar otro par katru nākamo kredīta daļas izmaksu

pēc vienošanās, min. 50,00

Citu ar kredīta līgumu saistītu dokumentu sagatavošana, noformēšana, izsniegšana*

pēc vienošanās, min. 150,00
+ faktiskās izmaksas***

Izziņas, piekrišanas, apliecinājumi
Izziņa konkursam, sagatavota pēc klienta pieprasījuma*

pēc vienošanās, min. 100,00

Izziņa par klienta kredītsaistībām, izsniegta Bankas filiālē*

pēc vienošanās, min. 50,00

Apliecinājums par finansējuma piešķiršanu*

pēc vienošanās, min. 50,00

Piekrišana saistībā ar finansējuma nodrošinājuma sastāvu,
sagatavota pēc klienta pieprasījuma*

pēc vienošanās, min. 100,00
+ faktiskās izmaksas***

Cita veida izziņas, apliecinājuma vai piekrišanas sagatavošana
pēc klienta pieprasījuma*

pēc vienošanās, min. 50,00
+ faktiskās izmaksas***

* Plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
** SEPA maksājumi Latvijas teritorijā tiek izpildīti tajā pašā dienā.
*** Trešo pušu faktiskās izmaksas (notāra pakalpojumi, pasta izdevumi u. tml.).
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Līzinga pakalpojumi
Pakalpojumi
Komisijas maksa par līguma noformēšanu*
Pakalpojuma maksa par rēķina nosūtīšanu pa pastu*
Līguma pārjaunošana uz jaunu klientu*

Cena, EUR
1,5 %, min. 200,00
3,56 par katru rēķinu
1,5 %, min. 200,00

Grozījumi maksājumu grafikā (papildu pamatsummas / izpirkuma maksājuma iemaksa,
termiņa saīsināšana, maksājumu datuma izmaiņa)*

70,00

Citi grozījumi līgumā vai maksājumu grafikā*

150,00

Komisijas maksa refinansēšanās gadījumā*

1,5 % no neatmaksātās finansētās
summas/aizdevuma, min. 300,00

Izziņa par samaksātajiem procentiem*

15,00 par katru izziņu

Izziņa par klienta saistībām*

15,00 par katru izziņu

Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva*
Pilnvara izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas*
Nestandarta izziņas/pilnvaras sagatavošana*
Maksa par ierakstu CSDD datubāzē*

15,00 par katru dokumentu
25,00
25,00 – 75,00
5,00 par katru ierakstu

Paziņojums par līguma pirmstermiņa pārtraukšanu*

100,00

Komisijas maksa par līgumu dokumentu sagatavošanu 2 valodās (latviešu un angļu)*

100,00

Apakšnomas vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšana*
Maksa pirmstermiņa atmaksāšanas gadījumā*

50,00
1,5 % no neatmaksātās finansētās
summas/aizdevuma, min. 70,00

Rēķinu atcelšana, kas sagatavoti balstoties uz klienta iesniegumu*

15,00

Līzinga (nomas) līguma pagarināšana*

150,00

Piezīmes
1

OP maksājuma nosacījumi:
• maksājums OP Finanšu Grupas ietvaros (starp OP Finanšu Grupā ietilpstošām bankām Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā)
• maksājuma valūta: EUR, SEK, USD, NOK, DKK, GBP, CHF, RUB, PLN, JPY
• komisijas veids ir “SHA”

2

BEN - saņēmējs apmaksā visas komisijas, kuras tiek ieturētas no maksājuma summas.

3

SHA - dalīti, saņēmējs un maksātājs apmaksā katrs savas bankas komisiju.

4

OUR - maksātājs apmaksā visas komisijas, ieskaitot savas bankas komisiju.

5

SEPA maksājuma nosacījumi:
• maksājuma valūta ir EUR
• saņēmēja banka ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Monako un Šveicē
• maksājumā ir norādīts pareizs saņēmēja IBAN
• maksājumā ir norādīts pareizs saņēmēja bankas identifikācijas SWIFT/BIC kods
• maksājuma veids ir “Standarta” (T+1)
• komisijas veids ir “SHA”

6

 aksa tiek ieturēta piešķirtā overdrafta/kredīta valūtā.
M
Tiek piemērots OP Corporate Bank noteiktais valūtas maiņas kurss attiecīgajai valūtai komisijas ieturēšanas brīdī.

7

 omisijas maksa var tikt piemērota naudas atlikumiem kontā/pamatkontā arī citās valūtās. Šādā gadījumā Banka komisijas maksu
K
aprēķinās balstoties uz attiecīgo valstu centrālo banku noteiktajām noguldījumu procentu likmēm (absolūtā vērtībā) atbilstošajām
valūtām, dalot minēto noguldījumu likmi ar 360 un reizinot ar naudas atlikumu kontā/pamatkontā. Komisijas maksa netiks
piemērota attiecībā uz to valūtu un attiecībā uz to laika periodu, kamēr centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu
procentu likmi, kas ir vienāda ar nulli vai ir pozitīva. Informācija par citu valūtu noguldījumu procentu likmēm pieejama attiecīgo
valstu centrālo banku interneta vietnēs.

* Plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
** SEPA maksājumi Latvijas teritorijā tiek izpildīti tajā pašā dienā.
*** Trešo pušu faktiskās izmaksas (notāra pakalpojumi, pasta izdevumi u. tml.).
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Bankas garantijas (Galvojumi)****
Garantiju izsniegšana
Garantiju līnijas līguma ietvaros

Cena, EUR
pēc vienošanās, min. 150,00

Ar citu nodrošinājumu

pēc vienošanās, min. 150,00

Garantijas izsniegšanas līguma / Garantiju līnijas līguma noslēgšana

pēc vienošanās, min. 250,00

Papildu komisijas
Garantijas izsniegšana steidzamā kārtā (vienas darba dienas laikā)

20,00

Garantijas izsniegšana izmantojot elektronisko SWIFT sistēmu

35,00

Garantijas nestandarta parauga sagatavošana un saskaņošana

pēc vienošanās, min. 20,00

Garantijas projekta sagatavošana (tiek piemērota, ja garantija netiek izsniegta)

30,00

Garantijas izmantošana
Garantiju līnijas ietvaros
Ar citu nodrošinājumu

pēc vienošanās
pēc vienošanās, min. 20,00/mēnesī

Papildu pakalpojumi:
Garantijas noteikumu grozīšana
Garantijas anulēšana pirms beigu termiņa
Samaksas pieprasījuma apstrāde
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma pārbaude (apliecināšana)
Paziņojums klientam par citas bankas izsniegtu garantiju /
garantijas izmaiņu veikšanu / garantijas anulēšanu
Citas bankas izsniegtas garantijas samaksas pieprasījuma apstrāde klienta uzdevumā
Citas bankas izsniegtas pretgarantijas apstrāde

80,00
80,00
1 % no pieprasītās summas, min. 250,00
100,00
min. 250,00
200,00
100,00

Kurjerpasta/pasta pakalpojuma izmaksas

Faktiskās izmaksas

Korespondējošo un sadarbības banku komisijas

Faktiskās izmaksas

SWIFT ziņojuma nosūtīšana
Apliecinājums par garantijas izsniegšanu*

50,00
min. 100,00

* Plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
**** Pakalpojums tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijā reģistrētu kredītiestādi OP Corporate Bank plc.
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