
 

PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
Fiziskām personām 

NORĒĶINU KONTU ATVĒRŠANA UN UZTURĒŠANA 
Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 01.08.2018. 

Pakalpojums  Pakalpojuma cena 

 Konta valūta GBP EUR USD 

Norēķinu konta atvēršana 25.00 25.00 40.00 

Papildmaksa par norēķinu konta atvēršanu  
(klientiem, kurus Iestāde ir identificējusi attālināti) 

10.00 10.00 15.00 

Norēķinu konta slēgšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Norēķinu konta uzturēšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Slēdzama norēķinu konta uzturēšana, mēneša maksa 1 
līdz 12 mēnešiem 

sākot ar 13.mēnesi 

 
20.00 

200.00 

 
20.00 

200.00 

 
30.00 

200.00 

Izmaiņu reģistrēšana informācijā par klienu un/vai kontu Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Maksa par norēķinu konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% 45% 

Līgumsods par kavētiem norēķiniem 2 7.50 7.50 10.00 

Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu 7.50 7.50 10.00 

Zvērināta tiesu izpildītāja vai VID inkaso rīkojuma pieņemšana izpildei 3 10.00 10.00 10.00 
1 Mēneša maksa par tāda norēķinu konta uzturēšanu, kura slēgšana ir uzsākta pēc Klienta vai Iestādes iniciatīvas un kurā ir pozitīvs atlikums, ja Klients nav norādījis Iestādei 

tās pamatotām prasībām atbilstošus rekvizītus atlikuma pārskaitīšanai; maksa tiek piemērota, sākot ar trešo kalendāro mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta 
slēgšanu iniciē Iestāde, vai, sākot ar nākamo mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta slēgšanu iniciē Klients, bet ne ātrāk kā pēc tam, kad ir zuduši citos Iestādes un 
Klienta noslēgtajos līgumos paredzētie līgumiskie šķēršļi atlikuma pārskaitīšanai. 

2 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā norēķinu konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam (šo 

datumu ieskaitot) vai citam datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Iestāde ir vienojusies ar Klientu. 
3 Rīkojuma izpildes gadījumā par katru maksājumu papildus tiek piemērota komisijas maksa par iekšzemes maksājuma izpildi.  

 

Latvijas nerezidentiem 
Spēkā no 29.04.2019. 

Pakalpojums  Pakalpojuma cena 

 Konta valūta GBP EUR USD 

Norēķinu konta atvēršana 50.00 50.00 75.00 

Papildmaksa par norēķinu konta atvēršanu  
(klientiem, kurus Iestāde ir identificējusi attālināti) 

25.00 25.00 40.00 

Norēķinu konta slēgšana 150.00 150.00 150.00 

Norēķinu konta uzturēšana, mēneša maksa 5.00 5.00 7.50 

Slēdzama norēķinu konta uzturēšana, mēneša maksa 1 
līdz 3 mēnešiem 

sākot ar 4.mēnesi 
sākot ar 7.mēnesi 

 
20.00 

200.00 
1,000.00 

 
20.00 

200.00 
1,000.00 

 
30.00 

200.00 
1,000.00 

Izmaiņu reģistrēšana informācijā par klienu un/vai kontu 10.00 10.00 15.00 

Maksa par norēķinu konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% 45% 

Līgumsods par kavētiem norēķiniem 2 7.50 7.50 10.00 

Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu 7.50 7.50 10.00 

Zvērināta tiesu izpildītāja vai VID inkaso rīkojuma pieņemšana izpildei 3 10.00 10.00 10.00 
1 Mēneša maksa par tāda norēķinu konta uzturēšanu, kura slēgšana ir uzsākta pēc Klienta vai Iestādes iniciatīvas un kurā ir pozitīvs atlikums, ja Klients nav norādījis Iestādei 

tās pamatotām prasībām atbilstošus rekvizītus atlikuma pārskaitīšanai; maksa tiek piemērota, sākot ar trešo kalendāro mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta 
slēgšanu iniciē Iestāde, vai, sākot ar nākamo mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta slēgšanu iniciē Klients, bet ne ātrāk kā pēc tam, kad ir zuduši citos Iestādes un 
Klienta noslēgtajos līgumos paredzētie līgumiskie šķēršļi atlikuma pārskaitīšanai. 

2 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā norēķinu konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam (šo 

datumu ieskaitot) vai citam datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Iestāde ir vienojusies ar Klientu.  
3 Rīkojuma izpildes gadījumā par katru maksājumu papildus tiek piemērota komisijas maksa par iekšzemes maksājuma izpildi.  
  



 
 

ATTĀLINĀTĀ KONTA VADĪBA 
Latvijas rezidentiem un nerezidentiem 

Spēkā no 05.05.2017. 

Pakalpojums  Pakalpojuma cena 

 Konta valūta GBP EUR USD 

Pieslēgums Transact Online sistēmai Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Konta paroles un kodu kartes izsniegšana  Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Konta paroles un kodu kartes aizvietošana 10.00 10.00 15.00 

Viena kodu kalkulatora izsniegšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Papildu kodu kalkulatora izsniegšana vai esošā aizvietošana 1 25.00 25.00 40.00 

Pieejas pieslēgums citas personas kontiem vai kartēm (uz pilnvaras pamata) 10.00 10.00 15.00 

Maksa par nestandarta debeta operāciju limita piešķiršanu 15.00 15.00 15.00 

Debeta operāciju limiti 

Maksājumu limits 2 (klātienē identificētiem klientiem) 
Katram kontam 

Maksājumu limits 2 (attālināti identificētiem klientiem) 
Katram kontam 

 
5,000 EUR mēnesī vai ekvivalents konta valūtā 

 
1,500 EUR mēnesī vai ekvivalents konta valūtā 

1 Bojāta kodu kalkulatora aizvietošana tiek veikta bez maksas 2 gadu laikā no tā izsniegšanas, ja bojājums nav radies lietotāja rīcības rezultātā.  
2 Limits ir noteikts maksimālai maksājumu kopsummai un neattiecas uz karšu darījumiem un maksājumiem starp paša klienta kontiem SIA Transact Pro ietvaros. Limits ir 

piemērojams vienīgi izejošajiem starpbanku maksājumiem (kredīta pārvedumiem) un maksājumiem, ko klients veic par labu citiem saņēmējiem SIA Transact Pro ietvaros. 



 
MAKSĀJUMI* 

*Papildus zemāk norādītajām komisijas maksām par maksājumu izpildi var tikt piemērota komisijas maksa par nestandarta maksājuma rīkojuma izpildi saskaņā ar Cenrāža 
sadaļas “MAKSĀJUMU RĪKOJUMU LABOŠANA, ATCELŠANA UN IZPILDES IZMEKLĒŠANA. NORAIDĪTO UN NESTANDARTA MAKSĀJUMU APSTRĀDE” noteikumiem. 

IEKŠĒJIE MAKSĀJUMI starp kontiem, kas atvērti SIA TRANSACT PRO 
Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 27.08.2016. 

Pakalpojums Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Maksājumi SIA „Transact Pro” ietvaros 

- starp viena klienta kontiem 17:00 Bez maksas Bez maksas Bez maksas T 

- uz cita klienta kontu SIA „Transact Pro” ietvaros 17:00 1.00 1.00 1.50 T 

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra iekšējiem maksājumiem uz cita klienta kontu, ja maksājuma summa sasniedz vai pārsniedz 
zemāk norādītās summas): 

500 EUR vai ekvivalents konta valūtā 3.00 3.00 5.00  

3,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  10.00 10.00 15.00  

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.25.00 

 

 

Latvijas nerezidentiem 
Spēkā no 27.08.2016. 

Pakalpojums Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Maksājumi SIA „Transact Pro” ietvaros 

- starp viena klienta kontiem 17:00 Bez maksas Bez maksas Bez maksas T 

- uz cita klienta kontu SIA „Transact Pro” ietvaros 17:00 2.00 2.00 3.00 T 

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra iekšējiem maksājumiem uz cita klienta kontu, ja maksājuma summa sasniedz vai pārsniedz 
zemāk norādītās summas): 

500 EUR vai ekvivalents konta valūtā 3.00 3.00 5.00  

3,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  10.00 10.00 15.00  

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.25.00 

 

 
  



 
 

IEKŠZEMES UN STARPTAUTISKIE MAKSĀJUMI 
 

SIA „Transact Pro” nodrošina izejošo maksājumu izpildi, piemērojot šādus starpbanku komisijas maksu samaksas veidus, ņemot vērā 
zemāk minētos ierobežojumus:  
 
OUR – visas komisijas maksas par maksājuma izpildi, t.sk. SIA „Transact Pro”, saņēmēja bankas un starpniekbanku komisijas maksas, sedz 
klients. Ja maksājuma izpildes laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmēja banka, šīs papildu komisijas maksas 
summa tiek norakstīta no klienta konta. Dažreiz starpniekbanka un/vai saņēmēja banka var neņemt vērā SIA „Transact Pro” norādījumus 
attiecībā uz starpbanku komisijas maksas samaksas veidu, tādēļ šādu banku komisija var tikt ieturēta no maksājuma summas. 
 
SHA – klients apmaksā SIA „Transact Pro” komisijas maksu par maksājuma izpildi. Starpniekbanku un saņēmēja bankas komisijas maksas 
apmaksā maksājuma saņēmējs. 
 
BEN – saņēmējs apmaksā SIA „Transact Pro”, saņēmēja bankas un maksājuma izpildē iesaistīto starpbniekbanku komisijas maksas, kuras 
tiek ieturētas no maksājuma summas. Minimālā maksājuma summa, kurai piemērojams šis starpbanku komisijas maksas samaksas veids, 
ir 200 eiro vai ekvivalents maksājuma valūtā. 
 
SIA „Transact Pro” piemēro šādus noteikumus izejošo maksājumu izpildei: 

• Izejošajiem maksājumiem eiro (EUR) un Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP) EEZ* ietvaros SIA „Transact Pro” piemēro tikai 
komisijas samaksas veidu SHA. Veicot maksājumu uz EEZ valsti eiro vai GBP, saņēmēja bankai tiek nodota pilna maksājuma summa, 
un saņēmēja bankas komisijas maksa var tikt ieturēta no saņēmēja, ja to paredz saņēmēja bankas un maksājuma saņēmēja 
vienošanās. Ja maksājuma rīkojumā, kas atbilst iepriekš minētiem nosacījumiem, ir norādīts neatbilstošs starpbanku komisijas 
maksas samaksas veids (BEN vai OUR), SIA „Transact Pro” ir tiesīga mainīt to uz SHA bez atsevišķas saskaņošanas ar klientu. 

• Izejošajiem maksājumiem eiro un GBP, kuru izpildē ir iesaistītas finanšu iestādes, kas atrodas ārpus EEZ, SIA „Transact Pro” piemēro 
OUR vai SHA starpbanku komisijas maksas samaksas veidu; BEN komisijas samaksas veids netiek piemērots maksājumiem EUR, GBP, 
CHF (Šveices franks) un SEK (Zviedrijas krona). 

 

Izcenojumi Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 05.05.2017. 

Pakalpojums Steidzamība Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Izejošie maksājumi Eiro (EUR) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 15:00 1.00 1.00 1.50 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA)       

 Standarta 17:00 17.00 20.00 30.00 T+1 

 Steidzams 11:00 20.00 25.00 35.00 T 

Izejošie maksājumi ASV dolāros (USD) 

OUR Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA, BEN** Standarta 17:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

OUR Steidzams 13:00 60.00 70.00 85.00 T 

SHA, BEN** Steidzams 13:00 50.00 55.00 60.00 T 

Izejošie maksājumi sterliņu mārciņās (GBP) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Standarta 17:00 55.00 65.00 80.00 T+1 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Steidzams 15:00 60.00 70.00 85.00 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Steidzams 15:00 65.00 75.00 90.00 T 

Izejošie maksājumi Šveices frankos (CHF) un Zviedrijas kronās (SEK) 

OUR Standarta 15:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA Standarta 15:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

       

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra izejošajiem maksājumiem, kas sasniedz vai pārsniedz zemāk norādītās summas): 

500 EUR vai ekvivalents konta valūtā 3.00 3.00 5.00  

3,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  10.00 10.00 15.00  

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.25.00 

 

Ienākošie maksājumi 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti korekti 17:00 Bez maksas Bez maksas Bez maksas T 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti nekorekti vai neatbilst 
standarta formātam 5  

17:00 30.00 35.00 50.00 T+1 

 
  



 
Izcenojumi Latvijas nerezidentiem 

01.08.2018.. 

Pakalpojums Steidzamība Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Izejošie maksājumi Eiro (EUR) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 15:00 20.00 25.00 35.00 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA)       

 Standarta 17:00 35.00 40.00 45.00 T+1 

 Steidzams 11:00 40.00 45.00 50.00 T 

Izejošie maksājumi ASV dolāros (USD) 

OUR Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA, BEN** Standarta 17:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

OUR Steidzams 13:00 60.00 70.00 85.00 T 

SHA, BEN** Steidzams 13:00 50.00 55.00 60.00 T 

Izejošie maksājumi sterliņu mārciņās (GBP) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Standarta 17:00 55.00 65.00 80.00 T+1 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Steidzams 15:00 60.00 70.00 85.00 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Steidzams 15:00 65.00 75.00 90.00 T 

Izejošie maksājumi Šveices frankos (CHF) un Zviedrijas kronās (SEK) 

OUR Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA Standarta 17:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

       

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra izejošajiem maksājumiem, kas sasniedz vai pārsniedz zemāk norādītās summas): 

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 17.00 20.00 30.00  

25,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  40.00 50.00 75.00  

50,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 100.00 125.00 185.00  

150,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%,  
min.160.00 

0.09%, 
min.200.00 

0.09%, 
min.250.00 

 

Ienākošie maksājumi 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti korekti 17:00 5.00 5.00 5.00 T 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti nekorekti vai neatbilst 
standarta formātam 5  

17:00 30.00 35.00 50.00 T+1 

 
1 Laiks SIA „Transact Pro” darba dienas ietvaros, pēc kura saņemtie maksājuma rīkojumi (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas 
(ienākošajiem maksājumiem) ir uzskatāmas par saņemtiem nākamajā darba dienā. Pirmssvētku dienās norādītais laiks tiek saīsināts par vienu stundu. 
 
2 Izpildes termiņš ir vēlākais termiņš, kad SIA „Transact Pro” apņemas nosūtīt izejošā maksājuma rīkojumu un nodot maksājuma summu tās 
korespondentbankai, kur “T” nozīmē darba dienu, kurā SIA „Transact Pro” ir saņēmusi korekti noformētu maksājuma rīkojumu, bet “T+1” nozīmē nākamo 
darba dienu, kas seko dienai, kad SIA „Transact Pro” ir saņēmusi korekti noformētu maksājuma rīkojumu.  
 
3 Norādītais izcenojums ir piemērojams tikai maksājumiem EEZ ietvaros, ja maksājuma rīkojums satur korektu maksājuma saņēmēja konta numuru IBAN 
formātā un saņēmēja bankas SWIFT kodu. Maksājumiem, kas neatbilst iepriekš minētiem nosacījumiem, ir piemērojami izcenojumi, kas noteikti 
maksājumiem ārpus EEZ.   
 
4 Uzcenojums ir papildu komisijas maksa, kas ir piemērojama papildus attiecīgajam maksājuma veidam noteiktajai standarta komisijas maksai un var tikt 
ieturēta atsevišķi vai kopā ar to. Uzcenojums ir komisijas maksa, kas tiek aprēķināta liela apmēra maksājumiem atkarībā no tā, kuru no augstāk 
norādītajiem limitiem sasniedz vai pārsniedz maksājuma summa; gadījumā, ja maksājuma summa vienlaicīgi pārsniedz vairākus limitus, uzcenojuma 
summa tiek noteikta atbilstoši lielākajam no pārsniegtiem limitiem.   
 
5 Komisijas maksa tiek ieturēta papildus standarta maksai par ienākošā maksājuma izpildi ar korekti aizpildītiem rekvizītiem.  

  
* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, 
Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, 
Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 
** BEN starpbanku komisijas maksas likmes tiek noteiktas un piemērotas tikai maksājuma valūtā (USD). Sākot ar 19.10.2016. maksājumu izpilde ar BEN 

starpbanku komisijas maksu samaksas veidu netiek nodrošināta. Noformējot maksājumu uzdevumu USD valūtā, jāizvēlas opcija OUR vai SHA.  



 
MAKSĀJUMU RĪKOJUMU LABOŠANA, ATCELŠANA, PĀRBAUDE UN IZPILDES IZMEKLĒŠANA  

NORAIDĪTO UN NESTANDARTA MAKSĀJUMU APSTRĀDE 
Izcenojumi Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 29.04.2019. 

Pakalpojums Pakalpojuma cena 

GBP EUR USD 

Izejošā maksājuma izpildes izmeklēšana 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts 6 mēnešu laikā pēc maksājuma Izpildes termiņa  

Iekšzemes maksājumiem eiro  12.00 15.00 25.00 

Pārējiem maksājumiem* 50.00 60.00 100.00 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts vēlāk par 6 mēnešiem pēc maksājuma Izpildes termiņa 

Iekšzemes maksājumiem eiro  17.00 20.00 30.00 

Pārējiem maksājumiem* 70.00 80.00 120.00 

 

Izejošā maksājuma rīkojuma labošana vai izpildes atcelšana  

- pirms maksājuma rīkojums ir nosūtīts korespondentbankai 10.00 10.00 10.00 

- pēc iekšzemes vai EEZ ietvaros izpildāmā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro 12.00 15.00 25.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

- pēc starptautiskā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro* 25.00 30.00 45.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

 

Nestandarta maksājuma rīkojuma izpilde** 15.00 15.00 15.00 

Maksājuma atbilstības riska pārbaude *** 150.00 150.00 150.00 

Noraidītā maksājuma apstrāde 

- ja maksājums ir noraidīts Latvijā 20.00 20.00 30.00 

- ja maksājums ir noraidīts ārpus Latvijas 25.00 25.00 40.00 
* SIA „Transact Pro” papildus tās noteiktajai komisijas maksai noraksta no klienta konta arī pakalpojuma nodrošināšanas faktiskās izmaksas (saņēmēja 
bankas un/vai starpniekbanku pieprasītās komisijas maksas).  
** Komisijas maksa tiek piemērota papildus attiecīgajam maksājuma veidam noteiktajai komisijas maksai par tāda maksājuma rīkojuma apstrādi, kurš ir 
iesniegts SIA „Transact Pro”, neizmantojot Interneta Birojā pieejamās automatizētās maksājuma rīkojumu formas. Komisijas maksa netiek piemērota, ja 
SIA „Transact Pro” nenodrošina maksājuma rīkojuma iesniegšanu, izmantojot Interneta Birojā pieejamās maksājuma rīkojumu formas 
*** Komisijas maksa tiek piemērota par ienākošā vai izejošā maksājumā iesaistīto pušu padziļināto izpēti, t.sk. par informācijas apkopošanu un atbildes 
sagatavošanu pēc maksājuma izpildē vai kontrolē iesaistīto iestāžu pieprasījuma. 

 
Izcenojumi Latvijas nerezidentiem 

Spēkā no  29.04.2019. 

Pakalpojums Pakalpojuma cena 

GBP EUR USD 

Izejošā maksājuma izpildes izmeklēšana 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts 6 mēnešu laikā pēc maksājuma 
Izpildes termiņa* 

50.00 60.00 100.00 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts vēlāk par 6 mēnešiem pēc 
maksājuma Izpildes termiņa* 

70.00 80.00 120.00 

 

Izejošā maksājuma rīkojuma labošana vai izpildes atcelšana 

- pirms maksājuma rīkojums ir nosūtīts korespondentbankai 15.00 15.00 15.00 

- pēc iekšzemes vai EEZ ietvaros izpildāmā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro 25.00 30.00 45.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

- pēc starptautiskā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro* 50.00 60.00 100.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

 

Nestandarta maksājuma rīkojuma izpilde** 15.00 15.00 15.00 

Maksājuma atbilstības riska pārbaude *** 150.00 150.00 150.00 

Noraidītā maksājuma apstrāde 

- ja maksājums ir noraidīts Latvijā 20.00 20.00 30.00 

- ja maksājums ir noraidīts ārpus Latvijas 25.00 25.00 40.00 
* SIA „Transact Pro” papildus tās noteiktajai komisijas maksai noraksta no klienta konta arī pakalpojuma nodrošināšanas faktiskās izmaksas (saņēmēja 
bankas un/vai starpniekbanku pieprasītās komisijas maksas).  



 
** Komisijas maksa tiek piemērota papildus attiecīgajam maksājuma veidam noteiktajai komisijas maksai par tāda maksājuma rīkojuma apstrādi, kurš ir 
iesniegts SIA „Transact Pro”, neizmantojot Interneta Birojā pieejamās automatizētās maksājuma rīkojumu formas. Komisijas maksa netiek piemērota, ja 
SIA „Transact Pro” nenodrošina maksājuma rīkojuma iesniegšanu, izmantojot Interneta Birojā pieejamās maksājuma rīkojumu formas. 
*** Komisijas maksa tiek piemērota par ienākošā vai izejošā maksājumā iesaistīto pušu padziļināto izpēti, t.sk. par informācijas apkopošanu un atbildes 
sagatavošanu pēc maksājuma izpildē vai kontrolē iesaistīto iestāžu pieprasījuma. 



 
DOKUMENTU, IZRAKSTU UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA 

Latvijas rezidentiem un nerezidentiem 

Spēkā no 01.08.2018. 

Pakalpojums Pakalpojuma cena 

GBP EUR USD 

Standarta izziņas izsniegšana  
(par konta esamību un naudas līdzekļu atlikumu tajā) 

10.00 10.00 15.00 

Nestandarta izziņas izsniegšana 45.00 50.00 75.00 

Atbildes sagatavošana uz auditora pieprasījumu 85.00 100.00 150.00 

Izziņas notariāla apliecināšana* 55.00 60.00 100.00 

Standarta konta izraksta izsniegšana 

- elektroniski Transact Online sistēmā  Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

- papīra veidā 

par periodu, kas nepārsniedz 1 gadu 10.00 10.00 15.00 

par periodu, kas pārsniedz 1 gadu 1.00 par lappusi, 
min. 15.00 

1.00 par lappusi, 
min. 15.00 

1.50 par lappusi, 
min. 25.00 

Slēgta konta izraksta izsniegšana 1.00 par lappusi, 
min. 20.00 

1.00 par lappusi, 
min. 20.00 

1.50 par lappusi, 
min. 30.00 

Maksājuma izpildi apliecinošu dokumentu izsniegšana (SWIFT maksājumu uzdevumu kopijas u.c.) 

- ja dokumenti pieprasīti 1 mēneša laikā pēc maksājuma Izpildes termiņa 5.00 5.00 5.00 

- ja dokumenti pieprasīti vēlāk par 1 mēnesi pēc maksājuma Izpildes 
termiņa 

10.00 10.00 10.00 

Dokumentu piegāde ar kurjerpastu 7.50 + 
kurjerpasta 

piegādes izmaksas 

7.50 +  
kurjerpasta 

piegādes izmaksas 

10.00 + 
kurjerpasta 

piegādes izmaksas 

Dokumentu nosūtīšana pa faksu 5.00 par lappusi 5.00 par lappusi 7.50 par lappusi 
* komisijas maksa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar LR Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 

  



 

PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
Juridiskām personām un individuālajiem komersantiem 

NORĒĶINU KONTU ATVĒRŠANA UN UZTURĒŠANA 
Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 29.03.2019. 

Pakalpojums  Pakalpojuma cena 

 Konta valūta GBP EUR USD 

Norēķinu konta atvēršana 35.00 35.00 60.00 

Papildmaksa par norēķinu konta atvēršanu  
(klientiem, kurus Iestāde ir identificējusi attālināti) 

15.00 15.00 20.00 

Norēķinu konta slēgšana 10.00 10.00 15.00 

Norēķinu konta uzturēšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Slēdzama norēķinu konta uzturēšana, mēneša maksa 1 
līdz 3 mēnešiem 

sākot ar 4.mēnesi 
sākot ar 7.mēnesi 

 
20.00 

200.00 
1,000.00 

 
20.00 

200.00 
1,000.00 

 
30.00 

200.00 
1,000.00 

Izmaiņu reģistrēšana informācijā par klientu un/vai kontu 5.00 5.00 7.50 

Maksa par norēķinu konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% 45% 

Līgumsods par kavētiem norēķiniem 2 7.50 7.50 10.00 

Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu 7.50 7.50 10.00 

Zvērināta tiesu izpildītāja vai VID inkaso rīkojuma pieņemšana izpildei 3 10.00 10.00 10.00 
1 Mēneša maksa par tāda norēķinu konta uzturēšanu, kura slēgšana ir uzsākta pēc Klienta vai Iestādes iniciatīvas un kurā ir pozitīvs atlikums, ja Klients nav norādījis Iestādei tās 

pamatotām prasībām atbilstošus rekvizītus atlikuma pārskaitīšanai; maksa tiek piemērota, sākot ar otro kalendāro mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta slēgšanu 
iniciē Iestāde, vai, sākot ar nākamo mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta slēgšanu iniciē Klients , bet ne ātrāk kā pēc tam, kad ir zuduši citos Iestādes un Klienta 
noslēgtajos līgumos paredzētie līgumiskie šķēršļi atlikuma pārskaitīšanai; ja Klients ir likvidēts / izslēgts no tā reģistrācijas valsts uzturētā komercreģistra, un tādēļ slēgšanu iniciē 
Iestāde, maksa tiek piemērota, sākot ar nākamo mēnesi pēc Klienta likvidēšanas / izslēgšanas no reģistra. 

2  Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā norēķinu konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam (šo 

datumu ieskaitot) vai citam datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Iestāde ir vienojusies ar Klientu.  
3 Rīkojuma izpildes gadījumā par katru maksājumu papildus tiek piemērota komisijas maksa par iekšzemes maksājuma izpildi. 
 

Latvijas nerezidentiem 
Spēkā no 29.03.2019. 

Pakalpojums  Pakalpojuma cena 

 Konta valūta GBP EUR USD 

Norēķinu konta atvēršana 75.00 75.00 125.00 

Papildmaksa par norēķinu konta atvēršanu  
(klientiem, kurus Iestāde ir identificējusi attālināti) 

25.00 25.00 40.00 

Norēķinu konta slēgšana 250.00 250.00 250.00 

Norēķinu konta uzturēšana, mēneša maksa 20.00 20.00 30.00 

Slēdzama norēķinu konta uzturēšana, mēneša maksa 1 
līdz 3 mēnešiem 

sākot ar 4.mēnesi 
sākot ar 7.mēnesi 

 
1,000.00 
5,000.00 

10,000.00 

 
1,000.00 
5,000.00 

10,000.00 

 
1,000.00 
5,000.00 

10,000.00 

Izmaiņu reģistrēšana informācijā par klientu un/vai kontu 
patieso labuma guvēju un pilnvaroto personu maiņa 

citas izmaiņas 

 
200.00 
50.00 

 
200.00 
50.00 

 
200.00 
50.00 

Ar uzņēmuma dibinātāju / dalībnieku maiņu saistītu izmaiņu reģistrēšana 100.00 100.00 125.00 

Maksa par norēķinu konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% 45% 

Līgumsods par kavētiem norēķiniem 2 7.50 7.50 10.00 

Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu 7.50 7.50 10.00 

Zvērināta tiesu izpildītāja vai VID inkaso rīkojuma pieņemšana izpildei 3 10.00 10.00 10.00 
1 Mēneša maksa par tāda norēķinu konta uzturēšanu, kura slēgšana ir uzsākta pēc Klienta vai Iestādes iniciatīvas un kurā ir pozitīvs atlikums, ja Klients nav norādījis Iestādei tās 

pamatotām prasībām atbilstošus rekvizītus atlikuma pārskaitīšanai; maksa tiek piemērota, sākot ar otro kalendāro mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta slēgšanu 
iniciē Iestāde, vai, sākot ar nākamo mēnesi pēc konta slēgšanas iniciēšanas, ja konta slēgšanu iniciē Klients , bet ne ātrāk kā pēc tam, kad ir zuduši citos Iestādes un Klienta 
noslēgtajos līgumos paredzētie līgumiskie šķēršļi atlikuma pārskaitīšanai; ja Klients ir likvidēts / izslēgts no tā reģistrācijas valsts uzturētā komercreģistra, un tādēļ slēgšanu iniciē 
Iestāde, maksa tiek piemērota, sākot ar nākamo mēnesi pēc Klienta likvidēšanas / izslēgšanas no reģistra. 

2 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā norēķinu konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam (šo 

datumu ieskaitot) vai citam datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Iestāde ir vienojusies ar Klientu.  
3 Rīkojuma izpildes gadījumā par katru maksājumu papildus tiek piemērota komisijas maksa par iekšzemes maksājuma izpild i. 
  



 
 

ATTĀLINĀTĀ KONTA VADĪBA 
Latvijas rezidentiem un nerezidentiem 

Spēkā no 03.04.2017. 

Pakalpojums  Pakalpojuma cena 

 Konta valūta GBP EUR USD 

Pieslēgums Transact Online sistēmai Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Konta paroles un kodu kartes izsniegšana  Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Konta paroles un kodu kartes aizvietošana 10.00 10.00 15.00 

Viena kodu kalkulatora izsniegšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

Papildu kodu kalkulatora izsniegšana vai esošā aizvietošana 1 25.00 25.00 40.00 

Pieejas pieslēgums citas personas kontiem vai kartēm (uz pilnvaras pamata) 20.00 20.00 30.00 

Maksa par nestandarta debeta operāciju limita piešķiršanu 20.00 20.00 20.00 

Debeta operāciju limiti 

Maksājumu limits 2 (klātienē identificētiem klientiem) 
Katram kontam 

Maksājumu limits 2 (attālināti identificētiem klientiem) 
Katram kontam 

 
300,000 EUR mēnesī vai ekvivalents konta valūtā 

 
1,500 EUR mēnesī vai ekvivalents konta valūtā 

1 Bojāta kodu kalkulatora aizvietošana tiek veikta bez maksas 2 gadu laikā no tā izsniegšanas, ja bojājums nav radies lietotāja rīcības rezultātā.  
2 Limits ir noteikts maksimālai maksājumu kopsummai un neattiecas uz karšu darījumiem un maksājumiem starp paša klienta kontiem SIA Transact Pro ietvaros. Limits ir 

piemērojams vienīgi izejošajiem starpbanku maksājumiem (kredīta pārvedumiem) un maksājumiem, ko klients veic par labu citiem saņēmējiem SIA Transact Pro ietvaros. 
Individuālo komersantu veiktajiem maksājumiem ir piemērojami fiziskām personām noteiktie debeta operāciju limiti. 
  



 
 

MAKSĀJUMI* 
*Papildus zemāk norādītajām komisijas maksām par maksājumu izpildi var tikt piemērota komisijas maksa par nestandarta maksājuma rīkojuma izpildi saskaņā ar Cenrāža 
sadaļas “MAKSĀJUMU RĪKOJUMU LABOŠANA, ATCELŠANA UN IZPILDES IZMEKLĒŠANA. NORAIDĪTO UN NESTANDARTA MAKSĀJUMU APSTRĀDE” noteikumiem.  

IEKŠĒJIE MAKSĀJUMI starp kontiem, kas atvērti SIA TRANSACT PRO 
Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 27.07.2016. 

Pakalpojums Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Maksājumi SIA „Transact Pro” ietvaros 

- starp viena klienta kontiem 17:00 Bez maksas Bez maksas Bez maksas T 

- uz cita klienta kontu SIA „Transact Pro” ietvaros 17:00 1.00 1.00 1.50 T 

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra iekšējiem maksājumiem uz cita klienta kontu, ja maksājuma summa sasniedz vai pārsniedz 
zemāk norādītās summas): 

500 EUR vai ekvivalents konta valūtā 3.00 3.00 5.00  

3,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  10.00 10.00 15.00  

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.25.00 

 

 

Latvijas nerezidentiem 
Spēkā no 27.07.2016. 

Pakalpojums Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Maksājumi SIA „Transact Pro” ietvaros 

- starp viena klienta kontiem 17:00 2.00 2.00 3.00 T 

- uz cita klienta kontu SIA „Transact Pro” ietvaros 17:00 2.00 2.00 3.00 T 

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra iekšējiem maksājumiem uz cita klienta kontu, ja maksājuma summa sasniedz vai pārsniedz 
zemāk norādītās summas): 

500 EUR vai ekvivalents konta valūtā 3.00 3.00 5.00  

3,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  10.00 10.00 15.00  

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.25.00 

 

 
  



 
 

IEKŠZEMES UN STARPTAUTISKIE MAKSĀJUMI 
 
SIA „Transact Pro” nodrošina izejošo maksājumu izpildi, piemērojot šādus starpbanku komisijas maksu samaksas veidus, ņemot vērā 
zemāk minētos ierobežojumus:  
 
OUR – visas komisijas maksas par maksājuma izpildi, t.sk. SIA „Transact Pro”, saņēmēja bankas un starpniekbanku komisijas maksas, sedz 
klients. Ja maksājuma izpildes laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmēja banka, šīs papildu komisijas maksas 
summa tiek norakstīta no klienta konta. Dažreiz starpniekbanka un/vai saņēmēja banka var neņemt vērā SIA „Transact Pro” norādījumus 
attiecībā uz starpbanku komisijas maksas samaksas veidu, tādēļ šādu banku komisija var tikt ieturēta no maksājuma summas. 
 
SHA – klients apmaksā SIA „Transact Pro” komisijas maksu par maksājuma izpildi. Starpniekbanku un saņēmēja bankas komisijas maksas 
apmaksā maksājuma saņēmējs. 
 
BEN – saņēmējs apmaksā SIA „Transact Pro”, saņēmēja bankas un maksājuma izpildē iesaistīto starpbniekbanku komisijas maksas, kuras 
tiek ieturētas no maksājuma summas. Minimālā maksājuma summa, kurai piemērojams šis starpbanku komisijas maksas samaksas veids, 
ir 200 eiro vai ekvivalents maksājuma valūtā. 
 
SIA „Transact Pro” piemēro šādus noteikumus izejošo maksājumu izpildei: 

• Izejošajiem maksājumiem eiro (EUR) un Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP) EEZ* ietvaros SIA „Transact Pro” piemēro tikai 
komisijas samaksas veidu SHA. Veicot maksājumu uz EEZ valsti eiro vai GBP, saņēmēja bankai tiek nodota pilna maksājuma summa, 
un saņēmēja bankas komisijas maksa var tikt ieturēta no saņēmēja, ja to paredz saņēmēja bankas un maksājuma saņēmēja 
vienošanās. Ja maksājuma rīkojumā, kas atbilst iepriekš minētiem nosacījumiem, ir norādīts neatbilstošs starpbanku komisijas 
maksas samaksas veids (BEN vai OUR), SIA „Transact Pro” ir tiesīga mainīt to uz SHA bez atsevišķas saskaņošanas ar klientu. 

• Izejošajiem maksājumiem eiro un GBP, kuru izpildē ir iesaistītas finanšu iestādes, kas atrodas ārpus EEZ, SIA „Transact Pro” piemēro 
OUR vai SHA starpbanku komisijas maksas samaksas veidu; BEN komisijas samaksas veids netiek piemērots maksājumiem EUR, GBP, 
CHF (Šveices franks) un SEK (Zviedrijas krona). 

 

Izcenojumi Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 03.04.2017. 

Pakalpojums Steidzamība Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Izejošie maksājumi Eiro (EUR) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 15:00 1.00 1.00 1.50 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA)       

 Standarta 17:00 17.00 20.00 30.00 T+1 

 Steidzams 11:00 20.00 25.00 35.00 T 

Izejošie maksājumi ASV dolāros (USD) 

OUR Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA, BEN** Standarta 17:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

OUR Steidzams 13:00 60.00 70.00 85.00 T 

SHA, BEN** Steidzams 13:00 50.00 55.00 60.00 T 

Izejošie maksājumi sterliņu mārciņās (GBP) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Standarta 17:00 55.00 65.00 80.00 T+1 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Steidzams 15:00 60.00 70.00 85.00 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Steidzams 15:00 65.00 75.00 90.00 T 

Izejošie maksājumi Šveices frankos (CHF) un Zviedrijas kronās (SEK) 

OUR Standarta 15:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA Standarta 15:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

 

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra izejošajiem maksājumiem, kas sasniedz vai pārsniedz zemāk norādītās summas): 

500 EUR vai ekvivalents konta valūtā 3.00 3.00 5.00  

3,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  10.00 10.00 15.00  

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.15.00 

0.09%, 
min.25.00 

 

Ienākošie maksājumi 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti korekti 17:00 Bez maksas Bez maksas Bez maksas T 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti nekorekti vai neatbilst 
standarta formātam 5  

17:00 30.00 35.00 50.00 T+1 

 
  



 
Izcenojumi Latvijas nerezidentiem 

Spēkā no 01.07.2018. 

Pakalpojums Steidzamība Termiņš 1 Pakalpojuma cena Izpildes 
termiņš 2 GBP EUR USD 

Izejošie maksājumi Eiro (EUR) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 15:00 20.00 25.00 35.00 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA)       

 Standarta 17:00 35.00 40.00 45.00 T+1 

 Steidzams 11:00 40.00 45.00 50.00 T 

Izejošie maksājumi ASV dolāros (USD) 

OUR Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA, BEN** Standarta 17:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

OUR Steidzams 13:00 60.00 70.00 85.00 T 

SHA, BEN** Steidzams 13:00 50.00 55.00 60.00 T 

Izejošie maksājumi sterliņu mārciņās (GBP) 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Standarta 17:00 55.00 65.00 80.00 T+1 

- EEZ* ietvaros (SHA) 3 Steidzams 15:00 60.00 70.00 85.00 T 

- ārpus EEZ (OUR, SHA) Steidzams 15:00 65.00 75.00 90.00 T 

Izejošie maksājumi Šveices frankos (CHF) un Zviedrijas kronās (SEK) 

OUR Standarta 17:00 50.00 60.00 75.00 T+1 

SHA Standarta 17:00 40.00 45.00 50.00 T+1 

 

Uzcenojums 4 (piemērojams liela apmēra izejošajiem maksājumiem, kas sasniedz vai pārsniedz zemāk norādītās summas): 

10,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 17.00 20.00 30.00  

25,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā  40.00 50.00 75.00  

50,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 100.00 125.00 185.00  

150,000 EUR vai ekvivalents konta valūtā 0.09%,  
min.160.00 

0.09%, 
min.200.00 

0.09%, 
min.250.00 

 

Ienākošie maksājumi 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti korekti 17:00 5.00 5.00 5.00 T 

- ja maksājuma rekvizīti ir aizpildīti nekorekti vai neatbilst 
standarta formātam 5  

17:00 30.00 35.00 50.00 T+1 

 
1 Laiks SIA „Transact Pro” darba dienas ietvaros, pēc kura saņemtie maksājuma rīkojumi (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas 
(ienākošajiem maksājumiem) ir uzskatāmas par saņemtiem nākamajā darba dienā. Pirmssvētku dienās norādītais laiks tiek saīsināts par vienu stundu. 
 
2 Izpildes termiņš ir vēlākais termiņš, kad SIA „Transact Pro” apņemas nosūtīt izejošā maksājuma rīkojumu un nodot maksājuma summu tās 
korespondentbankai, kur “T” nozīmē darba dienu, kurā SIA „Transact Pro” ir saņēmusi korekti noformētu maksājuma rīkojumu, bet “T+1” nozīmē nākamo 
darba dienu, kas seko dienai, kad SIA „Transact Pro” ir saņēmusi korekti noformētu maksājuma rīkojumu.  
 
3 Norādītais izcenojums ir piemērojams tikai maksājumiem EEZ ietvaros, ja maksājuma rīkojums satur korektu maksājuma saņēmēja konta numuru IBAN 
formātā un saņēmēja bankas SWIFT kodu. Maksājumiem, kas neatbilst iepriekš minētiem nosacījumiem, ir piemērojami izcenojumi, kas noteikti 
maksājumiem ārpus EEZ.   
 
4 Uzcenojums ir papildu komisijas maksa, kas ir piemērojama papildus attiecīgajam maksājuma veidam noteiktajai standarta komisijas maksai un var tikt 
ieturēta atsevišķi vai kopā ar to. Uzcenojums ir komisijas maksa, kas tiek aprēķināta liela apmēra maksājumiem atkarībā no tā, kuru no augstāk 
norādītajiem limitiem sasniedz vai pārsniedz maksājuma summa; gadījumā, ja maksājuma summa vienlaicīgi pārsniedz vairākus limitus, uzcenojuma 
summa tiek noteikta atbilstoši lielākajam no pārsniegtiem limitiem.   
 
5 Komisijas maksa tiek ieturēta papildus standarta maksai par ienākošā maksājuma izpildi ar korekti aizpildītiem rekvizītiem.  

  
* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, 
Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, 
Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 

 
** BEN starpbanku komisijas maksas likmes tiek noteiktas un piemērotas tikai maksājuma valūtā (USD). Sākot ar 19.10.2016. maksājumu izpilde ar BEN 
starpbanku komisijas maksu samaksas veidu netiek nodrošināta. Noformējot maksājumu uzdevumu USD valūtā, jāizvēlas opcija OUR vai SHA. 
 
 

  
  



 
 

MAKSĀJUMU RĪKOJUMU LABOŠANA, ATCELŠANA, PĀRBAUDE UN IZPILDES IZMEKLĒŠANA  
NORAIDĪTO UN NESTANDARTA MAKSĀJUMU APSTRĀDE 

Izcenojumi Latvijas rezidentiem 

Spēkā no 29.03.2019. 

Pakalpojums Pakalpojuma cena 

GBP EUR USD 

Izejošā maksājuma izpildes izmeklēšana 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts 6 mēnešu laikā pēc maksājuma Izpildes termiņa  

Iekšzemes maksājumiem eiro  12.00 15.00 25.00 

Pārējiem maksājumiem* 50.00 60.00 100.00 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts vēlāk par 6 mēnešiem pēc maksājuma Izpildes termiņa 

Iekšzemes maksājumiem eiro  17.00 20.00 30.00 

Pārējiem maksājumiem* 70.00 80.00 120.00 

 

Izejošā maksājuma rīkojuma labošana vai izpildes atcelšana  

- pirms maksājuma rīkojums ir nosūtīts korespondentbankai 10.00 10.00 10.00 

- pēc iekšzemes vai EEZ ietvaros izpildāmā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro 12.00 15.00 25.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

- pēc starptautiskā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro* 25.00 30.00 45.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

 

Nestandarta maksājuma rīkojuma izpilde** 15.00 15.00 15.00 

Maksājuma atbilstības riska pārbaude *** 150.00 150.00 150.00 

Noraidītā maksājuma apstrāde 

- ja maksājums ir noraidīts Latvijā 20.00 20.00 30.00 

- ja maksājums ir noraidīts ārpus Latvijas 25.00 25.00 40.00 
* SIA „Transact Pro” papildus tās noteiktajai komisijas maksai noraksta no klienta konta arī pakalpojuma nodrošināšanas faktiskās izmaksas (saņēmēja 
bankas un/vai starpniekbanku pieprasītās komisijas maksas). 
** Komisijas maksa tiek piemērota papildus attiecīgajam maksājuma veidam noteiktajai komisijas maksai par tāda maksājuma rīkojuma apstrādi, kurš ir 
iesniegts SIA „Transact Pro”, neizmantojot Interneta Birojā pieejamās automatizētās maksājuma rīkojumu formas. Komisijas maksa netiek piemērota, ja 
SIA „Transact Pro” nenodrošina maksājuma rīkojuma iesniegšanu, izmantojot Interneta Birojā pieejamas maksājuma rīkojumu formas.  
*** Komisijas maksa tiek piemērota par ienākošā vai izejošā maksājumā iesaistīto pušu padziļināto izpēti, t.sk. par informācijas apkopošanu un atbildes 
sagatavošanu pēc maksājuma izpildē vai kontrolē iesaistīto iestāžu pieprasījuma. 

 
Izcenojumi Latvijas nerezidentiem 

Spēkā no 29.03.2019. 

Pakalpojums Pakalpojuma cena 

GBP EUR USD 

Izejošā maksājuma izpildes izmeklēšana 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts 6 mēnešu laikā pēc maksājuma 
Izpildes termiņa* 

50.00 60.00 100.00 

- ja izmeklēšanas pieprasījums ir iesniegts vēlāk par 6 mēnešiem pēc 
maksājuma Izpildes termiņa* 

70.00 80.00 120.00 

 

Izejošā maksājuma rīkojuma labošana vai izpildes atcelšana 

- pirms maksājuma rīkojums ir nosūtīts korespondentbankai 15.00 15.00 15.00 

- pēc iekšzemes vai EEZ ietvaros izpildāmā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro 25.00 30.00 45.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

- pēc starptautiskā maksājuma rīkojuma nosūtīšanas korespondentbankai 

maksājumiem eiro* 50.00 60.00 100.00 

maksājumiem citās valūtās* 70.00 80.00 120.00 

 

Nestandarta maksājuma rīkojuma izpilde** 15.00 15.00 15.00 

Maksājuma atbilstības riska pārbaude *** 150.00 150.00 150.00 

Noraidītā maksājuma apstrāde 

- ja maksājums ir noraidīts Latvijā 20.00 20.00 30.00 

- ja maksājums ir noraidīts ārpus Latvijas 25.00 25.00 40.00 
* SIA „Transact Pro” papildus tās noteiktajai komisijas maksai noraksta no klienta konta arī pakalpojuma nodrošināšanas faktiskās izmaksas (saņēmēja 
bankas un/vai starpniekbanku pieprasītās komisijas maksas). 



 
** Komisijas maksa tiek piemērota papildus attiecīgajam maksājuma veidam noteiktajai komisijas maksai par tāda maksājuma rīkojuma apstrādi, kurš ir 
iesniegts SIA „Transact Pro”, neizmantojot Interneta Birojā pieejamās automatizētās maksājuma rīkojumu formas. Komisijas maksa netiek piemērota, ja 
SIA „Transact Pro” nenodrošina maksājuma rīkojuma iesniegšanu, izmantojot Interneta Birojā pieejamas maksājuma rīkojumu formas. 
*** Komisijas maksa tiek piemērota par ienākošā vai izejošā maksājumā iesaistīto pušu padziļināto izpēti, t.sk. par informācijas apkopošanu un atbildes 
sagatavošanu pēc maksājuma izpildē vai kontrolē iesaistīto iestāžu pieprasījuma. 

 

DOKUMENTU, IZRAKSTU UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA 

Latvijas rezidentiem un nerezidentiem 

Spēkā no 01.07.2018. 

Pakalpojums Pakalpojuma cena 

GBP EUR USD 

Standarta izziņas izsniegšana  
(par konta esamību un naudas līdzekļu atlikumu tajā) 

10.00 10.00 15.00 

Nestandarta izziņas izsniegšana 45.00 50.00 75.00 

Atbildes sagatavošana uz auditora pieprasījumu 85.00 100.00 150.00 

Izziņas notariāla apliecināšana* 55.00 60.00 100.00 

Standarta konta izraksta izsniegšana 

- elektroniski Transact Online sistēmā  Bez maksas Bez maksas Bez maksas 

- papīra veidā 

par periodu, kas nepārsniedz 1 gadu 10.00 10.00 15.00 

par periodu, kas pārsniedz 1 gadu 1.00 par lappusi, 
min. 15.00 

1.00 par lappusi, 
min. 15.00 

1.50 par lappusi, 
min. 25.00 

Slēgta konta izraksta izsniegšana 1.00 par lappusi, 
min. 20.00 

1.00 par lappusi, 
min. 20.00 

1.50 par lappusi, 
min. 30.00 

Maksājuma izpildi apliecinošu dokumentu izsniegšana (SWIFT maksājumu uzdevumu kopijas u.c.) 

- ja dokumenti pieprasīti 1 mēneša laikā pēc maksājuma Izpildes termiņa 5.00 5.00 5.00 

- ja dokumenti pieprasīti vēlāk par 1 mēnesi pēc maksājuma Izpildes 
termiņa 

10.00 10.00 10.00 

Dokumentu piegāde ar kurjerpastu 7.50 + 
kurjerpasta 

piegādes izmaksas 

7.50 +  
kurjerpasta 

piegādes izmaksas 

10.00 + 
kurjerpasta 

piegādes izmaksas 

Dokumentu nosūtīšana pa faksu 5.00 par lappusi 5.00 par lappusi 7.50 par lappusi 
* komisijas maksa tiek aplikta ar PVN saskaņā ar LR Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 

 


