Cenrādis
izziņu, pārskatu sagatavošanai un citiem pakalpojumiem
(spēkā no 04.04.2018.)

Cenrādī norādītie pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc tam, kad komisijas maksa par pakalpojumu pilnā apmērā ieskaitīta
akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. Nr.50103744891, (turpmāk Sabiedrība) norādītajā kontā.
Pakalpojums

Cena

1. Konta apgrozījuma pārskata sagatavošana un izsniegšana
papīra formā3

ja pārskata periods ir:
līdz 31.12.2014. no 01.01.2015.

1.1.

līdz 5 lapām
no 6 līdz 20 lapām

EUR 30,00
EUR 50,00

EUR 5,00
EUR 10,00

1.2.

virs 20 lapām
elektroniskā formā, neapliecinātas kopijas veidā4

EUR 75,00
EUR 10,00

EUR 25,00
bez maksas

2. Līdz 27.09.2013. klienta iesniegta maksājuma rīkojuma, kas izpildīts no
klienta konta, izdrukāšana un apstiprināšana

EUR 15,00

3. Izziņas (latviešu valodā) sagatavošana un izsniegšana5
3.1.
par konta atlikumu
EUR 4,50 par katru kontu
3.2.
par gūtajiem procentu ienākumiem un / vai ieturētajiem nodokļiem
EUR 25,00
3.3.
vispārīga informācija auditam par klientu
EUR 28,50
3.4.
speciāla izziņa pēc vienošanās no EUR 30,00 līdz EUR 70,00
4. Kredītoperāciju izziņas (latviešu valodā) sagatavošana un izsniegšana

EUR 10,00

5. Papildu komisijas maksa par izziņas izsniegšanu krievu, angļu vai vācu
valodā

EUR 21,50

6. Kompensācija par klienta pieprasītas informācijas nosūtīšanu pa pastu ierakstītā vēstulē
6.1.
Latvijas robežās
EUR 6,00
6.2.
ārpus Latvijas robežām
EUR 11,50
7. Dokumentu meklēšana arhīvā un to kopiju izsniegšana5
7.1.
par viena dokumenta pieprasījumu
7.2.
par vienas lietas vairākiem dokumentiem

EUR 14,50
pēc vienošanās

8. Sabiedrībā esoša naudas līdzekļu atlikuma pārskaitījums1; 7:
8.1.
uz citu banku Latvijā, EUR
8.2.
USD vai EUR uz ārvalstīm

EUR 4,50
EUR 28,50

9. Maksa par Sabiedrībā esošu naudas līdzekļu, kas nav pieprasīti
izmaksai, administrēšanu mēnesī2;7

EUR 35,50

10. Kļūdaini Sabiedrības kredītiestādes kontā ieskaitīta maksājuma atgriešana maksātājam6;7
10.1.
uz citu banku Latvijā, EUR
EUR 2,00
10.2.
USD vai EUR uz ārvalstīm
EUR 10,00
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ja izmaksājamais konta atlikums nepārsniedz cenrādī norādīto komisijas maksas apmēru, tad klients un Sabiedrība vienojas par izmaksas kārtību;
komisijas maksa tiek ieturēta no Sabiedrībā esošajiem naudas līdzekļiem
maksa tiek piemērota sākot ar trešo mēnesi pēc visu saistību atmaksas Sabiedrībā
Sabiedrībā netiek apstiprināts konta apgrozījums, kuru no attālināto darījumu sistēmas mans.altum.lv izdrukājis klients
elektroniskā formā tikai Sabiedrības noteiktos faila formātos
Sabiedrība sagatavo un izsniedz pieprasīto informāciju 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad komisijas maksas pilnā apmērā ieskaitīta
Sabiedrības norādītajā kontā
komisijas maksa tiek ieturēta no Sabiedrības kontā ieskaitītās naudas līdzekļu summas
maksājuma rīkojums naudas līdzekļu pārskaitīšanai tiek iesniegts kredītiestādē, kurā Sabiedrībai atvērts norēķinu konts, ar maksājuma izpildes
termiņu ne ātrāk kā aiznākamajā darba dienā
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