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CENRĀDIS PAPILDPAKALPOJUMIEM  

AIZDEVUMIEM KOMERCDARBĪBAI 

(stājas spēkā 29.04.2022.) 

 

Pakalpojums Komisijas maksa1) 

1. Naudas līdzekļu rezervēšana  2); 5) 1,0 %  

2. Aizdevuma apkalpošanas maksa (mēnesī)  5 EUR 

3. Iesnieguma  

izskatīšana par 

izmaiņām līgumā 

aizdevuma summas palielināšana,  

aizdevumu apvienošana (t.sk. pārjaunošana) 3) 

1,2%,  

min.  150 EUR 

aizdevuma gala atmaksas termiņa pagarināšana, 

aizdevuma atmaksas grafika maiņa, 

aizdevuma procentu likmes vai  

likmes veida maiņa 3) 

0,5%,  

min.  150 EUR 

aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarināšana 2), 

aizdevuma ikmēneša atmaksas datuma maiņa, 

citu līguma nosacījumu maiņa 3) 

Līdz 0,25%, 

min.  100 EUR 

 

4. Maksa par atļaujas sagatavošanu ķīlas tiesību nostiprināšanai par labu trešajai 

personai uz īpašumu, kas ieķīlāts par labu Sabiedrībai4) 
Līdz 2%, min. 100 EUR 

5. Iesnieguma izskatīšana atļauju u.c. dokumentu sagatavošanai  

(par katru izsniegto dokumentu) 6) 
 45 EUR 

6. Dokumenta apstiprinātas kopijas vai papildus eksemplāra sagatavošana un 

izsniegšana  (par katru izsniegto dokumentu). 
 30 EUR 

7. Kompensācija par rēķina, kas saistīts ar 

aizdevumu, nosūtīšanu 

pa pastu (par katru rēķinu)  1,00 EUR  

elektroniski mans.atum.lv   bezmaksas 

8. Kompensācija par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 3) 
0,1%, min. 70 EUR (par katru 

neizpildes gadījumu) 

14.  Līgumsods par 

saistību izpildes secības pārkāpumiem (saskaņā ar 

noslēgto Līgumu par saistību izpildes secību) 
6% 

(no summas, kuras 

atmaksa nav veikta 

saskaņā ar vienošanos) 

Galvinieka termiņā neveiktu maksājumu Sabiedrībai 0,1% 
(no parāda summas par 

katru nokavēto dienu) 

 

1) USD aizdevumiem euro ekvivalents tiek aprēķināts pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. 

2) Aprēķina no neizsniegtās aizdevuma summas. 

3) Aprēķina no aizdevuma pamatsummas atlikuma. 

4) Aprēķina no pirms termiņa atmaksājamās aizdevuma summas. Nepiemēro aizdevumam, kuram saskaņā ar 

aizdevuma līgumu vai cenrādi tiek piemērota komisijas maksa par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.   

5) Nepiemēro Aizdevumiem uzņēmumu energoefektivitātei, Aizdevumiem uzņēmumu ilgtspējai un Aizdevumiem 

daudzdzīvokļu īres māju renovācijai. 

6) Nepiemēro sagatavojot atļauju par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja apdrošināšanas atlīdzība tiek novirzīta 

Altum saistību atmaksai vai atlīdzības apmērs ir mazāks par 1000 EUR. 

 

 


