PAKALPOJUMU CENRĀDIS

AS “Reverta”
Republikas laukums 2a, LV-1522,
Rīga, Latvija
tālr. 67779100, fakss 67779101
www.reverta.lv
Konvertācija eiro valūtā pēc kursa EUR 1 = LVL 0,702804

1.

Privātpersonām

Hipotekārais kredīts, kredīts pret transportlīdzekļa ķīlu
1.1. Kredīta atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa

bezmaksas

1.2. Pieteikuma par kreditēšanas darījuma noformēšanu vai kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana:
1.2.1. pret dzīvojamā nekustamā īpašuma vai zemes ķīlu

bezmaksas

1.2.2. pret nedzīvojamā nekustamo īpašumu

42.69 EUR

1.3. Kreditēšanas darījuma grozījumu noformēšana:
1.3.1. pilnīgas atmaksas termiņa pagarināšana

1% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas
izmaiņas (min 71.14 EUR)

1.3.2. ķīlas devēja maiņa, nodrošinājuma maiņa

0.5% no neatmaksātās kredīta summas

1.3.3. citu līguma noteikumu grozījumu, kas nav minēti 1.3.1., 1.3.2. punktā, noformēšanu

42.69 EUR

1.4. Jauna kredīta noformēšana (pārfinansēšanas gadījumā)

1% no kredīta summas

1.5. Komisija par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu institūciju vai par dokumentu
sagatavošanu darījumam starp vairākām institūcijām

0.5% no darījuma summas (min 142.29 EUR, max 426.86
EUR)

1.6. Komisija par dokumentu saskaņošanu, kas ir saistīti ar darījuma konta citā bankā noformēšanu

0.5% no darījuma summas (min 142.29 EUR, max 426.86
EUR)

1.7. 1.5., 1.6. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana pēc darījuma noslēgšanas

28.46 EUR

1.8. Patēriņa kredīta līguma, vai studējošā kredīta līguma, vai studiju kredīta līguma noteikumu grozījumu
noformēšana

7.11 EUR

1.9. Patēriņa kredīta, vai studējošā kredīta, vai studiju kredīta atmaksa pirms līgumā paredzēta termiņa

bezmaksas
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1.10. Līguma par parāda samaksu noformēšana un līguma par parāda samaksu grozījumu noformēšana:
1.10.1. Pensionāriem; invalīdiem; klientiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka statuss; klientiem, kuriem
piešķirts maznodrošinātas personas statuss.

bezmaksas

1.10.2. Parāda saistību apmērs līdz 1 422.87 EUR

9.96 EUR

1.10.3. Parāda saistību apmērs no 1 422.89 EUR līdz 7 114.36 EUR

21.34 EUR

1.10.4. Parāda saistību apmērs no 7 114.37 EUR līdz 14 228.72 EUR

42.69 EUR

1.10.5. Parāda saistību apmērs no 14 228.73 EUR

71.14 EUR

1.11. Vienošanās izstrādāšana par tiesas nolēmuma izpildes kārtību

42.69 EUR

1.12. Vienošanās izstrādāšana par pušu tiesībām, pienākumiem un nolīgtajiem nosacījumiem, veicot projekta
turpmāko saistību restrukturizāciju

42.69 EUR

2.

Komersantiem un citām juridiskām personām

Kredīts
2.1. Pieteikuma par kreditēšanas darījuma noformēšanu (pārfinansēšanas gadījumā) vai kreditēšanas
darījuma grozījumiem izskatīšana:
2.1.1.

kredīta summa līdz 284 574.36 EUR

71.14 EUR

2.1.2.

kredīta summa virs 284 574.36 EUR

426.86 EUR

2.2. Papildus kredīta summas piešķiršana, jauna kredīta noformēšana (pārfinansēšanas gadījumā)

1% no kredīta kopsummas (min 284.57 EUR)

2.3. Kreditēšanas darījuma grozījumu noformēšana:
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

pilnīgas atmaksas termiņa pagarināšanu:
2.3.1.1

līdz 3 mēnešiem

0.1% (min 142.29 EUR)

2.3.1.2.

līdz 1 gadam

0.2% (min 284.57 EUR)

2.3.1.3.

virs 1 gada

1% (min 284.57 EUR)

kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas, nemainot pilnīgas atmaksas
termiņu; procentu likmes veida izmaiņas; līguma valūtas maiņa; darījuma veida maiņa; ķīlas
devēja maiņa; nodrošinājuma maiņa, t.sk. ķīlas sastāva maiņa

0.1% (min 71.14 EUR)

citi grozījumi, kas nav minēti 2.3.1. un 2.3.2. punktā

42.69 EUR

2.4. Komisija par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu institūciju vai par dokumentu
sagatavošanu darījumam starp vairākām institūcijām

0.5% no darījuma summas (min 213.43 EUR, max 711.44
EUR)

2.5. Komisija par dokumentu saskaņošanu, kas ir saistīti ar darījuma konta citā bankā noformēšanu

0.5% no darījuma summas (min 213.43 EUR, max 711.44
EUR)

2.6. 2.4., 2.5. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana pēc darījuma noslēgšanas

28.46 EUR

2.7. Vienošanās izstrādāšana par tiesas nolēmuma izpildes kārtību

284.57 EUR

2.8. Vienošanās izstrādāšana par pušu tiesībām, pienākumiem un nolīgtajiem nosacījumiem, veicot projekta
turpmāko saistību restrukturizāciju

498.01 EUR

3.

Citi pakalpojumi

3.1. Izziņas sagatavošana par kredītlīguma darbības laikā veiktām iemaksām, samaksātiem un/vai
aprēķinātiem procentiem, par jebkura cita līguma ietvaros veiktām iemaksām un izmaksām
3.1.1.

Ja pieprasījums saņemts līguma darbības laikā vai mazāk nekā 6 mēnešus pēc līguma izbeigšanas

35.57 EUR un 0.71 EUR par mēnesi *
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3.1.2.

Ja pieprasījums saņemts vairāk nekā 6 mēnešu, bet mazāk nekā 10 gadu laikā pēc līguma
izbeigšanas

284.57 EUR un 0.71 EUR par mēnesi*

3.2. Citas izziņas sagatavošana, ja saistības nav izpildītas, un līgums nav izbeigts

14.23 EUR*

3.3. Citas izziņas sagatavošana, ja saistības nav izpildītas, un līgums ir izbeigts

35.57 EUR*

3.4. Citas izziņas sagatavošana, ja saistības ir izpildītas, un līgums ir izbeigts

70.00 EUR*

3.5. Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā, vai Valsts Zemes
Dienestā, vai Zemesgrāmatā, ja pieprasījums ir saņemts līguma darbības laikā vai 6 mēnešu laikā pēc
līguma izbeigšanas:
3.5.1.

ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā

faktiskās notariālā pakalpojuma izmaksas + 28.46 EUR
1
par katru dokumentu *

3.5.2.

ja dokuments nav jāapliecina notariālā kārtībā

42.69 EUR par katru dokumentu *

2

3.6. Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā, vai Valsts Zemes
Dienestā vai Zemesgrāmatā, ja pieprasījums ir saņemts vairāk nekā 6 mēnešu laikā pēc līguma
izbeigšanas
3.6.1.

ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā

faktiskās notariālā pakalpojuma izmaksas + 71.14 EUR
3
par katru dokumentu *

3.6.2.

ja dokuments nav jāapliecina notariālā kārtībā

71.14 EUR par katru dokumentu *

3.7. Izziņas sagatavošana krievu vai angļu valodā

4

Pamattarifs par izziņas sagatavošanu un 7.11 EUR par
lapu*

1

Ja vienlaicīgi netiek piemērota 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. punktā noteiktā komisija par grozījumu noformēšanu, vai 1.5., 2.4. punktā noteiktā komisija par pārfinansēšanas pie cita kreditora darījuma noformēšana
Ja vienlaicīgi netiek piemērota 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. punktā noteiktā komisija par grozījumu noformēšanu, vai 1.5., 2.4. punktā noteiktā komisija par pārfinansēšanas pie cita kreditora darījuma noformēšana
3
Ja vienlaicīgi netiek piemērota 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. punktā noteiktā komisija par grozījumu noformēšanu, vai 1.5., 2.4. punktā noteiktā komisija par pārfinansēšanas pie cita kreditora darījuma noformēšana
4
Ja vienlaicīgi netiek piemērota 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. punktā noteiktā komisija par grozījumu noformēšanu, vai 1.5., 2.4. punktā noteiktā komisija par pārfinansēšanas pie cita kreditora darījuma noformēšana
*-ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
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3.8. Pasta izdevumi

faktiskās izmaksas + 7.11 EUR*

3.9. Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana

faktiskās izmaksas + 7.11 EUR*

3.10. Dokumenta , kas saistīts ar spēkā esošo līgumu, sūtīšana pēc klienta pieprasījuma ar faksa starpniecību
Latvijā

2.85 EUR par lapu*

3.11. Dokumenta , kas saistīts ar spēkā esošo līgumu, sūtīšana pēc klienta pieprasījuma ar faksa starpniecību
ārpus Latvijas

7.11 EUR par lapu*

3.12. Dokumenta, kas saistīts ar spēkā esošo līgumu, kopijas izsniegšana

7.11 EUR par lapu*

3.13. Dokumenta, kas saistīts ar izbeigto līgumu, kopijas izsniegšana

14.23 EUR par lapu*

5

