
Tarifu informācijas dokuments

Konta nodrošinātāja nosaukums: Paysera LT, UAB

Konta nosaukums: Paysera elektroniskās naudas konts

Datums: 01/04/2021

 Šajā dokumentā sniegta informācija par tarifiem, kas piemēroti ar norēķinu kontu
saistītajiem galvenajiem pakalpojumiem. Tas Jums palīdzēs šos tarifus salīdzināt
ar citu kontu tarifiem.

 Tarifus var piemērot arī ar kontu saistītiem pakalpojumiem, kas šeit nav uzskaitīti.

Plašāka informācija pieejama Vispārīgajā maksājumu veikšanas pakalpojumu

līgumā un tā pielikumos, kā arī Cenrādī.

 Šajā dokumentā izmantoto terminu glosārijs ir pieejams bez maksas.

Pakalpojumi un tarifi

Pakalpojumi Tarifi

Vispārīgi kontu pakalpojumi

[Paysera] konta atvēršana un apkalpošana 0 EUR

Maksājumi (izņemot kartes)

Iekšējais pārskaitījums starp [Paysera] klientiem 0 EUR

SEPA pārskaitījums 0 EUR

SEPA INSTANT pārskaitījums 0 EUR

Pārskaitījums, kas nav SEPA Pārskaitījums EUR valūtā – 7,00 EUR

Pārskaitījums USD valūtā – 7,00 EUR

Pārskaitījums GBP valūtā – 0,80 GBP
Pārskaitījums PLN valūtā – 2,70 PLN

https://www.paysera.lv/v2/lv-LV/ligums
https://www.paysera.lv/v2/lv-LV/ligums
https://www.paysera.lv/v2/lv-LV/ligums
https://www.paysera.lv/v2/lv-LV/cenas


Ienākošo maksājumu ieskaitīšana EUR valūtā

Starptautisku maksājumu ieskaitīšana

Pārskaitījums NOK valūtā – 2,00 NOK

Pārskaitījums BGN valūtā – 1,00 BGN

0 EUR

Apvienotās Karalistes banka,

ieskaitīšanas maksa GBP – 0,50%

Norvēģijas banka [DNB],

ieskaitīšanas maksa NOK – 2,00 NOK

Bulgārijas banka,

ieskaitīšanas maksa BGN – 0 EUR

Polijas banka, ieskaitīšanas maksaPLN

– 1,94 %

Kartes un skaidra nauda

Paysera debetkartes izsniegšana 3,00 EUR

Mēneša maksa par pirmo karti

(tiek maksāta avansā par tekošo mēnesi)

0,75 EUR

Mēneša maksa par otro karti (un visām

nākamajām, ja karte ir piesaistīta pirmās kartes

kontam)

0 EUR

Skaidras naudas izmaksa [Paysera] filiālē – 0 EUR (līdz 1000 EUR,

pārsniedzot 1000 EUR – 0,35 %no pārsniegtās

summas, bet ne mazāk par 1,00 EUR
par vienu darījumu)



Skaidras naudas iemaksa

[Perlas] terminālos – 1 EUR

(līdz 500 EUR)

[Lietuvos spauda] kioskos – 0,50 EUR

(no 10 EUR līdz 500 EUR)

[Narvesen] kioskos – 0,50 EUR

(līdz 500 EUR)

[PayPost] filiālēs – 0,30 % no summas,

bet ne mazāk kā 0,80 EUR

[Natų] grāmatnīcā – 0,50 % no summas,

bet ne mazāk kā 0,29 EUR

[Money Express] (Latvija) – 1,40 % no summas,

bet ne mazāk kā 1,00 EUR

(līdz 5000 EUR)

[E-lats] (Latvija) – 1,40 % no summas,

bet ne mazāk kā 1,00 EUR

[Money Express] (Igaunija) – 1,0 % no summas,

bet ne mazāk kā 1,00 EUR

[Paysera] filiālēs – 0 EUR

[Perlas] terminālos – 0,05 % + 0,43 EUR

(līdz 300 EUR)

[Maxima] veikalos – 0,35 EUR

(līdz 600 EUR)



[Lietuvos paštas] filiālēs – 0,35 EUR

(līdz 580 EUR)

[PayPost] filiālēs – 0,35 EUR

(līdz 580 EUR)

[Natų] grāmatnīcā – 0,50 % no summas,

bet ne mazāk kā 0,29 EUR

[Foxbox] terminālos:

līdz 30 EUR – 1 EUR

30-200 – 1,50 EUR

201-400 - 2,00 EUR

(līdz 400 EUR)

[Money Express] (Latvija) – 0,50 % no summas,

bet ne mazāk kā 0,60 EUR

(līdz 5000 EUR)

[E-lats] (Latvija) – 0,50 % no summas,

bet ne mazāk kā 0,60 EUR

[Money Express] (Igaunija) – 0,50% no
summas, bet ne mazāk kā 0,60 EUR

(līdz 9000 EUR)

Konta pārtēriņš un ar to saistīti pakalpojumi

Pakalpojums netiek sniegts



Informācija par komisijas maksu
Konta nodrošinātājs: UAB „Finansinės paslaugos „Contis””

Konta nosaukums: Paysera Visa debetkartes konts

Datums: 2021. gada 1. aprīlis

· Šis dokuments informē par komisijas maksām galvenajiem ar norēķinu kontu saistītajiem
pakalpojumiem. Tas palīdzēs jums salīdzināt šīs ar citu kontu maksām.

· Par pakalpojumu, kas saistīti ar kontu, izmantošanu var tikt piemērota maksa, kas šeit nav norādīta.
Plašāka informācija pieejama noteikumos (https://www.paysera.com/v2/lv-GB/ligums/paysera-visa-
karte-2020).

Pakalpojums Komisijas maksa

Vispārīga konta apkalpošana

Konta uzturēšana

Paysera Visa debetkartes konts Ikmēneša maksa

Kopējā gada maksa

€0,75

€9,00

Maksājumi (izņemot kartes)

Naudas sūtīšana un saņemšana SEPA zonā

Naudas sūtīšana eiro valūtā – SEPA

Maksājumu saņemšana eiro valūtā – SEPA
Nav piemērojams

Nav piemērojams

Naudas sūtīšana un saņemšana ārpus SEPA
zonas

Naudas sūtīšana ārpus SEPA zonas

Starptautisko maksājumu saņemšana

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Kartes un skaidra nauda

https://www.paysera.com/v2/lv-GB/ligums/paysera-visa-karte-2020
https://www.paysera.com/v2/lv-GB/ligums/paysera-visa-karte-2020


Debetkartes izsniegšana fiziskām/juridiskām
personām

Papildu debetkartes izsniegšana fiziskām/juridiskām
personām

Debetkartes maiņa fiziskām/juridiskām personām

Kartes atcelšana

Par katru karti

Par katru karti

Par katru karti

Par katru karti

€3,00/€5,00

€3,00/€5,00

€3,00/€5,00

€3,00

Maksājums ar debetkarti eiro valūtā

Maksājums ar debetkarti citā valūtā

Par katru darījumu

Par katru darījumu

€0,00

€0,10 +
1,20% no
darījuma
summas

Skaidras naudas izņemšana eiro valūtā Eiropā

Skaidras naudas izņemšana citā valūtā ārpus
Eiropas

Par katru darījumu

Par katru darījumu

€1,00

€1,50 +
1,80% no
darījuma
summas

Maksājuma atteikšana līdzekļu trūkuma dēļ

Maksājuma atļaušana, neskatoties uz līdzekļu
trūkumu

Par katru maksājumu

Nav piemērojams

€0,00

Kredītlimiti un saistītie pakalpojumi

Noteikts kredītlimits

Nenoteikts kredītlimits

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Citi pakalpojumi

Atlikuma pārbaude bankomātā Par katru pārbaudi €0,30



Lietotie termini
Termins Definīcija

Maksājuma atļaušana,
neskatoties uz līdzekļu
trūkumu

Konta nodrošinātājs ļauj veikt maksājumu no klienta konta, lai
gan tajā nav pietiekami daudz naudas (vai arī klientam būtu
jāpārsniedz savs noteiktais kredītlimits).

Noteikts kredītlimits Konta nodrošinātājs un klients iepriekš vienojas, ka klients var
aizņemties naudu, ja kontā nav naudas. Līgums nosaka
maksimālo aizņemamo summu un to, vai tiks ieturēta
komisijas maksa un procenti.

Atlikuma pārbaude
bankomātā

Klients apskata konta atlikumu bankomātā.

Kartes atcelšana Konta nodrošinātājs ietur kartes atcelšanas maksu, ja klients
atceļ kartes pasūtījumu pirmajās 14 dienās un karte jau ir
pasūtīta uz klienta vārda.

Skaidras naudas izņemšana
eiro valūtā Eiropā

Klients izņem skaidru naudu no klienta konta eiro valūtā
bankomātā Eiropā.

Skaidras naudas izņemšana
citā valūtā (ne eiro) ārpus
Eiropas

Klients izņem skaidru naudu no sava konta citā valūtā (ne
eiro) bankomātā ārpus Eiropas.

Maksājums ar debetkarti
eiro valūtā

Klients izmanto savu debetkarti, lai veiktu maksājumu eiro
valūtā. Tas var būt fiziskā tirdzniecības vietā, tiešsaistē vai pa
tālruni.

Maksājums ar debetkarti
citā valūtā (ne eiro)

Klients izmanto savu debetkarti, lai veiktu maksājumu citā
valūtā (ne eiro). Tas var būt fiziskā tirdzniecības vietā,
tiešsaistē vai pa tālruni.

Debetkartes izsniegšana Konta nodrošinātājs nosūta klientam debetkarti.

Papildu debetkartes
izsniegšana

Konta nodrošinātājs nosūta papildu debetkarti klientam citam
lietotājam.

Konta uzturēšana Konta nodrošinātājs nodrošina kontu klientam.

Starptautisku maksājumu
saņemšana

Pārskaitījums tiek veikts uz klienta kontu no cita konta ne kā
SEPA pārskaitījums.



Maksājumu saņemšana eiro
valūtā – SEPA

Pārskaitījums tiek veikts uz klienta kontu no cita konta kā
SEPA pārskaitījums.

Maksājuma atteikšana
līdzekļu trūkuma dēļ

Konta nodrošinātājs noraida maksājumu no klienta konta, jo
tajā nav pietiekami daudz naudas.

Debetkartes maiņa Konta nodrošinātājs nosūta klientam jaunu debetkarti.

Naudas sūtīšana eiro valūtā
– SEPA

Konta nodrošinātājs veic pārskaitījumu pēc klienta norādījuma
no klienta konta uz citu kontu kā SEPA pārskaitījumu.

Naudas sūtīšana ārpus
SEPA zonas

Konta nodrošinātājs pārskaita naudu pēc klienta norādījuma
no klienta konta uz citu kontu ārpus SEPA zonas.

Nenoteikts kredītlimits Klients aizņemas naudu, kad kontā vairs nav līdzekļu (vai
klients ir pārsniedzis savu noteikto kredītlimitu), un tas nav
iepriekš saskaņots ar konta nodrošinātāju.


