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BALTIC INTERNATIONAL BANK 

CENRĀDIS PAMATKONTA PAKALPOJUMIEM (1) 
 

Norēķinu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana EUR 30.00 

Norēķinu konta atvēršana un pakalpojums “Internetbanka” (tajā skaitā vienas ierīces 

DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) 
bezmaksas 

Norēķinu Konta apkalpošana bezmaksas 

Personalizēta klienta apkalpošana pakalpojums nav pieejams 

Norēķinu konta slēgšana EUR 15.00 

Skaidras naudas operācijas:  

 Skaidras naudas iemaksa savā kontā EUR bezmaksas 

 Skaidras naudas izsniegšana no konta EUR (līdz EUR 1 422.87 dienā) bezmaksas 

Maksājumu operācijas:  

 Līdzekļu ieskaitīšana kontā:  

o Iekšbankas pārskaitījums EUR bezmaksas 

o Ienākošais EUR maksājums (SEPA) (līdz EUR 10 000.00) bezmaksas 

o Ienākošais EUR maksājums (TARGET, SWIFT) (līdz EUR 10 000.00) bezmaksas 

 Iekšbankas pārskaitījumi:  

o Iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu EUR (Interneta bankā) bezmaksas 

o Iekšbankas pārskaitījums uz savu kontu EUR (Bankā) bezmaksas 

o Iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu EUR (Interneta bankā, 

līdz EUR 10 000.00) 
EUR 0.30 

o Iekšbankas pārskaitījums uz citas personas kontu EUR (Bankā, līdz EUR 10 

000.00) 
EUR 1.50 

 Pārskaitījumi EUR:  

o BIB Standarta pārskaitījums un SEPA(2) pārskaitījums uz citu kredītiestādi 

Latvijā (Interneta bankā, līdz EUR 10 000.00). Ja maksājums tiek iesniegts 

līdz 15:00, izpilde - tekošās dienas laikā.   

EUR 0.40 

o BIB Standarta pārskaitījums un SEPA(2) pārskaitījums uz citu kredītiestādi 

Latvijā (Bankā, līdz EUR 10 000.00). Ja maksājums tiek iesniegts līdz 15:00, 

izpilde - tekošās dienas laikā.   

EUR 1.50 

o SEPA(2) pārskaitījums EEZ ietvaros (izņemot citas kredītiestādes Latvijā) 

(Interneta bankā, līdz EUR 10 000.00). Izpilde nākamajā dienā.   
EUR 0.40 

o SEPA(2) pārskaitījums EEZ ietvaros (izņemot citas kredītiestādes Latvijā) 

(Bankā, līdz EUR 10 000.00). Izpilde nākamajā dienā.   
EUR 1.50 

 Regulārais maksājums 
pakalpojums netiek 

piedāvāts 

Maksājuma karte MasterCard Standard bez kredītlimita (debetkarte):  

 Kartes konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana bezmaksas 

 Maksa par kartes izsniegšanu EUR 4.50 

 Gada maksa par karti EUR 15.00 

 Skaidras naudas izņemšana bankomātos (ATM) (līdz EUR 430.00 mēnesī) 
EUR 3.00 

par katru reizi 
 

(1) Pārējie Bankas pakalpojumi tiek piedāvāti saskaņā ar Bankas standarta cenrādi.   
(2) SEPA - standartizēts EUR maksājums SEPA dalībvalstis (28 Eiropas Savienības valstis, kā arī Norvēģija, Lihtenšteina, Islande, 

Šveice un Monako). Maksājumam ir jābūt noformētam saskaņā ar SEPA maksājuma prasībām (maksājuma rīkojumā cita 

starpā jābūt norādītam: a) saņēmējbankas BIC numuram; b) saņēmēja IBAN numuram; c) vai saņēmējbanka ir tiešais vai 

netiešais SEPA dalībnieks; d) komisijas veids "SHA"; e) maksājuma mērķis). Banka nenes atbildību, ja maksājumā iesaistītās 

Bankas neveic SEPA maksājumus. 


