
   Cenrādis spēkā no 02.08.2021. 
KOPSAVILKUMS LATEKO kartes limitiem, nosacījumiem un izmaksām       

1. KREDĪTLĪNIJA  

1.1. Kredītlīnijas limita min. un maks. summas    no 300 EUR  līdz 3000 EUR 

1.2. Pieteikuma izskatīšana un kredītlīnijas noformēšana Bezmaksas 

1.3. Pieteikuma izskatīšana par kredītlīnijas limita izmaiņām un kredītlīnijas limita noformēšana Bezmaksas 

1.4. Lietošanas procentu likme (dienā) (1)  
Fiksēta 0,095% -0,12% no 
izmantotās summas 

1.5. Maksa par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli Bezmaksas 

1.6. Ikmēneša pamatsummas atmaksa 
1% no iztērētas summas 
(min.5 EUR) 

1.7. Ikmēneša rēķina izstādīšana (sms veidā)  5.datumā 

1.8. Ikmēneša maksājuma apmaksas termiņš no 5. līdz 15.datumam 

1.9. Kredītlīnijas līguma termiņš Beztermiņa 

2. LATEKO KARTE  

2.1. Kartes pasūtīšana, piegāde un atjaunošana:  

2.1.1. Pirmās nepersonalizētas (2) kartes izsniegšana un piegāde pa pastu Bezmaksas 

2.1.2. Personalizētas (3) kartes izgatavošana 6.00 EUR 

2.1.3. Personalizētas  kartes piegāde pa pastu 2.50 EUR 

2.1.4. Kartes piegāde ar kurjeru jebkurā vietā Latvijā 5.50 EUR 

2.1.5. 
Nepersonalizētas kartes atjaunošana derīguma termiņa beigās, ja klients ir lietojis karti pēdējo 3 
mēnešu laikā 

Bezmaksas 

2.1.6. Nepersonalizētas kartes aizvietošana (nozaudēšanas gadījumā) 6.00 EUR 

2.1.7. Personalizētas kartes atjaunošana un aizvietošana 6.00 EUR 

2.2. Kartes aktivizēšana:  

2.2.1. Kartes PIN koda un 3DSecure paroles piešķiršana (drošiem pirkumiem internetā) Bezmaksas 

2.2.2. Kartes PIN koda un 3DSecure paroles atgādinājums Bezmaksas 

2.2.3. Kartes PIN koda maiņa  2.00 EUR 

2.3. Kartes apkalpošana:  

2.3.1. Kartes ikmēneša apkalpošana Bezmaksas 

2.4. Pirkumi ar karti un skaidras naudas darījumi:  

2.4.1. Maksa par pirkumiem kartes valūtā (EUR) Bezmaksas 

2.4.2. Maksa par pirkumiem, kas nav veikti EUR valūtā 3% (min.3 EUR) 

2.4.3. 
Maksa par skaidras naudas izņemšanu no bankomāta kartes valūtā  
PIEBILDE: bankomātu pārvaldītāji var piemērot papildizmaksas. 

0,70 EUR +3%(min.5 EUR) 

2.4.4. Maksa par kartes brīvā atlikuma pārbaudi vietējā bankomātā 1.50 EUR 

2.5. Kartes limiti un ierobežojumi  

2.5.1. Maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī no bankomāta (par kalendāro mēnesi) 200.00 EUR 

2.5.2. Minimālā summa skaidras naudas izņemšanai no bankomāta  10.00 EUR 

2.5.3. Maksimālā summa vienam bezkontakta maksājumam 50.00 EUR 

2.5.4. Darījumu limits bezkontakta maksājumiem viena kalendārā mēneša ietvaros  150.00 EUR 

2.5.5. 
Darījumu limits viena kalendārā mēneša ietvaros, tajā skaitā pirkumus un skaidras naudas izmaksas 
darījumus  

3000.00 EUR 

2.5.6. Kartes slēgšana, ja karte netiek aktivizēta 3 mēnešu laikā Bezmaksas 

3. PAPILDU PAKALPOJUMI  

3.1. Paziņojums par rēķina izstādīšanu  (īsziņas veidā uz mobilo tālruni) Bezmaksas 

3.2. Kartes atlikums pa tālruni Bezmaksas 

3.3. Nepamatotas pretenzijas izskatīšana 50.00 EUR 

3.4. Līguma kopija 5.00 EUR 

3.5. Izziņas sagatavošana par saistību izpildi/par saistību atlikumu pēc klienta pieprasījuma 10.00 EUR 

3.6. Izziņa ar nestandarta informāciju pēc pieprasījuma 15.00 EUR 

3.7. Atgādinājuma/brīdinājuma vēstules par maksājumu kavējumu sagatavošana  5.00 EUR 

3.7. Brīdinājuma vēstules par līguma laušanu sagatavošana  7.00 EUR 

 

 (1) Procentu likme tiek noteikta individuāli 

 (2) „Nepersonalizēta karte” - uz kartes nav norādīti kartes turētāja vārds un uzvārds. Kartes funkcionāls ir vienāds ar personalizēto   

     karti. 

 (3) „Personalizēta karte”- uz kartes ir norādīti kartes turētāja vārds un uzvārds. 


