
Pakalpojumu cenrādis juridiskām personām
Danske Bank A/S Lietuvas filiāle
Spēkā no 2020. gada 1. marta

Konti

Elektroniskie pakalpojumi

Garantijas
Līzings

Kredīti

Citi pakalpojumi
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Konti
Konta pārskats bankā

 Danske eBanka

Mēneša maksa  

Kodu kalkulatora izsniegšana 

Kodu kalkulatora atbloķēšana

Pieprasījuma vai informācijas par garantiju sagatavošana pēc klienta 
lūguma 

Garantijas izmaiņas

Garantijas anulēšana 85,00 EUR

Garantijas summas pieprasījuma izskatīšana un samaksa saskaņā ar 
bankas izdoto garantiju
Garantijas summas prasījuma pārsūtīšana saskaņā ar saņemto 
garantiju
Kurjerpasta pakalpojumu maksa

Maksājuma datuma maiņa1

Citi līzinga līguma grozījumi1

2. Citi pakalpojumi

Atkārtots pilnvarojuma dokuments, kas nepieciešams īpašuma 

reģistrēšanai uz jaunā īpašnieka vārda1

Pilnvarojuma dokuments darbībām CSDD, kas nepieciešams 
reģistrācijas apliecības nomaiņai (t.sk. valsts numura zīmes nomaiņai, 
lietotāja datu labošanai, reģistrācijas apliecības dublikāta pasūtīšanai 

vai citām darbībām CSDD reģistrā) 1

bez maksas

Saistībā ar transportlīdzekļa pārvietošanu bankai radušos izdevumu 

apmaksa1

Maksa par aktīvu pārņemšanu līguma pārkāpuma dēļ1

Kredīta līguma un nodrošinājuma līguma grozījumi

Izziņa klientam par slēgta/aktīva konta esamību bankā un tā atlikumu

Cita veida izziņa klientam (par katru 1 gada periodu)

Izziņa auditam

Dokumentu sūtīšana uz adresi iekšzemē (Lietuvā, Latvijā, Igaunijā)

Dokumentu sūtīšana uz ārzemēm

Dokumentu sūtīšana, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus

Dokumentu papildus kopijas (par lapu)

Maksājuma uzdevuma izdrukāšana un apstiprināšana

Maksa par datu pārbaudi Uzņēmuma reģistrā 6,00 EUR

Dokumenta kopijas izsniegšana klientam no arhīva (vecāka par 1 gadu) 6,00 EUR

0,2% of the amount (min 150,00 EUR)

 0,2% of the amount, min 150,00 EUR

20,00 EUR

40,00 EUR 1

līdz 1% no summas, min. 500,00 EUR + faktiskās 

izmaksas

Kredīti

1 Pakalpojuma maksām tiks pievienots PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

1. Līzinga līguma grozījumi

75.00 EUR + faktiskās izmaksas

75.00 EUR + faktiskās izmaksas

15,00 EUR; steidzama sagatavošana (tās pašas daraba dienas ietvaros) - 30,00  EUR

Citi pakalpojumi
6,00 EUR

3,00 EUR

1 Pakalpojuma maksām tiks pievienots PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

6,00 EUR

6,00 EUR + kurjera pakalpojuma izmaksas

6,00 EUR 

6,00 EUR (par 1 lapu)

Lietuvā, Latvijā un Igaunijā  20,00 EUR; ārzemēs  55,00 EUR; SWIFT - faktiskās izmaksas, min 10,00 
EUR

Bankas apstiprinājums pēc klienta pieprasījuma, apstiprinājuma 

vēstule1 

Līzings

 30,00 EUR

sākot ar 0,3% no atlikušās līzinga summas (min.95,00 EUR)

5,00 EUR par katru mēnesi, max 30,00 EUR  (konta pārskats par tekošo un iepriekšējo mēnesi - bez 
maksas). 

Garantijas

Elektroniskie pakalpojumi

bez maksas

15,00 EUR

 30,00 EUR

30,00 EUR

7,00 EUR

60,00 EUR
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