APSTIPRINĀTS
ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2010.gada 19.maija sēdes Nr. 19 lēmumu
Spēkā no 01.06.2010

DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS - JURIDISKĀM PERSONĀM
1. Norēķinu konts
1.1. Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana

Cena

1.1.1. Norēķinu konta atvēršana
1.1.1.1. rezidentiem1
1.1.1.2. nerezidentiem1
1.1.2. Attālināta norēķinu konta atvēršana
1.1.2.1. no citas Danske Bank Grupas bankas
1.1.2.2. no citas bankas
1.1.3. Norēķinu konta apkalpošana
1.1.3.1. rezidentiem
1.1.3.2. nerezidentiem
1.1.4. Norēķinu konta slēgšana

Ls 10,00
Ls 20,00

bez maksas
Ls 30,00
Ls 2,00 mēnesī (neatkarīgi no kontu skaita)
Ls 5,00 mēnesī (neatkarīgi no kontu skaita)
bez maksas

1.2. Procenti par atlikumu kontā
1.2.1. Latos:
- no LVL 0,00 līdz LVL 100,00
- no LVL 100,01 līdz LVL 5000,00
- no LVL 5000,01 līdz LVL 50000,00
- LVL 50000,01
1.2.2. Eiro:
- no EUR 0,00 līdz EUR 100,00
- no EUR 100,01 līdz EUR 5000,00
- no EUR 5000,01 līdz EUR 50000,00
- virs EUR 50000,01
1.2.3. ASV dolāros:
- no USD 0,00 līdz USD 100,00
- no USD 100,01 līdz USD 5000,00
- no USD 5000,01 līdz USD 50000,00
- virs USD 50000,01

0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
0,00%
0,25%
0,30%
0,35%
0,00%
0,20%
0,20%
0,20%

2. Attālinātie norēķini
2.1. Danske E-bankas pieslēgšana un apkalpošana

Cena

2.1.1. Pieslēgšana
2.1.2. Kodu kalkulators
2.1.2.1. izsniegšana
2.1.2.2. atbloķēšana

bez maksas
Ls 15,00
Ls 5,00
Cena

2.2. Faksa norēķinu sistēmas pieslēgšana un apkalpošana
2.2.1. Pieslēgšana
2.2.2. Maksājuma rīkojuma izpilde (par katru rīkojumu)

bezmaksas
Ls 1,00 + Klientu apk.centrā noteiktā komisijas maksa par pārskaitījumu (3.punkts)

2.2.3. Bezskaidras naudas valūtas konvertācijas rīkojuma izpilde (par katru rīkojumu)

Ls 1,00

2.3. SWIFT pakalpojumi
2.3.1. Klienta konta izrakstu nosūtīšana, izmantojot SWIFT MT940
2.3.1.1. Līguma reģistrācijas maksa
2.3.1.1.1. Danske Bank Grupas banku klientiem
2.3.1.1.2. citu banku klientiem
2.3.1.2. Ikmēneša maksa
2.3.1.2.1. Danske Bank Grupas banku klientiem
2.3.1.2.2. citu banku klientiem (neatkarīgi no kontu skaita)
2.3.2. Klienta konta izrakstu nosūtīšana, izmantojot SWIFT MT942
2.3.2.1. Līguma reģistrācijas maksa
2.3.2.1.1. Danske Bank Grupas banku klientiem
2.3.2.1.2. citu banku klientiem
2.3.2.2. Ikmēneša maksa
2.3.2.2.1. Danske Bank Grupas banku klientiem
2.3.2.2.2. citu banku klientiem
2.3.3. Saņemto SWIFT MT101 izpilde
2.3.3.1. Līguma reģistrācijas maksa
2.3.3.1.1. Danske Bank Grupas banku klientiem
2.3.3.1.2. citu banku klientiem
2.3.3.2. Pārskaitījums

bez maksas
Ls 20,00
bez maksas
Ls 25,00

bez maksas
Ls 20,00
bez maksas
Ls 25,00

bez maksas
Ls 20,00
saskaņā ar standarta un ekspress pārskaitījumu tarifiem E-bankā (skat. 3. punktu)

3. Pārskaitījumi
Cena
3.1. Pārskaitījumi latos

Laiks2

3.1.1. Uz savu kontu Danske Bankā
3.1.2. Uz citu kontu Danske Bankā
3.1.3. Uz citu banku Latvijā
standarta pārskaitījums līdz LVL 50 000 4
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
darba dienā)
- "Uzņēmumu komplekts" ietvaros
- pirmie 15 (piecpadsmit) pārskaitījumi mēnesī produktu komplekta
"Efektīvais" ietvaros
- sākot ar 16. (sešpadsmito) pārskaitījumu mēnesī produktu komplekta
"Efektīvais" ietvaros
- produktu komplekta "Efektīvais Plus" ietvaros
standarta pārskaitījums virs LVL 50 000 4
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
darba dienā)
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankā vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
dienā)

Komisijas
sedz3

Elektroniskie pārskaitījumi,
izmantojot maksājumu
importa funkcionalitāti

E-bankā

Klientu apkalp.centrā

bez maksas
bez maksas

bez maksas
bez maksas

Ls 0,50
Ls 0,50

13:30

Ls 0,15

Ls 0,18

Ls 0,60

13:30

bez maksas

bez maksas

Ls 0,60

13:30

bez maksas

bez maksas

Ls 0,60

13:30

Ls 0,15

Ls 0,18

Ls 0,60

13:30

bez maksas

bez maksas

Ls 0,60

13:30

Ls 0,85

Ls 0,90

Ls 1.50

15:00

Ls 5,00

Ls 5,00

Ls 10,00

bez maksas

bez maksas

bez maksas

-

5

3.1.4. Grupas pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)

16:005

Dalīti

3.1.5. Pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros 6
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
3.1.6. Uz citu banku ārzemēs:
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā
pašā dienā)

16:006

15:00

Dalīti

Ls 6,50

Ls 7,00

Ls 10,00

Dalīti

Ls 6,50

Ls 7,00

Ls 10,00

Maksātājs

Ls 13,50

Ls 14,00

Ls 15,00
Cena

3.2. Pārskaitījumi EUR
3.2.1. Uz savu kontu Danske Bankā
3.2.2. Uz citu kontu Danske Bankā
3.2.3. Uz citu banku Latvijā7
standarta pārskaitījums līdz EUR 50 000
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
darba dienā)
standarta pārskaitījums virs EUR 50 000
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
darba dienā)
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
dienā)
3.2.4. Grupas pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros 5
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
3.2.5. Pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros 6
ekspress pārskaitījums līdz EUR 50 000
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
ekspress pārskaitījums virs EUR 50 000
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
3.2.6. ES reglamentētais maksājums (maksājuma summa līdz 50 000 EUR,
norādīts saņēmēja IBAN konts, saņēmējbankas SWIFT kods un komisijas sedz
dalīti)8
standarta pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā pēc divām
darba dienām)
3.2.7. Uz citu banku ārzemēs
standarta pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpienkbankas rīcībā pēc divām
darba dienām)
steidzamais pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā nākamajā
darba dienā)
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
dienā)

Laiks2

Komisijas
sedz3

-

Elektroniskie pārskaitījumi,
izmantojot maksājumu
importa funkcionalitāti

E-bankā

Klientu apkalp.centrā

bez maksas
bez maksas

bez maksas
bez maksas

Ls 0,50
Ls 0,50

13:00

Dalīti

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 5,00

13:00

Dalīti

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 6,00

15:00

Dalīti

Ls 13,00

Ls 15,00

Ls 19,00

16:005

Dalīti

bez maksas

bez maksas

bez maksas

Dalīti

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 5,00

Dalīti

Ls 5,00

Ls 6,00

Ls 8,00

Dalīti

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 5,00

Dalīti

Ls 5,00

Ls 6,00

Ls 8,00

Maksātājs

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 15,00

Dalīti

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Maksātājs

Ls 14,00

Ls 15,00

Ls 17,00

Dalīti

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 17,00

Maksātājs

Ls 24,00

Ls 25,00

Ls 29,00

16:006

-

-

-

15:00

Cena
3.3. Pārskaitījumi USD

3.3.1. Uz savu kontu Danske Bankā
3.3.2. Uz citu kontu Danske Bankā
3.3.3. Uz citu banku Latvijā7
standarta pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā pēc divām
darba dienām)
steidzamais pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā nākamajā
darba dienā)
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
dienā)
3.3.4. Grupas pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros 5
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
3.3.5. Uz citu banku ārzemēs
standarta pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā pēc divām
darba dienām)
steidzamais
pārskaitījums
(Naudas
līdzekļu
nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā nākamajā
darba dienā)
ekspress pārskaitījums

Laiks2

Komisijas
sedz3

Elektroniskie pārskaitījumi,
izmantojot maksājumu
importa funkcionalitāti

E-bankā

Klientu apkalp.centrā

-

bez maksas
bez maksas

bez maksas
bez maksas

Ls 0,50
Ls 0,50

-

Ls 4,00

Ls 5,00

Ls 8,00

Dalīti

Ls 7,00

Ls 8,00

Ls 11,00

Maksātājs

Ls 7,00

Ls 8,00

Ls 11,00

Dalīti

Ls 14,00

Ls 15,00

Ls 18,00

Maksātājs

Ls 14,00

Ls 15,00

Ls 18,00

Dalīti

bez maksas

bez maksas

bez maksas

Dalīti

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Maksātājs

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 15,00

Dalīti
Dalīti

Ls 7,00
Ls 15,00
Ls 11,00

Ls 8,00
Ls 16,00
Ls 12,00

Ls 10,00
Ls 18,00
Ls 18,00

Maksātājs

Ls 24,00

Ls 25,00

Ls 29,00

-

15:00

16:005

-

-

(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
dienā)

15:00

3.4. Pārskaitījumi citā ārvalstu valūtā

Laiks2

Maksātājs

Cena

3.4.1. Uz savu kontu Danske Bankā
3.4.2. Uz citu kontu Danske Bankā
3.4.3. Grupas pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros 5
ekspress pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
3.4.4. Pārskaitījums Danske Grupas banku ietvaros6
ekspress pārskaitījums (CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, LTL, NOK, PLN, SEK)
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas rīcībā tajā pašā dienā)
3.4.5. Uz citu banku Latvijā un ārzemēs
standarta pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā pēc divām
darba dienām)
steidzamais pārskaitījums
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā nākamajā
darba dienā)
ekspress pārskaitījums (DKK, EEK, GBP, NOK, SEK)
(Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā tajā pašā
dienā)

Komisijas
sedz3

-

Elektroniskie pārskaitījumi,
izmantojot maksājumu
importa funkcionalitāti

E-bankā

Klientu apkalp.centrā

bez maksas
bez maksas

bez maksas
bez maksas

Ls 0,50
Ls 0,50

16:005

Dalīti

bez maksas

bez maksas

bez maksas

16:006

Dalīti

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Dalīti

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Maksātājs

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 15,00

Dalīti

Ls 7,00

Ls 8,00

Ls 10,00

Maksātājs

Ls 15,00

Ls 16,00

Ls 18,00

Dalīti

Ls 11,00

Ls 12,00

Ls 18,00

Maksātājs

Ls 24,00

Ls 25,00

Ls 31,00

-

13:00

13:00

3.5. Regulārais maksājums
3.5.1. Reģistrācija
3.5.2. Regulāro maksājumu veikšana:
3.5.2.1. Uz kontu Danske Bankā jebkurā valūtā
3.5.2.2. Uz citu banku Latvijā Ls (līdz LVL 50 000)
3.5.2.3. Uz citu banku Latvijā Ls (virs LVL 50 000)

Cena
bez maksas

13:30
13:30

bez maksas
Ls 0,18
Ls 0,85

3.7. Citi ar pārskaitījumiem saistītie pakalpojumi
3.7.1. Komisija par ienākošo maksājumu ieskaitīšanu kontā
3.7.2. Maksājumu izmeklēšana 9
3.7.2.1. maksājuma izmeklēšana vai labošana, kura saņēmēja konts atrodas Danske Bankā vai
kādā no komercbankām Latvijā līdz 6 mēnešiem:

Cena
bez maksas

3.7.2.1.1. maksājuma izmeklēšana vai labošana, kura saņēmēja konts atrodas Danske Ls 5,00
Bank A/S filiāle Latvijā vai kādā no komercbankām Latvijā, līdz 6 mēnešiem:
3.7.2.1.2. maksājuma izmeklēšana vai labošana, kura saņēmēja konts atrodas Danske
Bank A/S filiāle Latvijā vai kādā no komercbankām Latvijā, virs 6 mēnešiem:
3.7.2.2. maksājuma izmeklēšana vai labošana Danske Grupas banku maksājumiem
3.7.2.3. maksājuma izmeklēšana vai labošana, kura saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas līdz 6
mēnešu periodam
3.7.2.4. maksājuma izmeklēšana vai labošana, kura saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas, kas
vecāks par 6 mēnešiem
3.7.3. Maksājumu atsaukšana 9
3.7.3.1. maksājums, kura saņēmēja konts atrodas Danske Bankā vai kādā no
komercbankām Latvijā
3.7.3.2. Danske Grupas banku maksājumiem
3.7.3.2. maksājums ārpus Latvijas līdz 6 mēnešu periodam
3.7.3.4. maksājumiem ārpus Latvijas vecākiem par 6 mēnešiem
3.7.4. Bankas rakstiska atbilde par izmeklēšanu
3.7.5. Komisija par valūtas konvertāciju E-bankā summai līdz LVL 1.00 (vai ekvivalents citā valūtā)
3.7.6. Ienākošā vai izejošā maksājuma SWIFT kopija:
3.7.6.1. SWIFT kopija līdz 6 mēnešiem
3.7.6.2. SWIFT kopija, kas vecāka par 6 mēnešiem
3.7.7. Bezskaidras naudas valūtas maiņa
3.7.8. Maksājuma rīkojuma veidlapas aizpildīšana pēc klienta lūguma

Ls 10,00
Ls 10,00 + faktiskās izmaksas
Ls 20,00 + faktiskās izmaksas
Ls 50,00 + faktiskās izmaksas

Ls 10,00
Ls 20,00 + faktiskās izmaksas
Ls 35,00 + faktiskās izmaksas
Ls 50,00 + faktiskās izmaksas
Ls 5,00
Ls 0,05
Ls 3,00
Ls 5,00
bez maksas
Ls 1,00

4. Kases operācijas
4.1. Skaidras naudas operācijas
4.1.1. Skaidras naudas iemaksa kontā 10:
4.1.1.1. savā kontā LVL, EUR un USD
4.1.1.2. savā kontā citā valūtā
4.1.1.3. cita klienta kontā LVL, EUR un USD
4.1.1.4. cita klienta kontā citā valūtā
4.1.2. Skaidras naudas izmaksa no konta
4.1.2.1. LVL
- līdz LVL 4.99 dienā
- no LVL 5 līdz LVL 5000 dienā
- virs LVL 5000 dienā ar iepriekšēju pieteikšanu11
-summām virs LVL 5000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas12
4.1.2.2. USD un EUR
- līdz EUR, USD 7000 dienā
-summām
USD
7000
dienā bez iepriekšējas
- virs EUR, virs
USDEUR,
7000
dienā
ar iepriekšēju
pieteikšanu13
pieteikšanas12
4.1.2.3. citās brīvi konvertējamās valūtās
-citās brīvi konvertējamās valūtās ar iepriekšēju pieteikšanu14
-citās brīvi konvertējamās valūtās bez iepriekšējas pieteikšanas12
4.1.3. Citi ar skaidras naudas operācijām saistītie pakalpojumi
4.1.3.1. Iepriekš pasūtītās naudas summas neizņemšana
4.1.3.2 Čeku grāmatiņas izsniegšana (25 čeki)
4.1.3.3. Naudas maiņa sīkākās vai lielākās naudas vienībās
4.1.3.4. Monētu apstrāde (iemaksa kontā vai maiņa)
- līdz 50 gab. dienā
- virs 50 gab.dienā
4.1.3.5. Netīru, aprakstītu, apzīmogotu vai citādi bojātu GBP,EUR, USD (izlaiduma gads ne
vecāks kā 1996.gads) bankonošu pieņemšana
4.1.3.6. USD banknošu, kuru izlaiduma gads ir vecāks par 1996.gadu
4.1.3.7. Pārskaitījums uz citu banku ar iemaksu skaidrā naudā klientiem, kuriem nav atvērts
konts Danske Bank A/S filiālē Latvijā
4.1.3.8. Skaidras naudas valūtas maiņa (bez iemaksas kontā)

Cena
bez maksas
0,5% no summas, (min. Ls 1,00)
bez maksas
0,5% no summas, (min. Ls 1,00)

bez maksas
0,1% no summas, (min. Ls 1,00)
0,1 % no summas
0,15%
0,4% no summas (min.Ls 1,00)
0,4% no summas
0,80%
0,7% no summas, (min. Ls 2,00)
1% no summas, (min.Ls 2,00)
50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu
Ls 3,00
1% no summas (min. Ls 2,50)
bezmaksas
Ls 0,01 par katru gab.
6%
6%
1% no summas (min. Ls 1,00) + komisija par pārskaitījumu
Ls 0,50

5. Investīciju kredīts, Overdrafts
5.1. Investīciju kredīts, Overdrafts

Cena

5.1.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana
5.1.2. Maksa par kredīta noformēšanu un izsniegšanu
5.1.3. Kredīta līguma un nodrošinājuma līguma grozījumi
5.1.3.1. termiņa pagarināšana, samazināšana pēc klienta iniciatīvas
5.1.3.2. pamatsummas atlikšana
5.1.3.3. grafika maiņa
5.1.3.4. atmaksas datuma maiņa
5.1.3.5. procentu likmes pārskatīšana kredītiem ar fiksētu procentu likmi
5.1.3.6. procentu likmes pārskatīšana kredītiem ar mainīgu procentu likmi
5.1.3.7. valūtas maiņa
5.1.3.8. ķīlas maiņa
5.1.4. Cita veida izmaiņas kredīta līgumā un/vai nodrošinājuma līgumā, kas nav minētas 5.1.3. punktā,
pēc klienta iniciatīvas

bez maksas
0,1-0,8% no kredīta summas

5.1.5. Iesniegumu izskatīšana, kas nav saistīta ar kredīta līguma grozījumu noformēšanu (par atļauju,
izziņu u.c. dokumentu sagatavošanu)
5.1.6. Resursu rezervēšana

pēc vienošanās

5.1.7. Maksa par kredīta refinansēšanas dokumentu sagatavošanu, noformēšanu un/vai saskaņošanu
5.1.8. Maksa par ieskatīšanos valsts vienotajā datorizētajā Zemesgrāmatā vai Komercķīlu reģistrā
klienta interesēs

1% apmērā no atlikušās kredīta summas

0,1% no atlikušās kredīta summas, min Ls 250,00

pēc vienošanās
0,1% no atlikušās kredīta summas, min Ls 250,00
pēc vienošanās

0,1-0,8% gadā ( % no kopējās kredīta summas)

Ls 10,00

6. Tirdzniecības Finansēšana
6.1. Kredīta vēstules, kuras izdod Danske Banka 15
6.1.1. Maksa par kredīta vēstules izdošanu:
6.1.1.1.kredīta vēstules izdošanas komisija
6.1.1.2.kredīta vēstules izmantošanas komisija
6.1.2. Izmaiņas
6.1.3. Dokumentu komisija
6.1.4. Atliktā maksājuma komisjia
6.1.5. Kredīta vēstules anulēšana

Cena
0,2% no summas, min Ls 100,00
pēc vienošanās
Ls 60,00
0,2% no summas, min Ls 60,00
Ls 75,00
Ls 60,00

6.2. Kredīta vēstules, kuras paziņo Danske Banka 15
6.2.1. Kredīta vēstules paziņojums
6.2.2. Kredīta vēstules apstiprinājums
6.2.3. Kredīta vēstules izmaiņu paziņojums
6.2.4. Dokumentu komisija
6.2.5. Atliktā maksājuma komisija, ja mēs akceptējam pārvedu vekseli vai uzņemamies atliktā
maksājuma saistības
6.2.6. Atliktā maksājuma komisija bez mūsu saistībām
6.2.7. Kredīta vēstules anulēšana
6.2.8. Kredīta vēstules pārvešana

Ls 60,00
pēc vienošanās, min Ls 50,00
Ls 50,00
0,2% no summas, min Ls 60,00
pēc vienošanās plus Ls 60,00
Ls 75,00
Ls 50,00
0,3% no summas, min Ls 100,00

6.3. Garantijas 16
6.3.1. Maksa par garantijas izdošanu:
6.3.1.1. garantijas vēstules noformēšana
6.3.1.2. garantijas izmantošanas maksa
6.3.2. Izmaiņas
6.3.3. Garantijas anulēšana
6.3.4. Maksa par samaksas pieprasījuma izskatīšanu saskaņā ar garantiju
6.3.5. Maksa par garantijas izdošanu pret citas bankas izdotu pretgarantiju
6.3.6. Citas bankas izdotas garantijas paziņošana vai citas bankas izdotas garantijas autentiskuma
pārbaude

Ls 100,00
pēc vienošanās
Ls 60,00
Ls 60,00
Ls 250,00
pēc vienošanās, min Ls 100,00
Ls 60,00

6.4. Dokumentu inkaso 17
6.4.1. Iekasēšanas komisija
6.4.2. Dokumentu inkaso uzdevuma pieņemšana
6.4.3. Inkaso uzdevuma izmaiņas
6.4.4. Dokumentu izsniegšana bez maksājuma/nesamaksātu dokumentu atgriešana
6.4.5. Preču, kas adresētas Danske Bankai, pāradresēšana pircējam
6.4.6. Protests

0,2% no summas, min Ls30,00; max Ls 300,00
Ls 30,00
Ls 20,00
Ls 40,00
Ls 50,00
Ls 60,00 un notāra noteikta maksa par protestu

7. Noguldījumi
Cena

7.1. Krājkonts

E-bankā

7.1.1. Procentu likmes
7.1.2. Maksa par summas vai tās daļas pārskaitīšanu no krājkonta uz norēķinu kontu
7.1.3. Maksa par summas pārskaitīšanu no norēķinu konta uz krājkontu

bez maksas (veiktais pārskaitījums tiek izpildīts
automātiski pēc 7 kalendārajām dienām18)
bez maksas

7.2. Depozīti

7.2.3. Procentu likme summām sākot no 50 000,00 LVL vai ekvivalents EUR, USD valūtā pēc Latvijas
Bankas kursa attiecīgajā dienā
7.2.4. LVL, EUR, USD depozīta izmaksa skaidrā naudā, ja depozīts tiek izņemts no apkalpojošā konta
viena mēneša laikā pēc noguldījuma termiņa beigām un noguldījuma termiņš ir bijis ne mazāks par 90
(deviņdesmit) dienām 19
7.2.5. LVL, EUR, USD depozīta uzkrāto procentu izmaksa skaidrā naudā, ja uzkrātie procenti tiek izņemti
no apkalpojošā konta viena mēneša laikā pēc procentu izmaksas 19
7.2.6. Depozīta ar procentu izmaksu termiņa beigās vai ikmēneša procentu izmaksu Līguma laušana vai
pirmstermiņa pārtraukšana

7.2.7. Depozīta ar procentu izmaksu termiņa sākumā Līguma laušana vai pirmstermiņa pārtraukšana

100,00 LVL vai ekvivalents EUR, USD valūtā pēc Latvijas Bankas kursa attiecīgajā
dienā
pēc vienošanās
bez maksas, ja depozīts līdz izmaksas brīdim ir bijis noguldījuma apkalpojošajā kontā
bez maksas, ja uzkrātie procenti līdz izmaksas brīdim ir bijuši noguldījuma
apkalpojošajā kontā
Bankas izdevumi, kas rodas no procentu starpības, par kādu Banka attiecīgajā brīdī var
aizņemties naudas resursus noguldījuma valūtā uz depozīta atlikušo termiņu, un par
kādiem procentiem Klients noguldīja naudu Bankā, bet ne mazāk kā 1% no depozīta
summas
Bankas izdevumi, kas rodas no procentu starpības, par kādu Banka attiecīgajā brīdī var
aizņemties naudas resursus noguldījuma valūtā uz depozīta atlikušo termiņu, un par
kādiem procentiem Klients noguldīja naudu Bankā, bet ne mazāk kā 2% no depozīta
summas

8. Norēķinu kartes
Cena
Ls 2,00 (bez maksas Uzņēmumu komplekta ietvaros)
Ls 2,00
bez maksas
bez maksas
bez maksas
Ls 1,00
1,50% (min Ls 3)
24% gadā
36% gadā
Ls 2,00
LVL
1000 Ls
1000 Ls

8.2. Business MasterCard kredītkarte
8.2.1.Gada maksa
8.2.1.1. par karti (ar ceļojuma apdrošināšanu)
8.2.1.2. par karti (bez ceļojuma apdrošināšanas)
8.2.2. Maksa par pirkumu ar karti
8.2.2.1. Latvijā
8.2.2.2. ārpus Latvijas
8.2.3. Maksa par skaidras naudas izņemšanu ATM
8.2.3.1. Danske / Nordea ATM Latvijā
8.2.3.2. citu banku ATM Latvijā
8.2.3.3. ATM ārpus Latvijas un citu banku filiālēs
8.2.4. Maksa par izmantoto kredītlimitu
8.2.5. Maksa par kredītlimita pārtēriņu
8.2.6. Maksa par kartes aizstāšanu
8.2.6.1. nozaudēšanas vai zādzības gadījumā
8.2.6.2. fiziska bojājuma vai PIN koda zaudējuma gadījumā
8.2.7. Citi Business MasterCard kredītkarte nosacījumi
8.2.7.1. Kartes valūta
8.2.7.2. Labvēlības periods procentu maksājumiem dienās
8.2.8. Standarta diennakts limits
8.2.8.1 skaidras naudas izmaksai
8.2.8.2. norēķiniem ar karti

bez maksas

Cena

8.1. Maestro debetkarte
8.1.1. Gada maksa
8.1.1.1. par karti
8.1.1.2. par papildus karti
8.1.2. Maksa par pirkumu ar karti
8.1.2.1. Latvijā
8.1.2.2. ārpus Latvijas
8.1.3. Maksa par skaidras naudas izņemšanu ar karti
8.1.3.1. Danske / Nordea ATM Latvijā
8.1.3.2. citu banku ATM Latvijā
8.1.3.3. ATM ārpus Latvijas un citu banku filiālēs
8.1.4. Maksa par izmantoto kredītlimitu
8.1.5. Maksa par kredītlimita pārtēriņu
8.1.6. Maksa par kartes aizstāšanu
8.1.7. Kartes valūta
8.1.8. Standarta diennakts limits
8.1.8.1 skaidras naudas izmaksai
8.1.8.2. norēķiniem ar karti

0,2% no pārskaitāmās
summas

Skatīt "Noguldījumu procentu cenrādi" Danske Bankā"

7.2.1. Procentu likmes
7.2.2. Minimālā depozīta summa

Klientu apk. centrā

Skatīt "Noguldījumu procentu cenrādi" Danske Bankā

Cena
Ls 50,00
Ls 25,00
bez maksas
bez maksas
bez maksas
1,50% (min Ls 3)
1,50% (min Ls 3)
24% gadā
36% gadā
Ls 50,00
Ls 10,00
LVL; EUR
55
1500 LVL, 2000 EUR
1500 LVL, 2000 EUR

8.3. Citi ar norēķinu kartēm saistītie nosacījumi un pakalpojumi

Cena

8.3.1. Maksa par kartes pārskata saņemšanu
8.3.1.1. pa pastu
8.3.1.2. bankā
8.3.2. Maksa par katru nepamatotas pretenzijas gadījuma izskatīšanu

Ls 0,50
bez maksas
Ls 20,00

9. Citi pakalpojumi
9.1. Klienta dokumentu apstrāde

Cena

9.1.1. Klientu dokumentu sagatavošana
9.1.1.1. Regulārie pārskati un izraksti par klienta kontiem
9.1.1.1.1. bankā pēc klienta pieprasījuma
9.1.1.1.2. pa pastu
9.1.1.1.3. pa faksu (par 1 lapu)
9.1.1.1.4. pa e-pastu20
9.1.1.2. Ārpus kārtas pārskati un izraksti par klienta kontiem:
9.1.1.2.1. periodam, kas mazāks par 6 mēnešiem
9.1.1.2.1.1. bankā pēc klienta pieprasījuma
9.1.1.2.1.2. pa pastu
9.1.1.2.1.3. pa faksu (par 1 lapu)
9.1.1.2.1.4. pa e-pastu (par katru e-pastu)20
9.1.1.2.2. periodam, kas ilgāks par 6 mēnešiem
9.1.1.2.2.1. bankā pēc klienta pieprasījuma
9.1.1.2.2.2. pa pastu
9.1.1.2.2.3. pa faksu (par 1 lapu)
9.1.1.2.2.4. pa e-pastu (par katru e-pastu)20
9.1.1.3. Par izrakstu dublikātu vai kopiju (par 1 lapu)
9.1.1.4. Izziņa par kontu esamību un tā atlikumu bankā
9.1.1.4.1. bankā
9.1.1.4.2. pa pastu
9.1.1.5. Izziņa auditam
9.1.1.6. Cita veida izziņa
9.1.1.7. Maksājumu uzdevuma apstiprināšana
9.1.1.7.1. bankā pēc Klienta pieprasījuma
9.1.1.7.2. pa pastu
9.1.1.7.3. pa faksu (par 1 lapu)
9.1.2. Maksājumu uzdevuma, kas veikts elektroniski, izdrukāšana un/vai apstiprināšana bankā

bez maksas
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00

bez maksas
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 2,00
Ls 2,00
Ls 2,00
Ls 1,00
Ls 2,00
Ls 3,00
Ls 25,00
pēc vienošanās (min.Ls 5,00)
bezmaksas
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 0,05 par katru maksājumu uzdevumu

9.1.3. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevuma pieņemšana izpildei
9.1.3.1.Tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevumu pieņemšana
9.1.3.2. Tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta inkaso uzdevumu izpilde (par
katru reizi)
9.1.4. Dokumentu meklēšana arhīvā
9.1.4.1. par periodu, kas mazaks par 3 mēnešiem
9.1.4.2. par periodu, kas ilgāks par 3 mēnesiem
9.1.5. Maksa par ieskatīšanos Lursoft datu bāzē

Ls 50,00
Ls 10,00
Ls 5,00
Ls 10,00
Ls 5,00 + faktiskās izmaksas+PVN

9.2. Operācijas ar čekiem

Cena

9.2.2. Čeku pieņemšana uz inkaso21:
9.2.2.1. čeku vērtība līdz 5 000,- Ls
9.2.2.2. čeku vērtība virs 5 000,- Ls

Ls 15,00
Ls 65,00 22

9.3. Darījuma konts

Cena
0,5% no darījuma (min. Ls 60,00, maks.Ls 200,00)
Ls 35,00
pēc vienošanās
Ls 20,00 (par katru darījumu)

9.3.1. Darījuma konta atvēršana un apkalpošana,
apkalpošana ja konts saistīts ar kredītu
9.3.2.
Danske Bankā
9.3.3. Darījuma konta atvēršana un apkalpošana nestandarta gadījumos
9.3.4. Izmaiņas darījuma konta līguma nosacījumos
9.4. Seifu noma
Seifu izmēri - augstums/platums/dziļums (cm)
4 /24/ 36.5
6 /24/ 36.5
11 /24/ 36.5
16 /24/ 36.5
28.5 /24/ 36.5

1 mēn.
Ls 9
Ls 11
Ls 15
Ls 17
Ls 19

3 mēn.
Ls 24
Ls 29
Ls 35
Ls 40
Ls 49

6 mēn.
Ls 38
Ls 46
Ls 63
Ls 68
Ls 79

12 mēn.
Ls 59
Ls 69
Ls 89
Ls 99
Ls 149

10. Produktu komplekti
Cena
10.1. Uzņēmumu komplekts (izsniegts līdz 05.05.2009)
10.2. Produktu komplekts "Efektīvais"
10.3. Produktu komplekts "Efektīvais Plus"

Ls 5,00 mēnesī
Ls 2,50 mēnesī
Ls 5,00 mēnesī

11. Ieguldījumu fondi
Cena
11.1. FI naudas kontu un FI kontu atvēršana, uzturēšana
11.2. Fonda ieguldījumu apliecību pirkšana:
11.2.1. Obligāciju fondi
11.2.2. Akciju un sabalansētie fondi (līdz 100 000 Ls ekvivalenta fonda valūtā)
11.2.3. Akciju un sabalansētie fondi (virs 100 000 Ls ekvivalenta fonda valūtā)
11.3. Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana
11.4. Fonda ieguldījumu apliecību maiņa
11.5. Darījumu apstiprinājumi:
11.5.1. bankā
11.5.2. pa e-pastu
11.5.3. pa faksu
11.5.4. pa pastu
11.6. FI ikgadējais konta pārskats
1

bez maksas
bez maksas
1%
0,8%
bez maksas
Ls 10,00 23
bez maksas
bez maksas
bez maksas
Ls 0,50
bez maksas

Maksa tiek ieturēta tikai par pirmā konta atvēršanu. Klients var atvērt bankā pagaidu kontu. Ja klients ir samaksājis komisiju par pagaidu konta atvēršanu, komisija par norēķinu konta atvēršanu netiek ieturēta.

2

Laiks - maksājuma iesniegšanas laiks. Ja maksājums tiek iesniegts pēc norādītā laika, pie izpildīšanas laika tiek pieskaitīta papildus 1 bankas darba diena. Pirmssvētku dienās maksājuma vēlākais iesniegšanas laiks tiek saīsināts par
1 stundu. Ja pieteikšanas laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt kamēr strādā katrs atsevišķais Klientu apkalpošanas centrs (filiāle)
3

Stapbanku komisijas sedz:

Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Danske Bank A/S filiāles Latvijā komisijas, visas pārējās, ar maksājuma izpildi saistītās starpniekbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. Danske Banka nosūta maksājumu
korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "DetaiLs of charges". Starpniekbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc līdzekļu
ieskaitīšanas saņēmēja kontā.
Pārskaitījumus uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (27 Eiropas Savienības dalībvalstsis un Norvēģija, Lihtenšteina, Islande) šo dalībvalstu valūtās Banka izpildīs ar komisijas norādi "SHA".
Saņēmējbankas rīcībā tiks nodota pilna maksājuma rīkojumā norādītā summa.
Ja atbilstošie maksājumu rīkojumi tiks iesniegti ar komisijas norādi "OUR", Banka aizstās komisijas norādi "OUR" uz "SHA".

Maksātājs - maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (starpniekbanku un saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Danske Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai
saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "DetaiLs of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu. Ar šo noteikumu Danske Bank A/S filiāles Latvijā atbildība ir
ierobežota. Danske Bank A/S filiāle Latvijā nav atbildīga par to, ka starpniekbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi Danske Banka A/S filiāles Latvijā norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no Danske
Banka A/S filiāles Latvijā neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas, Danske Bank A/S filiāle Latvijā ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā.
4

Naudas līdzekļi tiek nodoti saņēmējbankai tajā pašā dienā, ja maksājums iesniegts bankā līdz plkst.13:30. Ja maksājums iesniegts bankā pēc plkst.13:30, tas tiek nodots saņēmējbankai nākošājā Bankas darba dienā.

5

Grupas pārskaitījums ir pārskaitījums starp kontiem, kur konta īpašnieks ir viens uzņēmums vai uzņēmumu grupa. Pārskaitījums uzņēmuma grupas ietvaros ir pārskaitījums starp mātes uzņēmumu un meitas uzņēmumu, kurā
mātes uzņēmumam pieder vismaz 51% no meitas uzņēmuma vai starp diviem meitas uzņēmumiem, kuros tam pašam mātes uzņēmumam pieder vismaz 51% no abiem meitas uzņēmumiem. Grupas pārskaitījuma cena tiek
piemērota maksājumiem uz Danske Grupas bankām - Danske Bank (Dānija) - DABADKKK, AS Sampo Pank (Igaunija) -FOREEE2X, Sampo Bank Plc (Somija) - DABAFIHH, Danske Bank (Hamburgas filiāle) - DABADEHH, National Irish
Bank (Ireland) - DABAIE2D, Danske Bankas (Lietuva) - SMPOLT22, Danske Bank International S.A.(Luksemburga) - DABALULL, Northern Bank (Ziemeļīrija) - DABAGB2B, Fokus Bank (Norvēģija) - DABANO22, Danske Bank (Polijas
filiāle) - DABAPLPW, Danske Bank (Zviedrija) - DABASESX, Danske Bank (Londonas filiāle) - DABAGB2L, ZAO Danske Bank, Russia (DABARU2P). Maksājumu uzdevumā jānorāda attiecīgās bankas SWIFT kods un saņēmēja IBAN
konta numurs. Naudas līdzekļi tiek nodoti saņēmēja rīcībā tajā pašā dienā, ja saņēmēja konta valūta sakrīt ar pārskaitījuma valūtu. Maksājuma uzdevums Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz līdz 15:00.

6

Pārskaitījumi uz Danske Grupas bankām: Danske Bank (Dānija) - DABADKKK, AS Sampo Pank (Igaunija) -FOREEE2X, Sampo Bank Plc (Somija) - DABAFIHH, Danske Bank (Hamburgas filiāle) - DABADEHH, National Irish Bank
(Ireland) - DABAIE2D, Danske Bankas (Lietuva) - SMPOLT22, Danske Bank International S.A.(Luksemburga) - DABALULL, Northern Bank (Ziemeļīrija) - DABAGB2B, Fokus Bank (Norvēģija) - DABANO22, Danske Bank (Polijas filiāle) DABAPLPW, Danske Bank (Zviedrija) - DABASESX, Danske Bank (Londonas filiāle) - DABAGB2L. Maksājumu uzdevumā jānorāda attiecīgās bankas SWIFT kods un saņēmēja IBAN konta numurs. Naudas līdzekļi tiek nodoti saņēmēja
rīcībā tajā pašā dienā, ja saņēmēja konta valūta sakrīt ar pārskaitījuma valūtu. Maksājuma uzdevums Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz līdz 15:00.
7
Maksājumos uz bankām Latvijā ir obligāti jānorāda saņēmēja bankas SWIFT kods. Ja maksājumā SWIFT kods netiks norādīts, Danske Bank A/S filiāle Latvijā ieturēs atbilstošu komisijas maksu par pārskaitījumu uz citu banku
ārzemēs.
8

Standarta pārskaitījums EUR uz ES valstīm, Norvēģiju, Īslandi, Lihtenšteinu. Naudas līdzekļi tiek nodoti saņēmēja vai starpniekbankas rīcībā pēc divām darba dienām.
Saņēmējs saņems pilnu pārskaitījuma summu, ja tiks izpildīti sekojoši nosacījumi: pārskaitījuma summa nepārsniedz 50 000 EUR, tiek norādīts saņēmēja IBAN konts, saņēmējbankas SWIFT kods, komisijas sedz dalīti.
9

Danske Bank A/S filiāle Latvijā veic pārskaitījuma labošanu, atsaukšanu vai meklēšanu tikai pēc atbilstoša rakstiska iesnieguma un pakalpojuma maksas saņemšanas. Maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta
kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja tiek konstatēts, ka kļūdījusies Danske Bank A/S filiāle Latvijā, ieturētā maksa klientam tiek atgriezta.
10

Iespēja veikt iemaksu ārzemju valūtu monētās netiek piedāvāta.
Summas virs Ls 5000 jāpasūta līdz iepriekšējās dienas plkst. 15 00
Ja naudas līdzekļi ir pieejami Klientu apkalpošanas centrā.
13
Summas virs USD 7000 un EUR 7000 jāpasūta iepriekšējā dienā līdz plkst 12 00
14
Pārējās valūtas jāpasūta 2 darba dienas iepriekš līdz pulksten 15 00
11
12

15

Kredīta vēstules tiek izdotas saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas "Kredīta vēstuļu vienoto paražu un prakses" pēdējo publikāciju.
Cenā iekļautas parasto pasta pakalpojumu, SWIFTa paziņojumu un naudas pārskaitījumu izmaksas. Kurjerpasta pakalpojumu izmaksas un korespondējošo banku komisijas, ja tādas ir, sedz klients.
Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti cenrādī, bet ir nepieciešami, lai izpildītu klienta uzdevumu, banka ir tiesīga noteikt atbilstošu maksu.
Kredīta vēstules un garantijas izmantošanas maksa tiek aprēķināta no kredīta vēstules vai garantijas izsniegšanas dienas (ieskaitot) līdz dienai, kad izbeigušās no kredīta vēstules vai garantijas izrietošās bankas saistības.
Izmantošanas maksa klientam jāsamaksā katra kalendārā mēneša pēdējā darba dienā. Par pēdējo mēnesi tā jāmaksā dienā, kad izbeigušās no kredīta vēstules vai garantijas izrietošas bankas saistības.
Kredīta vēstules apstiprinājuma komisija tiek aprēķināta no kredīta vēstules apstiprināšanas dienas (ieskaitot) līdz dienai, kad izbeigušās no kredīta vēstules izrietošās bankas saistības.

16

Cenā iekļautas parasto pasta pakalpojumu, SWIFTa paziņojumu un naudas pārskaitījumu izmaksas. Kurjerpasta pakalpojumu izmaksas un korespondējošo banku komisijas, ja tādas ir, sedz klients.
Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti cenrādī, bet ir nepieciešami, lai izpildītu klienta uzdevumu, banka ir tiesīga noteikt atbilstošu maksu.
Kredīta vēstules un garantijas izmantošanas maksa tiek aprēķināta no kredīta vēstules vai garantijas izsniegšanas dienas (ieskaitot) līdz dienai, kad izbeigušās no kredīta vēstules vai garantijas izrietošās bankas saistības.
Izmantošanas maksa klientam jāsamaksā katra kalendārā mēneša pēdējā darba dienā. Par pēdējo mēnesi tā jāmaksā dienā, kad izbeigušās no kredīta vēstules vai garantijas izrietošas bankas saistības.
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Dokumentu inkaso ir pakļauts Starptautiskās Tirdzniecības palātas "Vienoto iekasēšanas noteikumu" pēdējai publikācijai.
Cenā iekļautas parasto pasta pakalpojumu, SWIFTa paziņojumu un naudas pārskaitījumu izmaksas. Kurjerpasta pakalpojumu izmaksas un korespondējošo banku komisijas, ja tādas ir, sedz klients.
Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti cenrādī, bet ir nepieciešami, lai izpildītu klienta uzdevumu, banka ir tiesīga noteikt atbilstošu maksu.
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Gadījumos, kad pārskaitījuma izpildes diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskaitījuma izpildes datums tiek pārnests uz tuvāko sekojošo Danske Bankas darba dienu.
Klientam ir pienākums brīdināt banku, ka tiek izņemts depozīts un/vai uzkrātie procenti.
Neattiecas uz E-bankā pieprasītajiem izrakstiem.
21
Banka pieņem čekus uz inkaso tikai no Danske Bank A/S filiāles Latvijā klientiem.
22
Ja korespondējošās bankas pieprasītā maksa pārsniegs Ls 65, tad izmaksu segšanai no čeka summas tiks ieturēta papildus komisijas maksa.
23
Ekvivalents DKK, EUR, JPY, SEK, USD valūtā pēc Danske Bank A/S filiāle Latvijā kursa rīkojuma iesniegšanas brīdī.
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