CENRĀDIS OPERĀCIJĀM AR PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTU KONTIEM
FIZISKĀM PERSONĀM
1. Konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana
N.p.k.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.

Pakalpojums
Konta, kura ieskaita personai piešķirtos sertifikātus,
atvēršana1:
pilngadīgām fiziskām personām
nepilngadīgām fiziskām personām
Konta atkārtota atvēršana fiziskai personai, kurai ir bijis
atvērts konts piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai
Pagaidu konta atvēršana
Konta apkalpošana:
par kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos
sertifikātus2
par pagaidu kontu3

1.4.2.
1.5.

Konta slēgšana4

Cena

EUR 5,41
EUR 2,56
EUR 5,98
EUR 36,99
0,02% no nominālvērtības gada
sākumā, bet ne mazāk kā EUR
24,00
0,02% no nominālvērtības mēneša
sākumā, bet ne mazāk kā EUR 2,00
mēnesī
bez maksas

1

Pensionārs, invalīds, daudzbērnu ģimene, politiski represētā persona, valsts apgādībā vai invalīda, pensionāra, politiski
represētās personas apgādībā esošā persona un nepilngadīgā persona, kurai ir piešķirta pensija apgādnieka zaudējuma
gadījumā, par konta atvēršanu vai sertifikātu ieskaitīšanu tajā var norēķināties ar 0,15 sertifikātiem.
2
Samaksu par konta apkalpošanu konta īpašnieks veic, ja konts ir apkalpots pilnu kalendāro gadu. Samaksa par konta
apkalpošanu konta īpašniekam jāiemaksā AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā
LV32TREL912562500600B, kas atvērts Valsts kasē, mēneša laikā pēc kārtējā kalendārā gada beigām, maksājuma mērķī
norādot konta īpašnieka personas kodu vai identifikācijas numuru.
3
Samaksa par konta apkalpošanu konta īpašniekam jāiemaksā AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā
LV32TREL912562500600B, kas atvērts Valsts kasē, mēneša laikā pēc kārtējā kalendārā mēneša beigām, maksājuma mērķī
norādot konta īpašnieka personas kodu vai identifikācijas numuru un pakalpojuma saņemšanas periodu.
4
Konts, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, tiek slēgts automātiski, kad klients veic darījumus ar privatizācijas
sertifikātiem, kuru rezultātā kontā privatizācijas sertifikātu atlikums ir nulle.

2. Pārskaitījumi
N.p.k.
2.1.
2.2.
2.3.
1

Pakalpojums
Sertifikātu ieskaitīšana kontā
Sertifikātu pārskaitījums
Papildus piešķirto sertifikātu ieskaitīšana agrāk atvērtā kontā,
izņemot ieskaitīšanu atkārtoti atvērtā kontā1

Cena
bez maksas
EUR 10,00
EUR 5,98

Pensionārs, invalīds, daudzbērnu ģimene, politiski represētā persona, valsts apgādībā vai invalīda, pensionāra, politiski
represētās personas apgādībā esošā persona un nepilngadīgā persona, kurai ir piešķirta pensija apgādnieka zaudējuma
gadījumā, par piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu kontā var norēķināties ar 0,15 sertifikātiem.

3. Citi pakalpojumi
N.p.k.
Pakalpojums
3.1.
Konta izraksta izsniegšana pēc klienta pieprasījuma par kontā
esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām
3.2.
Konta izraksta izsniegšana, noformēta konta izraksta
(sertifikātu grāmatiņas) izsniegšana
3.3.
Lietvedībā esoša dokumenta sagatavošana un izsniegšana 1
1

Cena
EUR 1,57
EUR 7,11
EUR 4,25

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītajam saskaņā
ar pasta sūtījumu.

