PAR SERTIFIKĀTU KONTU APKALPOŠANU NOTEIKTĀS MAKSAS1
1. PAGAIDU KONTA APKALPOŠANA
▪ Ja personai ir atvērts privatizācijas sertifikātu pagaidu konts, tad par šāda konta apkalpošanu noteikta
pakalpojuma maksa 0,02% apmērā no kontā esošo privatizācijas sertifikātu nominālvērtības mēneša
sākumā, bet ne mazāk kā EUR 2,00 mēnesī. Juridiskām personām samaksa par šī pakalpojuma sniegšanu
jāveic saskaņā ar Possessor sagatavotajiem rēķiniem, kas pakalpojumu saņēmējiem tiks nosūtīti
elektroniski vai pa pastu reizi mēnesī. Fiziskām personām rēķini par pagaidu konta apkalpošanu netiks
izsūtīti. Samaksa par kontu apkalpošanu aizvadītajā mēnesī ir jāiemaksā 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.
2. KONTA, KURĀ IESKAITA PERSONAI PIEŠĶIRTOS SERTIFIKĀTUS, APKALPOŠANA
▪ Samaksa par konta apkalpošanu, kurā tika ieskaitīti personai iepriekš piešķirtie privatizācijas sertifikāti,
konta īpašniekam būs jāveic vienu reizi gadā par aizvadīto kalendāro gadu, ja vienlaikus izpildīsies šādi
nosacījumi:
- kalendārā gada sākumā (1. janvārī) konts nav slēgts;
- konts ir bijis atvērts visu aizvadīto kalendāro gadu.
▪ Par šādu kontu apkalpošanu noteikta pakalpojuma maksa 0,02% apmērā no kontā esošo privatizācijas
sertifikātu nominālvērtības gada sākumā, bet ne mazāk kā EUR 24,00 gadā. Kontu īpašniekiem samaksa
par kontu apkalpošanu aizvadītajā gadā ir jāiemaksā Possessor norēķinu kontā
LV32TREL912562500600B, kas atvērts Valsts kasē, mēneša laikā pēc kārtējā kalendārā gada beigām.
Maksājuma mērķī jānorāda konta īpašnieka personas kods vai reģistrācijas numurs.
▪ Lūdzu, ņemiet vērā, ka rēķini par konta apkalpošanu, kurā tika ieskaitīti personai iepriekš piešķirtie
privatizācijas sertifikāti, klientiem netiks izsūtīti, taču, pēc klientu pieprasījuma, tos varēs saņemt
Possessor.
3. UZKRĀŠANAS KONTA APKALPOŠANA
▪ Pakalpojuma maksas apmērs par uzkrāšanas kontu apkalpošanu - EUR 2,85 mēnesī.
4. JURIDISKO PERSONU CITU KONTU APKALPOŠANA
▪ Juridisko personu citu kontu apkalpošanai maksas apmērs - 0,02% no nominālvērtības mēneša sākumā,
bet ne mazāk kā EUR 2,00 mēnesī.
5. PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTU IETURĒŠANA
▪ Gadījumā, ja Possessor nebūs saņēmis no konta īpašnieka pakalpojuma maksu par privatizācijas
sertifikātu konta, izņemot uzkrāšanas konta, apkalpošanu, Possessor par konta apkalpošanu ieturēs no
konta atbilstošu sertifikātu skaitu, aprēķinot to pēc likumā noteiktās sertifikātu nominālvērtības EUR 39,84.
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Saskaņa ar Ministru kabineta 2017.gada 3.janvara noteikumiem Nr.12 "Privatizacijas sertifikatu kontu apkalpošanas,
privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"

