FINANŠU CEĻVEDIS
Naudas lietas
ceļojuma laikā

Vasarā mēs klientiem neskaidrojam par
izdevīgu darījumu svarīgumu.
Vasarā mēs klientiem neatgādinām par krīzi,
jo vasara ir tikai un vienīgi Jūsu laiks!
Saulaino ceļojumu laiks…

F

inanšu koncerns TAVEX Group, veiksmīgi darbojoties
Baltijas un Skandināvijas valstīs vairāk nekā 20 gadus,
ir atklājis veiksmīgu sadarbības principu, kura zelta
likums ir informēt klientu par darījumu iespējām un palīdzēt noorientēties plašajā piedāvājumu klāstā. Pateicoties
šim likumam, koncerns Latvijas tirgū darbojas un veiksmīgi attīstās jau desmit gadus.
Esam izstrādājuši šo bukletu ar mērķi iepazīstināt Jūs ar informāciju, ko esam guvuši no mūsu pieredzes par daudzu
valstu valūtām un to pielietojuma īpašībām. Informatīvajā
materiālā ir arī ieskats par maksāšanas iespējām ceļojuma
laikā, kā arī parādītas skaidras naudas norēķinu priekšrocības salīdzinājumā ar bezskaidras naudas darījumiem.
Bieži pirms ceļojuma nepietiek laika, lai aizdomātos un izpētītu izdevīgākās ārvalstu valūtu iegādes iespējas, daudzi
arī neapzinās, ka Latvijā ir pieejams plašs ārvalstu valūtu
piedāvājums ar izdevīgiem konvertācijas nosacījumiem.
Pērkot valūtu pēdējā brīdī, nākas ciest zaudējumus, jo ārvalstu valūtas maiņas darījumu veikšana lidostās vai dzelzceļa stacijās parasti ir ļoti neizdevīga.
Mēs savukārt visu gadu strādājam, lai nodrošinātu Jūs ar
nepieciešamo valūtu Jūsu ārvalstu braucienam, un mūsu
klientu apkalpošanas speciālisti var sniegt konsultāciju
par iespējām norēķināties ārvalstīs.

Valūtas neaizmirstamiem ceļojumiem

Mūsu vēlme ir izglītot Jūs, ne tikai apkalpojot klātienē, bet
darot to arī attālināti – ar šādu un līdzīgu bukletu palīdzību. Mēs ceram, ka šis buklets būs kā palīgs un orientieris
finanšu jautājumos ceļojuma laikā.
Pirms došanās ceļā iesakām iepazīties ar šo informāciju un
ceram, ka katrs spēs sev atrast ko noderīgu un jaunu.
Lai Jums jauks un patīkams
ceļojums!

Ar cieņu

Vienmēr ir pieejamas vairāk kā 40 valūtas
www.tavex.lv
Aspazijas bulv. 22

Roman Lossman,
valdes priekšsēdētājs,
SIA TAVEX

Norēķinu iespējas
ceļojumā

P

irms esat izlēmis, kādu norēķinu veidu izmantosiet ceļojuma laikā, Jums ir jāsaprot, kāds naudas daudzums
Jums būs nepieciešams brauciena ikdienas tēriņiem.
Pirms brauciena būtu labi padomāt, kādiem mērķiem plānojat tērēt līdzekļus, piemēram, viesnīcai, taksometram,
pārtikai, muzeju apmeklējumam utt. Ir svarīgi atcerēties,
ka dažādās valstīs cenu līmenis atšķiras.
Ir valstis, uz kurām līdzi var ņemt ne tikai vietējo valūtu,
bet arī alternatīvo, piemēram, ASV dolārus, eiro vai Anglijas mārciņas.
Ja izvēlēsieties ceļojumā ņemt skaidru naudu, tad jāpadomā par naudas drošību. Jāizvairās no skaidras naudas
nēsāšanas bikšu kabatās, tā vietā naudu vajadzētu glabāt
sev viegli pieejamā, taču drošā vietā, piemēram, maku turēt tuvāk krūtīm vai pleca somā.
Ja Jūsu izvēle braucienā tomēr ir debetkarte vai kredītkarte, iesakām painteresēties savā bankā par to, vai ar Jūsu
karti varēs norēķināties attiecīgajā valstī. Internetā var
atrast informāciju arī par to, vai attiecīgajā vietā, uz kuru
Jūs dodaties (piemēram, izvēlētajā viesnīcā), ir pieejams
bankomāts. Šī informācija ir atrodama, piemēram, apmeklējot www.visa.com mājas lapu un meklēšanas rīkā ierakstot vārdu salikumu „ATM Locator”. Ir vērts arī uzzināt par
to, pēc kāda kursa notiks naudas konvertācija, kāda būs
komisijas maksa par pirkumu un kāda būs komisijas maksa
par skaidras naudas izņemšanu bankomātā. Norēķinoties
ar banku kartēm, bankas bieži vien piemēro komisijas procentus par pirkumiem un konvertācijas uzcenojumu.
Ir svarīgi atcerēties, ka dažās vietās, tādās kā nelieli veikali,
tirgi, taksometri, tualetes utt., pat nepastāv iespēja norēķināties ar karti. Līdz ar to ir jāapzinās, ka kaut minimāla ārvalstu valūtas naudas summa ir jāņem līdzi skaidrā naudā.

Skaidras naudas priekšrocības:
1) nav slēptas komisijas maksas;
2) ir iespēja brīvi iepirkties un norēķināties 99% vietu;
3) ir vieglāk kontrolēt izdevumus – cilvēkiem patīk
uzskatāmi redzēt savas finanses, jo šādi nepastāv risks
iztērēt vairāk, nekā vari atļauties;
4) ārvalstu valūtu skaidrā naudā ir iespēja iegādāties pēc
izdevīgāka kursa, nekā tas būtu, norēķinoties ar karti.

Kredītkartes, debetkartes priekšrocības:
1) ērti, jo aizņem maz vietas;
2) auto vai viesnīcas rezervācijas gadījumā ir
nepieciešama karte;
3) nepieciešamības gadījumā ir pieejams kredītlimits;
4) pirkuma aizsardzība (ir kartes, kas paredz pirkuma
apdrošināšanu vai papildus garantiju).

Latvijā pieejamās valūtas

T

abulā ir uzrādīti aptuvenie kursi* ārvalstu valūtām,
kuras ir pieejamas Latvijā. Citas ārvalstu valūtas nav
iespējams iegādāties Latvijā pēc kursiem, kuri būtu atbilstoši valūtas tirgus cenai. Gadījumā, ja Jums nepieciešamā
ārvalstu valūta nav iekļauta sarakstā, tad SIA TAVEX klientu
apkalpošanas speciālists labprāt ieteiks Jums alternatīvu
valūtu un informēs par norēķinu veidiem Jūs interesējošajā valstī.

EIROPA

ĀZIJA
VALSTS

VALŪTA

KODS

VALŪTAS KURSS

APVIENOTIE
ARĀBU EMIRĀTI

AAE DIRHAMS

AED

10AED=1.60LVL

ĶĪNA

ĶĪNAS JUAŅA

CNY

10CNY=0.90LVL

HONKONGA

HONKONGAS
DOLĀRS

HKD

100HKD=7.50LVL

INDONĒZIJA

INDONĒZIJAS
RŪPIJA

IDR

10 000IDR=0.63LVL

IZRAĒLA

IZRAĒLAS ŠEKELIS

ILS

10ILS=1.50LVL

JAPĀNA

JAPĀNAS JĒNA

JPY

1000JPY=7.00LVL

MALAIZIJA

MALAIZIJAS
RINGITS

MYR

10MYR=1.90LVL

SINGAPŪRA

SINGAPŪRAS
DOLĀRS

SGD

10SGD=4.50LVL

TAIZEME

TAIZEMES BATS

THB

100THB=1.90LVL

VALSTS

VALŪTA

KODS

VALŪTAS KURSS

ĒĢIPTE

ĒĢIPTES MĀRCIŅA

EGP

100EGP=10.00LVL

KENIJA

KENIJAS ŠILIŅŠ

KES

1000KES=7.00LVL

MAURĪCIJA

MAURĪCIJAS
RŪPIJA

MUR

100MUR=2.00LVL

DIENVIDĀFRIKAS
REPUBLIKA

ZAR
DIENVIDĀFRIKAS
REPUBLIKAS RENDS

100ZAR=7.00LVL

VALSTS

VALŪTA

KODS

VALŪTAS KURSS

AUSTRIJA
BELĢIJA
KIPRA
SOMIJA
FRANCIJA
VĀCIJA
GRIEĶIJA
ĪRIJA
ITĀLIJA
LUKSEMBURGA
MALTA
NĪDERLANDE
PORTUGĀLE
SLOVĀKIJA
SLOVĒNIJA
SPĀNIJA
IGAUNIJA

EIRO

EUR

1EUR=0.70LVL

BULGĀRIJA

BULGĀRIJAS LEVA

BGN

10BGN=3.50LVL

AUSTRĀLIJA/JAUNZĒLANDE

ČEHIJA

ČEHIJAS KRONA

CZK

100CZK=2.75LVL

VALSTS

VALŪTA

KODS

VALŪTAS KURSS

AUSTRĀLIJA

AUSTRĀLIJAS
DOLĀRS

AUD

10AUD=5.50LVL

JAUNZĒLANDE

JAUNZĒLANDES
DOLĀRS

NZD

10NZD=4.40LVL

ĀFRIKA

DĀNIJA

DĀNIJAS KRONA

DKK

100DKK=9.40LVL

UNGĀRIJA

UNGĀRIJAS
FORINTS

HUF

1000HUF=2.30LVL

LIETUVA

LIETUVAS LITS

LTL

10LTL=2.00LVL

RUMĀNIJA

RUMĀNIJAS LEJA

RON

10RON=1.70LVL

ZIEMEĻAMERIKA

POLIJA

POLIJAS ZLOTS

PLN

10PLN=1.60LVL

VALSTS

VALŪTA

KODS

VALŪTAS KURSS

ZVIEDRIJA

ZVIEDRIJAS KRONA

SEK

100SEK=7.80LVL

KANĀDA

KANĀDAS DOLĀRS

CAD

10CAD=5.50LVL

ASV DOLĀRS

USD

10USD=5.50LVL

LIELBRITĀNIJA

LIELBRITĀNIJAS
MĀRCIŅA

GBP

10GBP=8.50LVL

ASV

HORVĀTIJA

HORVĀTIJAS KUNA

HRK

10HRK=1.00LVL

DIENVIDAMERIKA

TURCIJA

TURCIJAS LIRA

TRY

10TRY=3.00LVL

VALSTS

VALŪTA

KODS

VALŪTAS KURSS

100NOK=9.30LVL

BRAZĪLIJA

BRAZĪLIJAS REĀLS

BRL

10BRL=3.00LVL

DOMINIKA

DOMINIKAS PESO

DOP

100DOP=1.60LVL

MEKSIKA

MEKSIKAS PESO

MXN

100MXN=4.00LVL

NORVĒĢIJA

NORVĒĢIJAS
KRONA

NOK

KRIEVIJA

KRIEVIJAS RUBLIS

RUB

100RUB=1.70LVL

ŠVEICE

ŠVEICES FRANKS

CHF

10CHF=5.80LVL

UKRAINA

UKRAINAS GRIVNA

UAH

10UAH=0.70LVL

* valūtas kurss ir noapaļots, precīzu kursu var apskatīt www.tavex.lv

Āzijas valstis
Ķīna, Indija, Filipīnas, Malaizija
Dzeramnauda nav obligāta, bet ir pieņemts atstāt 5-10%

Par dzeramnaudu
ceļojot...

V

ienmēr ir patīkami par labu apkalpošanas kvalitāti ne
tikai pateikt paldies apkalpojošajam personālam, bet
arī materiāli stimulēt viņus nodrošināt izcila servisa līmeni
arī turpmāk. Katrs no mums apzinās, ka papildus veids, kā
pateikties par labu servisu, ir dzeramnauda. Bet vai katrs
no mums zina, kādas dzeramnaudas tradīcijas ir katrā
valstī?

Vjetnama, Indonēzija
Parasti rēķinā ir iekļauti 10%
Taizeme
Restorānos – 10%, servisam – 15%
Japāna
Dzeramnauda netiek atzīta, naudas došana tiek uzskatīta
par rupjību
Singapūra
Dzeramnaudas došana ir aizliegta

Zemāk norādītā informācija palīdzēs Jums orientēties arī
dzeramnaudas apjomā ceļojuma laikā.

Austrālija, Jaunzēlande
Dzeramnaudas došana nav populāra, pēc Jūsu
ieskatiem apm. 10%

Ziemeļamerika, Dienvidamerika
Pieņemts vienmēr atstāt apm. 15%

Āfrika
Dzeramnauda parasti ir 10-15%

Eiropa
Vācija
Dzeramnaudas apjoms ir 5-10%
Francija, Itālija
Parasti 15% ir iekļauti cenā, ļoti labam servisam
papildus var dot 10%

Vidējie dienas izdevumi

M

inimālā nepieciešamā naudas summa dienas tēriņiem
attiecīgajā valstī, ņemot vērā, ka dienas izdevumos ir
iekļautas izmaksas par brokastīm, pusdienām, vakariņām
kafejnīcas tipa iestādēs un minimālie ceļa izdevumi.
Vidējie dienas izdevumi

Spānija, Grieķija, Lielbritānija, Īrija
Ja nav iekļauts rēķinā, tad 12-15%

Reģions

ASV
dolārs
$

Eiro
€

Anglijas
mārciņa
£

Dānija, Norvēģija
Dzeramnaudas apjoms ir 6-10%

Rietumeiropa

40-70

30-50

20-35

Austrumeiropa

20-40

15-30

10-20

Islande, Krievija
Dzeramnaudu dot nav pieņemts. Atsevišķos gadījums
– par īpašu servisu, bet ne vairāk kā 10%

Ziemeļamerika

50-70

35-50

25-35

Dienvidamerika

10-50

7-35

5-25

Indijas Kontinents/ Āzija

10-30

7-20

5-15

Austrālija/Jaunzēlande

30-50

20-35

15-25

Amsterdama
Dzeramnaudas došana nav populāra

Kam jāpievērš
uzmanība ceļojot...

K

atrai ārvalstu valūtai ir raksturīgas īpatnības. Atrodoties
svešā valstī, ir lietderīgi zināt svarīgāko par attiecīgās
valsts naudas zīmēm, lai nerastos pārpratumi, kad tūristiem apzināti tiek iedota nauda, kas ir izņemta no apgrozījuma vai ir ar ievērojami mazāku vērtību.
ASV dolāri – jauna parauga banknotes ir no 1996.gada,
vecāku gadu izlaiduma banknotēm atgriežoties Latvijā un
mainot uz Latvijas latiem (LVL), tiks piemērota komisijas
maksa, sākot ar 2%. Komisijas maksa tiek piemērota arī
gadījumā, ja banknote ir apzīmēta, ieplēsta vai citā veidā
bojāta.
Čehijas kronas – jāpievērš uzmanība, ka no apgrozības
ir izņemtas 50 CZK banknotes, tās ir aizstātas ar monētu.
Banknotes, ko pieņem kā maksāšanas līdzekli, ir izdotas
pēc 1995.gada.
Eiro – mūsu praksē ir zināmi gadījumi, kad bankomāti
Itālijā un Spānijā izdod klientiem viltotas banknotes ar
nominālvērtību no „5” līdz „20”. Prasiet SIA TAVEX klientu
apkalpošanas speciālistiem informāciju par eiro banknošu
autentiskuma pārbaudes iespējām.
Ēģiptes mārciņas – Ēģiptē sīknauda daļēji ir arī banknotēs, tās sauc par piastrēm, jāatceras tās nesajaukt ar Ēģiptes mārciņām. Bieži ir sastopami gadījumi, kad piastres
dod tūristiem atlikumā mārciņu vietā.
Horvātijas kunas – ir svarīgs uzraksts uz banknotes, uz
jaunā parauga banknotēm ir jābūt uzrakstam ‘HRVATSKA
NARODNA BANKA’ (izņēmums ir 500 un 1000 kunu nomināla banknotes).
Izraēlas šekeļi – ļoti aprakstītas banknotes var nepieņemt
veikalos vai citās vietās gadījumā, ja uz banknotes būs
rakstīti antipolitiski saukļi, ir jāizvairās no šādu banknošu
pieņemšanas.
Kanādas dolāri – ir vairāku veidu banknotes, jaunā parauga banknotes ir no plastikāta papīra. Banknotes, kas
ir izlaistas līdz 2001.gadam, no aprites nav izņemtas, taču
dažās vietās var rasties situācijas, kad pārdevēji nelabprāt
pieņems vecā parauga banknotes.

Krievijas rubļi – pastāv labas kvalitātes viltojumi banknotei ar nominālvērtību „1000”. Papildus informācija par Krievijas rubļu banknošu autentiskuma pārbaudi iegūstama
pie SIA TAVEX klientu apkalpošanas speciālistiem.
Ķīnas juaņas – ļoti bieži 50 un 100 juaņu banknotēm ir
sastopami viltojumi, tādēļ ir vērts uzmanīties no aizdomīgām naudas apmaiņām sabiedriskās vietās. Visizplatītākā
situācija, lai tūristam samainītu autentiskās banknotes
pret viltotām naudas zīmēm, ir, kad pakalpojumu sniegšanas vietās no Jums pieprasa lielāku naudas summu, pēc
tam aizstāj autentiskas banknotes ar viltojumiem un izdod
„lieko” naudu Jums. Papildus informāciju par Ķīnas juaņu
banknošu autentiskuma pārbaudi saņemsiet pie SIA TAVEX klientu apkalpošanas speciālistiem.
Lielbritānijas mārciņas – apgrozībā bieži ir sastopamas
arī vecā parauga banknotes un Skotijas mārciņas (Scotland pound), kuras samainīt pret Latvijas latiem varēsiet
par ievērojami zemāku kursu. Papildus informāciju par derīgām un no apgrozības izņemtām banknotēm sniegs SIA
TAVEX klientu apkalpošanas speciālisti.
Lietuvas liti – banknotes ir derīgas, kas izdotas, sākot ar
2000.gadu, vienīgi LTL 200 banknote ir derīga 1997.gada
izlaiduma.
Ukrainas grivnas – apgrozībā ir banknotes, kas izlaistas,
sākot ar 2003.gadu.
Ungārijas forinti – 200 forintu banknote ir izņemta no
apgrozības un ir aizvietota ar monētu. Banknotēm, sākot
ar nominālvērtību „1000”, obligāti jābūt ar hologrammu.
Zviedrijas kronas – no apgrozības ir izņemtas 100 un 500
kronu nomināla banknotes bez hologrammas.

darījumi ar valūtu-investīciju zelts-ātrie pārskaitījumi
Laipni gaidīsim Jūs TAVEX filiālēs Rīgā:
Filiāle „Centrs”
Aspazijas bulvāris 22
Darba dienās 09:00 – 19:00
Brīvdienās 10:00 – 17:00
+371 6720 5533

Filiāle „Alfa”
Brīvības gatve 372
Katru dienu 09:00 – 22:00
+371 6707 6475

Filiāle „Spice”
Lielirbes iela 29
Katru dienu 09:00 – 22:00
+371 6605 1815

Filiāle „Mols”
Krasta iela 46
Katru dienu 09:00 – 22:00
+371 6703 0491

Lielākām summām - īpaši nosacījumi!
Uzzini vairāk, zvanot uz SIA TAVEX finanšu nodaļu +371 6720 5533.
www.tavex.lv

Bukleta saturu veido informācija, ko sniedz pasaules interneta tīkls
un finanšu koncerna TAVEX Group pieredze darbā ar valūtu.

