
Oficiālā studentu 
apliecība 

Pirmo gadu bez maksas pirmā kursa  
akadēmijas studentiem 

ISIC atlaides vairāk nekā 550 tirdzniecības 
vietās Latvijā un 40000 vietās ārzemēs  

 

OPEN atlaides un iespēja piedalīties 
konkursos un loterijās un laimēt 
vērtīgas balvas 

Pārskaitījumi internetbankā uz Swedbank 

kontiem – dažu sekunžu laikā 

 
Naudas izmaksa līdz LVL 500 mēnesī 

295 Swedbank un 563 sadarbības 
bankomātos Latvijā  
 
Norēķini ar ISIC kartēm Latvijā un ārzemēs 

bez komisijas maksas 

 

Latvijas Jūras akadēmijas studentiem 
 

 
Atlaižu karte  

Jauniešu programmas 
OPEN  priekšrocības  

Svarīgākās 
ikdienas 

naudas lietas – 
BEZ MAKSAS 



 

 

 

Vairāk iespēju ar Swedbank ISIC studentu karti  ISIC studentu komplekts – BEZ MAKSAS 
 
Swedbank ir vienīgā banka, kas piedāvā ISIC karti 

apvienotu ar bankas maksājumu karti 

 

Sadarbības modelis 
 

Mācību iestādes ieguvumi, izvēloties ISIC studentu 
karti kā oficiālo studentu apliecību:  
 
• Finanšu resursu ekonomija – nebūs jāmaksā par 
studentu apliecību izgatavošanu 
• Darba resursu ekonomija – nebūs jāadministrē 
studentu apliecību izsniegšanas process  
 
Swedbank ISIC studentu kartes priekšrocības: 
 

• Vienīgā starptautiski atzītā studentu identifikācijas 
karte 
• Iespēja kartē izvietot visu nepieciešamo informāciju 
(studenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, fotogrāfiju, 
mācību iestādes nosaukumu (arī logotipu), studiju 
formu, imatrikulācijas numuru, svītru kodu u.c.) 
• ISIC karte ir studentu statusu apliecinošs dokuments 
sabiedriskajā transportā un bibliotēkās 
• Atlaides vairāk nekā 550 vietās Latvijā un 40 000 
īpašo piedāvājumu ārzemēs  

Swedbank ISIC Studentu komplekts: 
• Norēķinu konts – mūsdienīga iespēja jaunietim 
rīkoties ar savu naudu 
 
• ISIC studentu Visa Classic karte – ērti norēķini 
ar karti Latvijā, ārzemēs un internetā (vienīgā 
banka Latvijā, kas piedāvā studentiem Visa 
Classic karti par speciālu cenu) 
 
• Internetbanka, Mobilā banka un Telefonbanka – 
iespēja attālināti rīkoties ar naudu 
 
• Pensiju 2. līmenis – nauda pensijai drošā vietā 

ISIC karte ir oficiālā studentu apliecība un tiek 
izsniegta pirmā kursa mācību iestādes 
studentiem. 
 

Karšu pieteikumu aizpildīšanu un studentu 
fotografēšanu nodrošina banka ar mācību 
iestādes vadību saskaņotā laikā. 
 

Kartes tiek izsniegtas studentu izvēlētajās 
bankas filiālēs. 
 

Stipendijas studenti saņem Swedbank kontā 
(studentu kontu numuri tiek centralizēti nodoti 
atbildīgajai mācību iestādes amatpersonai). 
 

 

 

Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar savu kontaktpersonu Swedbank Gintu Špakovu, Klientu Konsultantu, zvanot pa tālruni 
 +371 29196006 vai rakstot uz e-pasta adresi Gints.Spakovs@swedbank.lv  

Piedāvājums Latvijas Jūras akadēmijas studentiem 

Spēkā līdz 2012. gada  31. decembrim   

 

mailto:Gints.Spakovs@swedbank.lv

