
Informācija klientiem par AS „Citadele banka” pakalpojumu cenrāža izmaiņām 
no 2017. gada 15. februāra 
 
 
 
 

 
Godātie klienti, 
 
vēlamies Jūs informēt, ka no 2017. gada 15. februāra stāsies spēkā izmaiņas šādās AS „Citadele banka” 
pakalpojumu cenrāža pozīcijās fiziskām un juridiskām personām: 

Informācija par tarifiem, kuros veiktas izmaiņas, iezīmēta sarkanā krāsā. 
 

Bankas Citadele сenrāža izmaiņas no 2017. gada 15. februāra 
 
 
1. Izmaiņas sadaļā “Finanšu instrumenti un valūtu maiņas darījumi”: 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Brokeru pakalpojumi 1 

1.1.1. Valūtu maiņas darījumi un darījumi ar zeltu 
1.1.1.1. Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un 

darījumi ar zeltu līdz EUR 4000 
Bankas Citadele oficiāli noteiktais valūtu maiņas 
kurss 

1.1.1.2. Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un 
darījumi ar zeltu virs EUR 4000 

Individuāli, informācija bankā Citadele 

1.1.1.3. Valūtu darījumi ar daļēju segumu Individuāli, informācija bankā Citadele 2 
1.1.2. Finanšu instrumenti 3 Tarifs Minimālā maksa 

1.1.2.1. Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0.1% EUR, USD 50 4 
1.1.2.2. Darījumi ar akcijām:   

1.1.2.2.1. Darījums ar akcijām Riga, Vilnius, Tallinn 
biržās  0.35% EUR 4.40 

1.1.2.2.2. Darījums ar ASV biržās tirgotiem finanšu 
instrumentiem (akcijām un ETF daļām) 

USD 0.03 par akciju USD 30 

1.1.2.2.3. Darījums ar Kanādas biržās tirgotiem finanšu 
instrumentiem 

CAD 0.03 par akciju CAD 80 

1.1.2.2.4. Darījums ar ASV biržu opcijām 
USD 15 + USD 2.50 par 
kontraktu  

USD 25  

1.1.2.2.5. Darījums ar akcijām Eiropas biržās 5 0.4% EUR 50  
1.1.2.2.6. Darījums ar akcijām/parāda 

instrumentiem Maskavas biržā (RUB)  
0.25% RUB 1000  

1.1.2.2.7. Ārpusbiržas darījumi ar akcijām un darījumi 
ar citu valstu akcijām 5 

Individuāli, informācija bankā Citadele 

1.1.3. Darījumi ar fondiem6 Tarifs Minimālā maksa 6 
1.1.3.1. Fondu apliecību pirkšana:   

1.1.3.1.1. Obligāciju fondi 0.5%  EUR 3 / EUR 20 7 
1.1.3.1.2. Sabalansētie fondi un fondu fondi 0.75 %  EUR 3 / EUR 20 7 
1.1.3.1.3. Akciju un alternatīvo ieguldījumu 

(t.sk.hedge) fondi 1.5 %  EUR 3 / EUR 20 7 

1.1.4. Fondu apliecību pārdošana: EUR 20 / EUR 3 7 
1.1.5. Fondu apmaiņas darījumi EUR 25 
1.1.6. Repo darījumi 

1.1.6.1. Repo darījums USD 50 000 un virs USD 50 000, vai 
šīs summas ekvivalentā citā valūtā 

Bez maksas 

1.1.6.2. Repo darījums līdz USD 50 000 (neieskaitot), vai šīs 
summas ekvivalentā citā valūtā 

EUR 100 7 

1.1.6.3. Repo darījuma nosacījumu grozījumi Individuāli, informācija bankā Citadele 
1.1.7. Elektronisko tirdzniecības platformu abonēšanas maksas mēnesī 

1.1.7.1. e-Brokeris EUR 12.10 
1.1.7.2. US equities USD 15 
1.1.7.3. Quik Bezmaksas 
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1 –Vērtspapīru darījumos banka Citadele nepiemēro komisiju, kad darījums ir izpildījies par klientam izdevīgāku cenu, nekā rīkojumā norādītā 
2 – Darījuma komisija, jeb bankas Citadele uzcenojums, tiek ietverts darījuma cenā. Informācija bankā Citadele. 
3 – Atsevišķās biržās/valstīs tirdzniecība ar finanšu instrumentiem var tikt aplikta ar nodevām atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem (piemēram, 
Stamp Duty Lielbritānijā, sīkākā informācija – bankā Citadele) 
4 – Komisijas maksa attiecīgajā valūtā, ja darījums ir EUR un USD. Ja darījums tiek veikts citā valūtā, tad komisija tiek noteikta EUR un pārrēķināta 
attiecīgajā darījuma valūtā, pēc bankas Citadele noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī. 
5 – Darījumiem tiek piemērota papildu komisija par pirkšanas/pārdošanas darījuma apstrādi (informācija bankā Citadele). 
6 – IPAS „CBL Asset Management” pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem (ietver arī Latvijas Centrālā Depozitārija transakcijas maksu) 
piemērojams tarifs -  EUR 3, citiem fondiem EUR 20. 
7 – Ja darījums netiek veikts EUR valūtā, tad komisija tiek aprēķināta darījuma valūtā, konvertējot EUR valūtā izteikto komisiju attiecīgajā darījuma 
valūtā pēc bankas Citadele noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī. 
Vispārējie komisijas atlīdzības piemērošanas noteikumi:  
- Komisijas atlīdzību par Cenrādī neuzrādīto pakalpojumu banka Citadele nosaka patstāvīgi vai arī pēc vienošanās ar klientu. Darījumu 
komisijas atlīdzība tiek ieturēta darījuma valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot to no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas 
kursa pārrēķina veikšanas brīdī.  
- Ja klienta rīkojums par finanšu instrumentu darījumu tiek izpildīts pa daļām, tad vienas darījumu dienas ietvaros komisijas atlīdzība 
parasti tiek ieturēta vienu reizi. 
- Komisijas atlīdzība par darījumiem ar ASV biržās tirgotām opcijām sastāv no komisijas atlīdzības par darījumu un komisijas atlīdzības 
par katru kontraktu darījumā. 
 
 

2. Izmaiņas sadaļā “Turētājbankas pakalpojumi” 
 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

2.1. Finanšu instrumentu kontu apkalpošana, finanšu instrumentu turēšana un darījumu norēķini 1 

2.1.1. Finanšu instrumentu konta atvēršana  Klientu apkalpošanas centrā - EUR 10; 
Internetbankā – bez maksas 

2.1.2. Finanšu instrumentu turēšana (mēnesī) 2: 
2.1.2.1. LR iekšējā tirgus finanšu instrumentu turēšana  0.01% 
2.1.2.2. Eiropas Savienības valstu, ASV un Kanādas 

iekšējā tirgus finanšu instrumentu, Euroclear/ 
Clearstream depozitārijos reģistrēto 
starptautisko finanšu instrumentu un 
ārvalstīs reģistrēto ieguldījumu fondu 
apliecību turēšana  

0.02% 

2.1.2.3. Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu 
turēšana 

0.03% 

2.1.2.4. Minimālā maksa par finanšu instrumentu 
turēšanu  EUR 1 

2.1.3. Finanšu instrumentu saņemšana 3: 
2.1.3.1. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas iekšējo tirgu finanšu 

instrumentu saņemšana 
Bez maksas 

2.1.3.2. Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, 
Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas iekšējo tirgu 
finanšu instrumentu un Euroclear/Clearstream 
depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu 
instrumentu saņemšana 

EUR 21 

2.1.3.3. Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu 
saņemšana 

Informācija bankā Citadele 

2.1.4. Finanšu instrumentu pārvedumi 3: 
2.1.4.1. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekšējā tirgus 

finanšu instrumentu pārvedumi 
EUR 10 

2.1.4.2. Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, 
Vācijas, Lielbritānijas, ASV, Kanādas iekšējo tirgu 
finanšu instrumentu, Euroclear/Clearstream 
depozitārijos reģistrēto starptautisko finanšu 
instrumentu pārvedumi  

EUR 30 

2.1.4.3. Pārvedumi starp diviem bankas Citadele klientu 
finanšu instrumentu kontiem (tiek ieturēts no 
finanšu instrumentu pārvedēja)  

EUR 2 

2.1.4.4. Pārējo valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentu 
pārvedumi 

Informācija bankā Citadele 

2.1.4.5. Finanšu instrumentu saņemšana/ pārvedumi 
pret samaksu (RVP/ DVP)3 EUR 50 
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Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

2.1.5. Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde 4: 
2.1.5.1. Norēķini par darījumiem ar starptautiskiem 

finanšu instrumentiem Euroclear/Clearstream 
depozitārijos 

EUR 7 

2.1.5.2. Norēķini par darījumiem ar Zviedrijas, Somijas, 
Dānijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, 
iekšējā tirgus finanšu instrumentiem un ASV 
iekšējā tirgus parāda finanšu instrumentiem 

EUR 14  

2.1.5.3. Norēķini par Repo darījumiem EUR 10  
2.1.5.4. Norēķini par darījumiem ar Cenrādī neminēto 

valstu iekšējo tirgu finanšu instrumentiem 
Informācija bankā Citadele 

2.1.6. Citi pakalpojumi: 
2.1.6.1. Finanšu instrumentu dereģistrācija EUR 10  
2.1.6.2. Finanšu instrumentu konversiju, 

restrukturizāciju, sadalīšanas/ apvienošanas, 
balsošanas u.tml. finanšu instrumentu 
korporatīvo notikumu darījumu apstrāde 5 

EUR 20 + faktiskās izmaksas 

2.1.6.3. Finanšu instrumentu bloķēšana EUR 7  
2.1.6.4. Standarta atskaites: atskaite par finanšu 

instrumentu portfeļa stāvokli, finanšu 
instrumentu un naudas kustību par 
iepriekšējo un aktuālo kalendāro gadu; 
darījuma izpildes apstiprinājums  

Bez maksas 

2.1.6.5. Izziņas un punktā 2.1.6.4 neminētās atskaites  EUR 50 (ieskaitot PVN) 
2.1.6.6. Dokumentu nosūtīšana pa pastu Latvijā 

(ierakstītā vēstulē) 
EUR 7 + faktiskās izmaksas  
(ieskaitot PVN) 

2.1.6.7. Nodokļu sertifikācijas dokumentu 
sagatavošana vai iesniegšana vietējiem un 
ārvalstu depozitārijiem 5 

EUR 35 + faktiskās izmaksas 

2.1.6.8. Komisija par negatīvo atlikumu klientu naudas 
līdzekļu kontos finanšu instrumentu darījumu 
veikšanai (procentos gadā)6 

24% 

1 – Komisijas atlīdzību par Cenrādī neuzrādīto pakalpojumu banka Citadele nosaka patstāvīgi vai arī pēc vienošanās ar klientu. Visas komisijas 
atlīdzības, izņemot darījumu komisijas atlīdzību, tiek ieturētas klienta finanšu instrumentu portfeļa pārvērtēšanas valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot 
tās no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī. Darījumu komisijas atlīdzība tiek ieturēta darījuma 
valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot to no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina veikšanas brīdī. 
2 – Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta no kontā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtības uz mēneša pēdējo dienu vai nomināla nelikvīdiem finanšu 
instrumentiem. 
3 - Komisijas atlīdzība tiek piemērota katram klienta rīkojumā norādītajam finanšu instrumentam, ja rīkojums ir pieņemts izpildei Bankā 
un nosūtīts depozitārijam/kontrahentam. 
4 – Komisijas atlīdzība tiek piemērota, noslēdzot darījumu ar banku Citadele, izmantojot brokeru pakalpojumus. Darījumiem, kas noslēgti, 
neizmantojot bankas Citadele brokeru pakalpojumus, tiek piemērota finanšu instrumentu saņemšanas un/vai pārveduma pret samaksu (RVP/ 
DVP) komisijas atlīdzība.  
5 –Faktisko izmaksu apmērs atkarīgs no pieteikuma izpildes vietas un citiem pieteikuma nosacījumiem, un var tikt ieturētas 4 mēnešu laikā no 
korporatīvā notikuma izpildes datuma vai nodokļu sertifikācijas iesniegšanas datuma. 
6 – Komisijas atlīdzība tiek aprēķināta par katru dienu un tiek ieturēta mēneša pirmajā dienā, ja klientam nav noslēgta papildu vienošanās. 
 
 
 
Papildus informāciju Jūs varat saņemt bankas Citadele klientu apkalpošanas centros, kā arī zvanot Klientu atbalsta 
centram pa diennakts informatīvo tālruni +371 67010000. 
 
 
Ar cieņu, 
Jūsu banka Citadele 
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