
Informācija klientiem par AS „Citadele banka” pakalpojumu cenrāža izmaiņām 
no 2017.gada 1.janvāra 
 
 
 
 

 
Godātie klienti, 
 
vēlamies Jūs informēt, ka no 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā izmaiņas šādās AS „Citadele banka” pakalpojumu 
cenrāža pozīcijās klientiem, Latvijas Republikas rezidentiem, fiziskām personām: 

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

Bankas Citadele сenrāža izmaiņas no 2017.gada 1.janvāra 
 
Izmaiņas sadaļā “Maksājumu kartes”: 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Kredītkarte VISA Classic, EUR valūta 

Maksa par karti   EUR 2.20 mēnesī 
Maksa par papildu karti   EUR 1 mēnesī 
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā)   EUR 5 
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele    3% (min. EUR 3) 
Skaidras naudas izņemšana citās bankās   3% (min. EUR 3) 
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas 
Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 

3% (min. EUR 1.50) 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos   3% (min. EUR 3) 
Kredītlimita apjoms   Individuāli 
Minimālā iemaksas summa   
 

5% no izmantotā kredītlimita 
summas + 100% no pārtēriņa 

Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākama mēneša 
15.datumam  0% 

Kredīta procenti (gadā)   22% 
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā)   0.175% 
Maksājums no konta   Kā no norēķinu konta + 3% 

Gold kredītkarte VISA Gold, EUR valūta 

Maksa par karti   EUR 6 mēnesī 
Maksa par papildu karti   EUR 1.85 mēnesī 
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā)   EUR 9 
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele    3% (min. EUR 3) 
Skaidras naudas izņemšana citās bankās   3% (min. EUR 3) 
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas 
Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 

3% (min. EUR 1.50) 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos   3% (min. EUR 3) 
Kredītlimita apjoms   Individuāli 
Minimālā iemaksas summa   
 

5% no izmantotā kredītlimita 
summas + 100% no pārtēriņa 

Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākama mēneša 
15.datumam  0% 

Kredīta procenti (gadā)   22% 
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā)   0.175% 
Maksājums no konta   Kā no norēķinu konta + 3% 
Priority Pass gada maksa   Bez maksas 
Maksa par viena cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā 
  

USD 35 ekvivalents (ieskaitot 
PVN)* 

Concierge serviss ** EUR 200 gadā 
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* - ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras 
naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. 
** – Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti) / kartes lietotāju. 
 
 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Platinum kredītkarte VISA Platinum, EUR valūtā 

Maksa par karti   EUR 350 gadā 
Maksa par papildu karti   Bez maksas 
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā)   EUR 20 
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Bez maksas 
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele    3% (min. EUR 3) 
Skaidras naudas izņemšana citās bankās   3% (min. EUR 3) 
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas 
Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 

3% (min. EUR 1.50) 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos   3% (min. EUR 3) 
Kredītlimita apjoms   Individuāli 
Minimālā iemaksas summa   
 

5% no izmantotā kredītlimita 
summas + 100% no pārtēriņa 

Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākama mēneša 15.datumam
  

0% 

Kredīta procenti (gadā)   18% 
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā)   0.175% 
Maksājums no konta*  Kā no norēķinu konta + 3% 
Priority Pass gada maksa   Bez maksas 
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā**
  

USD 35 ekvivalents (ieskaitot 
PVN)*** 

Rakstiskas izziņas, konta izraksta izsniegšana   Bez maksas 
Concierge serviss   Bez maksas 
* - Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts “Concierge service” ietvaros. 
** – Kalendārā gada laikā vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte lidostas Priority Pass atpūtas zonā pamata 
kartes lietotājam ir bez maksas. 
*** – ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu 
bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. 
 
 
Citi maksājumu karšu pakalpojumi 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Valūtas konvertācijas uzcenojums 

 EUR 
Citadeles norēķinu kartes ar American Express® karšu komplekta 
American Express® kartēm, VISA Electron, VISA (juridiskām personām, kā 
arī fiziskām personām, nerezidentiem), Maestro, MasterCard kartēm 

4.3% 

Valūtas konvertācijas uzcenojums American Express® kartēm, The 
Platinum Card 

3% 

Valūtas konvertācijas uzcenojums VISA kartēm (fiziskām personām, 
LR rezidenti) 3% 

 
 
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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