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Informācija klientiem par AS „Citadele banka” pakalpojumu cenrāža izmaiņām 
no 2016.gada 1.februāra un 1.marta 
 
 
 

Godātie klienti, 
 
vēlamies Jūs informēt, ka no 2016.gada 1.februāra un no 2016.gada 1.marta stāsies spēkā izmaiņas šādās AS „Citadele banka” 
pakalpojumu cenrāža pozīcijās klientiem, Latvijas Republikas rezidentiem, fiziskām un juridiskām personām: 

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

I Bankas Citadele сenrāža izmaiņas no 2016.gada 1.februāra 
 

 Netiek piedāvāts steidzams maksājums ASV dolāros. 
 

 Tiek mainīta papildu komisija par USD valūtas starptautiskiem naudas līdzekļu maksājumiem, veicot šos maksājumus tiem 
saņēmējiem, kuru rezidences valsts ir Andoras Ieleja, Angilja (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Antigva un Barbuda, 
Apvienotie Arābu Emirāti , Aruba (Nīderlandes Karaliste), ASV Virdžīnu salas, Bahamu salu Sadraudzība, Bahreinas Valsts, 
Barbadosa, Beliza, Bermudu salas (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Britu Virdžīnu salas, Bruneja Darusalama, 
Dominikas Sadraudzība, Džērsi (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Džibutijas Republika, Ekvadoras Republika, 
Gērnsi (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Gibraltārs (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Grenāda, 
Guama (Amerikas Savienotās Valstis), Gvatemalas Republika, Honkonga (Sjangana, Ķīnas Tautas Republika), Jaunzēlande, 
Jamaika, Jaunkaledonija (Francijas Republika), Jordānijas Hāšimītu Karaliste, Kaimanu salas (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā 
Karaliste), Katāras Valsts, Kenijas Republika, Kipra, Kirasao (Nīderlandes Karaliste), Kostarikas Republika, Kuka salas 
(Jaunzēlande), Kuveitas Valsts, Labuāna (Malaizija), Libānas Republika, Libērijas Republika, Lielbritānija, Lihtenšteinas Firstiste, 
Makao (Ķīnas Tautas Republika), Maldīvijas Republika, Maurīcijas Republika, Māršala salu Republika, Menas sala (Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Monako Firstiste, Montserrata (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Nauru Republika, 
Niue (Jaunzēlande), Olderne (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Panamas Republika, Samoa Neatkarīgā Valsts, 
Sanmarīno Republika, Santomes un Prinsipi Demokrātiskā Republika, Seišelu Republika, Senpjēra un Mikelona (Francijas 
Republika), Sentkitsas un Nevisas Federācija, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sintmārtena (Nīderlandes Karaliste), Svētās 
Helēnas sala (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Taiti (Franču Polinēzija), Tērksas un Kaikosas (Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), Tongas Karaliste, Urugvajas Austrumu Republika, Vanuatu Republika, Venecuēlas Republika, 
Zanzibāras sala (Tanzānijas Apvienotā Republika) – USD 200. 

 
II Bankas Citadele сenrāža izmaiņas no 2016.gada 1.marta 

 

1) Izmaiņas maksājumu tarifos:  

 Izmaiņas maksājumos bankas Citadele ietvaros, kā arī eiro maksājumiem tiek atcelti paaugstinātie tarifi maksājumiem virs 
EUR 70 000:  

Cenrāža pozīcija  Komisijas maksa 

Maksājumi bankas Citadele ietvaros (t.sk. uz Igaunijas 
filiāli) 

Elektroniskie maksājumi 
Klientu apkalpošanas centrs/filiāle, 

Faksa norēķinu sistēma un elektroniskie 
maksājumi, kas tiek apstrādāti manuāli * 

 Starp saviem kontiem Bez maksas EUR 3 (vai ekvivalents) 

 Starp dažādu klientu kontiem 

Fiziskām personām: bez maksas  
Juridiskām personām: EUR 0.07 
(vai ekvivalents) 

EUR 3 (vai ekvivalents) 

 Ja konts tiek slēgts un naudas līdzekļi no tā tiek pārskaitīti 
bankas Citadele ietvaros (t.sk uz Igaunijas filiāli) starp 
viena klienta kontiem, un, ja konta atlikums ir līdz EUR 2 
vai ekvivalents citā valūtā 

Bez maksas Bez maksas 

 EUR, USD bankas Citadele ietvaros uz Fonda „Ziedot” 
kontiem, Latvijas Paralimpiskās komitejas kontiem 

Bez maksas Bez maksas 

 Bankas Citadele iniciēti pārskaitījumi uz kontu ar negatīvu 
atlikumu no klienta cita konta 

Bez maksas Bez maksas 

Maksājumi eiro Elektroniskie maksājumi 
Klientu apkalpošanas centrs/filiāle, 

Faksa norēķinu sistēma un elektroniskie 
maksājumi, kas tiek apstrādāti manuāli * 

 Standarta maksājums uz citu banku Latvijā EUR 0.36 EUR 4 

 Steidzams maksājums uz citu banku Latvijā EUR 15 EUR 20 

 ES reglamentētie maksājumi (SHA, dalīti) EUR 0.36 Netiek piedāvāts 
* Maksājumi, noformēti Citadele Internetbankā, kuros ir aizpildīts lauks "Informācija Bankai", kas paredzēti obligātai apstrādei manuāli. 

 

 Izmaiņas maksājumu tarifu nosacījumos klienta komplektiem – bezmaksas piedāvājums tiek attiecināts arī uz šādiem EUR 
maksājumiem virs EUR 70 000: 

 Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

 Komplektiem „Ikvienam”, „Pamata”, 
„Zelta”, „Junioram”, „Senioram” 

EUR maksājumi Citadele Internetbankā bankas 
Citadele ietvaros un Latvijā, no norēķinu konta* 

Bez maksas 

 Komplektiem uzņēmumiem „Starta” un 
„Pamata” 

EUR maksājumi Citadele Internetbankā Latvijā 
Tikai jaunajiem klientiem – 3 
mēnešus bez maksas 

*No Norēķinu kartes MasterCard Standard vai Win-win karšu konta. 
 

 Izmaiņas maksājumu izmeklēšanas tarifos: 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Maksājumu izmeklēšana*  

 Maksājuma jebkurā valūtā izmeklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai 
izmainīšana  bankas Citadele (t.sk. filiālēs) ietvaros, uz citām bankām Latvijā 

EUR 25 

 Maksājuma jebkurā valūtā izmeklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai 
izmainīšana citās bankās ārpus Latvijas 

EUR 100 + papildu komisija** 

* Ja klienta konts jau ir debetēts, banka Citadele negarantē, ka maksājuma summa tiks atmaksāta. Banka Citadele atmaksā klientam naudas līdzekļus tikai 
tad, ja tie ir atgūti no korespondentbankas un saņēmējbankas. 
** Ja nosūtītā maksājuma izmeklēšanas laikā savu komisijas maksu pieprasa starpniekbanka un/vai saņēmējbanka, šī papildu komisijas summa tiek norakstīta 
no klienta konta. 
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2) Izmaiņas skaidras naudas darījumu tarifos: 

 

 Izmaiņas skaidras naudas iemaksas un izmaksas tarifos: 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Skaidras naudas iemaksa 

 Kontā bankā Citadele (iemaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu)*:  

- EUR, par katru iemaksu līdz EUR 10 000 (ieskaitot) EUR 4** 

- EUR, par katru iemaksu virs EUR 10 000 0.2% no summas 

- USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7% no summas (min. EUR 8) 

- Pārējās valūtas 3% no summas (min. EUR 8) 

 EUR, USD „Citadele Līzings un Faktorings”, AS „CBL Atklātais pensiju fonds”, AAS 
„CBL Life”, Fonds „Ziedot”, AS „Reverta”, Latvijas Paralimpiskās komitejas kontā 
bankā Citadele (iemaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu) 

Bez maksas 

 EUR naudas iemaksas bankas Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto 
maksājumu karšu kontiem (jebkurā valūtā) 

Bez maksas 

 Maksājums EUR (līdz EUR 15 000) uz citām bankām Latvijā, iemaksājot skaidru 
naudu (neizmantojot norēķinu kontu) 

EUR 7 + 0.5% no summas 

* Skaidras naudas iemaksa savā krājkontā, Maxi krājkontā, norēķinu kontā termiņdepozīta noguldījumam tikai termiņdepozīta noformēšanas dienā un 

vienlaicīgi noformējot rīkojumu šo naudas līdzekļu ieskaitīšanai termiņdepozīta kontā – bez maksas. Skaidras naudas iemaksa juridiskas personas norēķinu 
kontā šī konta atvēršanas dienā līdz EUR 10 000 – bez maksas. Ja kontā ir izveidojies neatļauts negatīvais atlikums, skaidras naudas iemaksa kontā līdz EUR 
9.99 dienā – bez maksas. Skaidras naudas iemaksa EUR, USD hipotekārā kredīta atmaksas kontā, Citadele Ekspress kredīta atmaksas kontā, maksājumu 
karšu parādu restrukturizācijas līgumā (Līgumā par parādu samaksu vai Patēriņa kredīta līgumā) norādītajā kontā (tikai fiziskām personām) – bez maksas. 
** Skaidras naudas iemaksa savā kontā ir bez maksas bankas Citadele klientu apkalpošanas centros/filiālēs Latvijas pilsētās, kur nav uzstādīts skaidras 
naudas iemaksas bankomāts. Aktuālā informācija par skaidras naudas iemaksas bankomātiem pieejama bankas Citadele mājaslapā www.citadele.lv 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Skaidras naudas izmaksa no konta* 

- EUR, līdz EUR 9.99 dienā (ieskaitot) Bez maksas 

- EUR, no EUR 10 un vairāk 0.5% no summas (min. EUR 4) 

- USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7% no summas (min. EUR 8) 

- Pārējās valūtas 3% no summas (min. EUR 8) 
*Termiņdepozīta pamatsummas un uzkrāto procentu izņemšana skaidrā naudā no konta bankā 14 dienu laikā no dienas, kad termiņdepozīta pamatsumma 
un/vai procenti ir ieskaitīti kontā – bez maksas. 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Norēķinu kartei Maestro (piedāvājums jauniešiem, vecumā no 7 līdz 21 gadam) 

 Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele* Kā no norēķinu konta 

Norēķinu kartei Maestro (piedāvājums pensionāriem**) 

 Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 
Līdz EUR 9.99 (ieskaitot): bez maksas 
No EUR 10: 0.25% no summas (min. EUR 2) 

* Pakalpojums ir pieejams personai no 18 gadu vecuma. 
**Piedāvājums ir spēkā, ja kartes kontā tiek ieskaitīta valsts piešķirta vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, izdienas pensija, vai speciālā pensija, vai 
pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar 1.grupas redzes invaliditāti. 

 

 Izmaiņas komisijas maksās par skaidras naudas darījuma iepriekšēju pasūtīšanu: 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Skaidras naudas citas operācijas 

 Skaidras naudas (noteiktas summas un/vai valūtas un/vai nominālu) 
iepriekšēja pasūtīšana*  

3% no darījuma summas (min. EUR 10) 

 Valūtas apmaiņa pēc noteiktiem nomināliem (pēc klienta pieprasījuma)  2% no darījuma summas (min. EUR 5) 

 Valūtas apmaiņa pēc noteiktiem nomināliem pēc iepriekšēja pasūtījuma*  3% no darījuma summas (min. EUR 10)* 
*Komisija tiek ieturēta pasūtīšanas brīdī. Skaidras naudas pasūtīšana jāveic vismaz vienu bankas Citadele darba dienu iepriekš. Pasūtītie nomināli ir pieejami 
klientu apkalpošanas centrā/filiālē līdz darījuma dienas, par kuru banka Citadele un klients vienojušies, beigām. Par pasūtījuma izpildes laiku banka Citadele un 
klients vienojas individuāli. Skaidras naudas limiti, kuri ir pieejami katrā filiālē bez iepriekšējas pasūtīšanas, ir norādīti bankas Citadele mājas lapā 
www.citadele,lv. un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. 

 
3) Tiek ieviesta komisijas maksa, saistīta ar kontu uzturēšanu: 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Norēķinu konts  

 Negatīvas procentu likmes piemērošana juridiskās personas norēķinu 
konta atlikumam, kas vienāds ar vai lielāks par 100'000 CHF, 1'000'000 SEK 
vai 750'000 DKK* 

1% gadā 

*Piemērojama visai norēķinu konta atlikuma summai par faktiskajām dienām, kad konta dienas beigu atlikums ir vienāds vai lielāks par noteiktajām 
summām. 

 
 
 
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 


