
   
 

   
 

 
1.1.   

Vienotais pakalpojumu cenrādis 

Privātpersonām 

/Rezidentiem/ 



Vienotais pakalpojumu cenrādis privātpersonām, Latvijas Republikas rezidentiem. 

Spēkā no 2020. gada 1. jūnija. 

 

   
 

 

Mastercard Debit komplekts1 
Pakalpojums Cena 

Maksa par karti (ieskaitot papildus 3 norēķinu kontus) un/vai papildu karti 1.30 EUR mēnesī/ 1 EUR mēnesī 
senioriem no 60 gadu vecuma 
 

SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski2 0.38 EUR 

Maksājumi Citadele bankas ietvaros un rēķinu apmaksa3, iniciēti 
elektroniski, rēķinu apmaksa bankomātos 

Bez maksas 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 800 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: 
bez maksas, no 800.01 EUR: 0.29% 
no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos  Līdz 800 EUR (ieskaitot)4 mēnesī vai 
vienu reizi – bez 
maksas , virs limita 2% (min. 3.50 
EUR) 

Minimālā iemaksas summa  5% no iztērētā kredītlimita summas + 
100% no pārtēriņa 

Kredīta procenti (gadā) 28% 

Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 

Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% 

Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa 

Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR 

Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā5 35 EUR 

SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros caur Skybranch 7 EUR 

 

X smart komplekts  
Pakalpojums Cena 

Maksa par karti (ieskaitot papildus 3 norēķinu kontus) un/vai papildu karti 1.49 EUR mēnesī 
/ Bez maksas personam vecumā no 7 
līdz 21 gadiem (ieskaitot) 

SEPA maksājumi, zibmaksājumi iniciēti elektroniski2 Bez maksas 

Maksājumi Citadele bankas ietvaros un rēķinu apmaksa6, iniciēti 
elektroniski, rēķinu apmaksa bankomātos 

Bez maksas 

SMS par kontā ienākošajām summām Bez maksas 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā Līdz 800 EUR (ieskaitot)4 mēnesī: 
bez maksas, no 800.01 EUR: 0.29% 
no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos Līdz 800 EUR (ieskaitot)4 mēnesī vai 5 
reizes– bez maksas , virs 
limita 2% (min. 3.50 EUR) 

Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 
100% no pārtēriņa 

Kredīta procenti (gadā) 28% 

Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 

Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 

Bezskaidras valūtas konvertācija Pēc bankas Citadele noteiktā kursa 

Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR 

Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā7 35 EUR 

SEPA un maksājums Citadele bankas ietvaros caur Skybranch 7 EUR 

                                                                                 
1 Mastercard Debit komplekts ir paredzēts arī pamatkontam- šaja gadījumā kredītlimits netiek piedāvāts 
2 SEPA maksājumi, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini 
3 SEPA maksājumi Citadele bankas ietvaros, kas ir iniciēti caur internetbanku, mobilo aplikāciju, regulārie maksājumi, e-rēķini 
4 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā. 
5 Detalizēta informācija ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv 
6 Maksājumi, kas ir iniciēti cair internetbanku, mopbilo aplikāciju, regulārie maksājumi un  e- rēķini ir izpildīti kā ieksbankas maksājumi 
7 Detalizēta informācija ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv 
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X Kredītkartes 
 X hero  X Platinum X Infinite 

Maksa par karti (ieskaitot papildus 
3 norēķinu kontus) un/vai papildu 
karti 

2.20 EUR mēnesī 6 EUR mēnesī 
350 EUR gadā (papildu karte bez 

maksas) 

Jaunas kartes 
izgatavošana 
(esošās vietā) 

Bez maksas 50 EUR 

Skaidras naudas izņemšana  
bankomātos 

3%(min. EUR 3.50) 
3%(min. EUR 

3.50) 
3%(min. EUR 3.50) 

Maksājums no konta Kā no Mastercard Debit komplekta + 3%8 

Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 

Procenti par neatļautu negatīvu 
atlikumu (dienā) 

0.175% 

Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas 

Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas 
Priority 

Netiek piedāvāts 30 EUR (iesk. PVN)9 

Fast track vizīte RIX lidostā Netiek piedāvāts Netiek piedāvāts EUR 10 (iesk. PVN)10 

Concierge service  
Netiek piedāvāts 

EUR 200 gadā 
par katru karti 

Bez maksas 

Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 

 

Papildus kartes 
Pakalpojums Cena 

Maksa par uzlīmi, aproci  EUR 0.50 mēnesī11 

Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 

Citi pakalpojumi 
Saskaņā ar kartes, kam piesaistīta uzlīme 
vai aproce, cenrādi 

 

Kreditēšana 
Pakalpojums Kredīts privātam patēriņam Hipotekārais kredīts 

Kredīta noformēšana 2% no līguma summas (min. 
100 EUR) Auto kredītam, 
kredītam privātam patēriņam un 
kredītsaistību pārcelšanai; 
5% no kredīta summas 
Mazajam kredītam 

1% no līguma summas (min. 200 EUR);  
0.5% no līguma summas (min.200 EUR) 
ja iegādājas dzīvojamo nekustamo 
īpašumu jaunajā projektā (Celtniecība, 
rekonstrukcija, renovācija pabeigta pēc 
2000. gada) vai ar ALTUM galvojumu 

Grozījumu noformēšana (papildu 
kredīta summas izsniegšana, pilnīgas 
atmaksas termiņa pagarināšana, 
kredīta valūtas maiņa, ķīlas devēja 
maiņa, nodrošinājuma maiņa):  

Netiek piedāvāts  1% no kredīta summas, attiecībā uz kuru 
tiek veiktas izmaiņas 
(min. 150 EUR) 

Dokumentu noformēšana, 
pārkreditējoties pie cita kreditora vai 
bankā 
Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma 
pārdošanas gadījumā, ja darījums 
tiek finansēts pie cita kreditora 

 Netiek piedāvāts 600 EUR 

Citu grozījumu noformēšana (iesk. 
kredīta maksājuma datuma maiņu) 

25 EUR par katru dokumentu 50 EUR par katru dokumentu 

                                                                                 
8 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja maksājums tiek veikts „Concierge serviss” ietvaros. 
9 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma 
iegrāmatošanas kontā dienā. Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes 
lietotājam ir bez maksas. Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā, piecas vizītes lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā pamata kartes 
lietotājam ir bez maksas. 
10 X Infinite kartēm kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas 
11 Bez maksas X Infinite karšu lietotājiem pie X Infinite karšu konta. 
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Kredītresursu rezervēšana  Netiek piedāvāts 1% gadā par neizmantotu rezervētu 
kredīta summu 

 

Autorizācijas ierīces 
Pakalpojums Cena 

MobileSCAN izsniegšana Bez maksas 

DIGIPASS 780 izsniegšana 35 EUR 

Papildu pakalpojumi 
Pakalpojums Cena 

Maksa par dokumentu izsniegšanu (piem. izziņas, konta izraksti u.c.) 
vai dokumentu pieņemšana un pārbaude (piem. pilnvaras) 

10 EUR par katru lapu (min 20 EUR) 12 

Dokumentu pārbaude norēķinu konta atvēršanai privātpersonām 
rezidentiem Latvijā ar termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā un personas 
identifikācijas dokumentu izdotu ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, 
un kurām nav aktīvs darba vai studiju līgums Latvijā. 

100 EUR 

Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos  Bez maksas 

Bilances apskatīšana citu banku bankomātos  0.50 EUR 

Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas 
Citadele emitēto maksājumu 
karšu kontiem  

Līdz 10 000, 00 EUR bez maksas 
/ virs 10 000,00 0,2% 

Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.11 EUR 

Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu  1.50 EUR izmantojot pasta pakalpojumu 
/ 5.00 EUR bankas filiālē 

Neaktīva konta uzturēšana13 un ja kontam piesaistītai maksājumu 
kartei derīguma termiņš ir beidzies14 

7 EUR menesī 

Citas komisijas maksas Pēc vienošanās 
 

                                                                                 
12   Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas 
13 Ja klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados  
14 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu. Komisija tiek ieturēta, līdz konta 
atlikums ir nulle 


