
 
 
  

Paziņojums par izmaiņām informācijā par ieguldījumu pakalpojumiem un 
blakuspakalpojumiem (13.07.2016.) 
 
Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām banka Citadele, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus un blakuspakalpojumus, turpina informēt klientus bez to īpaša pieprasījuma visā 
pakalpojumu sniegšanas gaitā par sniegtajiem pakalpojumiem, finanšu instrumentiem un 
saistītajiem riskiem, ja attiecīgā informācija tiek mainīta vai papildināta. 
 
1. Izmaiņas ieguldītājam paredzētajā informācijā 

Informējam, ka banka Citadele ir aktualizējusi Informāciju par ieguldījumu pakalpojumiem, 
ieskaitot sadaļu par klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu, finanšu 
instrumentiem un saistītajiem riskiem. 

Aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar augstāk minēto informāciju un dokumentiem bankas Citadele 
mājas lapā sadaļā “Ieguldītāju interešu aizsardzība (MiFID)”, kā arī pēc pieprasījuma bankas 
galvenajā birojā, Republikas laukumā 2A, Rīgā, un ņemt tos vērā, pieņemot jebkuru ieguldījumu 
lēmumu.   

Vienlaicīgi informējam, ka šobrīd bankai Citadele mainās pakalpojumu sniedzējs Amerikas 
Savienotajās Valstīs (ASV), kas nodrošina bankai tās klientu finanšu instrumentu, kas reģistrēti  
ASV un Kanādā, turēšanu. Sekot līdzi aktuālai informācijai par bankas sniegtajiem ieguldījumu 
pakalpojumiem Jums ir iespējams bankas Citadele mājas lapā.  
 
2. Par finanšu instrumentiem, ienākums par kuriem tiek saņemts no avotiem ASV 

Informējam, ka ņemot vērā ASV tiesību aktu prasības un atbilstoši  pakalpojumu nodrošināšanai 
bankas Citadele piesaistītā pakalpojuma sniedzēja (depozitārija) nosacījumiem attiecībā uz tā 
turējumā esošiem bankas Citadele klientu finanšu instrumentiem, ienākums par kuriem tiek 
saņemts no avotiem ASV (piem. ASV emitētas obligācijas), bankai pirms katra ienākuma (piem. 
procentu, dividenžu) maksājuma ir jāsniedz depozitārijam nodokļu sertifikācijas dokumenti un 
informācija par klientu.  

Par minēto pakalpojumu bankas Citadele piesaistītais pakalpojuma sniedzējs ir noteicis maksu, 
tāpēc banka par to no klienta ieturēs komisijas maksu (un papildus tai faktiskās izmaksas, kas 
rodas bankai sniedzot minēto informāciju) atbilstoši spēkā esošajam bankas cenrādim.  

Papildus vēršam uzmanību, ka pirms veikt finanšu instrumenta, ienākums par kuru tiek saņemts 
no avotiem ASV, iegādi vai pirms pārvest to uz savu kontu bankā Citadele, klientam ir 
nepieciešams iesniegt bankai nodokļu sertifikācijas dokumentus un informāciju par sevi atbilstoši 
bankas prasībām, pretējā gadījumā šādas darbības klientam var tikt ierobežotas. 

3. Par bankai sniegtā finanšu nodrošinājuma atkalizmantošanu  

Sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/2365 (par vērtspapīru finansēšanas 
darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012) prasību 
spēkā stāšanos, informējam, ka banka Citadele neveic klientu finanšu instrumentu, kas sniegti 
bankai finanšu  nodrošinājumā, atkalizmantošanu savu personīgo darījumu veikšanai pie 
trešajām personām, ja vien starp banku un klientu par to nav noslēgta atsevišķa vienošanās.  

https://www.citadele.lv/lv/atbalsts/iegulditaju-interesu-aizsardziba
https://www.citadele.lv/lv/
https://www.citadele.lv/lv/tariffs

