Informācija par izmaksām un maksām ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu jomā
Šajā materiālā ir sniegta informācija par paredzamajām izmaksām un maksām ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu jomā. Šis nav mārketinga materiāls. Šīs
informācijas sniegšana ir paredzēta likumā un klientam ar to ir jāiepazīstas pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu.
Informācija ir sagatavota saskaņā ar akciju sabiedrība “Citadele banka” produktu un pakalpojumu cenrādi.

I.

Ar ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu klientam saistītās izmaksas un maksas

Ieguldījumu pakalpojums
- Ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar
finanšu instrumentiem pieņemšana un
nodošana izpildei;
- Ieguldītāju rīkojumu par darījumiem arfinanšu instrumentiem izpilde uz
ieguldītāju vai trešo personu rēķina;
- Darījumu ar finanšu instrumentiem
izpilde uz kredītiestādes vai ieguldījumu
brokeru sabiedrības rēķina.

II.

Vienreizēja maksa par ieguldījumu
pakalpojuma sniegšanu
- Finanšu instrumentu konta atvēršana;
- Finanšu instrumentu dereģistrācija;
- Finanšu instrumentu
saņemšana/pārvedumi;
- Izziņu un nestandarta atskaišu
sagatavošana;
- LEI koda iegāde un uzturēšana
(Klientiem-juridiskām personām).

Pastāvīgas
maksas par
ieguldījumu
pakalpojuma
sniegšanu
- Atskaišu
nosūtīšana pa
pastu.

Visas izmaksas, kas
saistītas ar ieguldījumu
pakalpojuma sniegšanas
gaitā sāktajiem
darījumiem
- Pirkšanas-pārdošanas
darījumu apstrāde;
- Elektronisko tirdzniecības
platformu abonēšana;
- Finanšu instrumentu
turēšana;
- Finanšu transakcijas
maksa*;
- Valūtas maiņas darījumi;
-Citi pakalpojumi.

Jebkādas ar
blakuspakalpojumiem
saistītās maksas
- Finanšu instrumentu
korporatīvo notikumu
darījumu apstrāde.

Saistītās
izmaksas
- Nodokļi par
ienākumu, kas
gūts no
ieguldījumiem
Finanšu
instrumentos.

Ar finanšu instrumentiem saistītās izmaksas un maksas

Finanšu instruments/darījums

Vienreizējas maksas

Obligācijas un strukturētas obligācijas.

- Finanšu instrumentu konta atvēršana;
- Finanšu instrumentu
saņemšana/pārvedumi;
- LEI koda iegāde un uzturēšana
(Klientiem-juridiskām personām).

Pastāvīgas
maksas
- Atskaišu
nosūtīšana pa
pastu.

Visas ar darījumiem saistītās izmaksas
- Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde;
- Elektronisko tirdzniecības platformu abonēšana;
- Finanšu instrumentu turēšana;
- Finanšu transakcijas maksa*;
- Valūtas maiņas darījumi;
- Papildus uzcenojums par labāk izpildītu limit
rīkojumu**;
- Citi pakalpojumi.

Saistītās
izmaksas
- Nodokļi par
ienākumu, kas
gūts no
ieguldījumiem
Finanšu
instrumentos.
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Visas ar darījumiem saistītās izmaksas

Saistītās
izmaksas

- Atskaišu
nosūtīšana pa
pastu.

- Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde;
- Elektronisko tirdzniecības platformu abonēšana;
- Finanšu instrumentu turēšana;
- Finanšu transakcijas maksa*;
- Valūtas maiņas darījumi;
- Citi pakalpojumi.

- Nodokļi par
ienākumu, kas
gūts no
ieguldījumiem
Finanšu
instrumentos.

- LEI koda iegāde un uzturēšana
(Klientiem-juridiskām personām).

- Atskaišu
nosūtīšana pa
pastu.

- Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde;
- Citi pakalpojumi.

- LEI koda iegāde un uzturēšana
(Klientiem-juridiskām personām).

-

- Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde;
- Atlīdzība par atvērtās pozīcijas pārnešanu***;
- Citi pakalpojumi.

- Nodokļi par
ienākumu, kas
gūts no
ieguldījumiem
Finanšu
instrumentos.
- Nodokļi par
ienākumu, kas
gūts no
ieguldījumiem
Finanšu
instrumentos.

Finanšu instruments/darījums

Vienreizējas maksas

Akcijas, depozitārie sertifikāti,
ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības,
Biržās tirgotie fondi un zīmes (Exchange
Traded Fund and Notes( ETF & ETN)),
Iespējas līgumi (Opcijas) ar akcijām,
garantijas (Warrants).

- Finanšu instrumentu konta atvēršana;
- Finanšu instrumentu
saņemšana/pārvedumi;
- LEI koda iegāde un uzturēšana
(Klientiem-juridiskām personām).

Valūtas nākotnes līgumi (Forward) un
Valūtas mijmaiņas darījums (Swap).

Maržinālais valūtas tirdzniecības
darījums (FX margin transaction).

Pastāvīgas
maksas

* Atsevišķās biržās/valstīs tirdzniecība ar finanšu instrumentiem var tikt aplikta ar nodevām atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem (piemēram, Stamp Duty Lielbritānijā, sīkāka informācija – bankā
Citadele).
** Izpildot ārpus biržas (OTC) klienta iesniegto cenu ierobežojošo rīkojumu darījumiem ar obligācijām vai citiem parāda vērtspapīriem par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu, kas norādīta
ierobežojošā rīkojumā, Banka ir tiesīga paturēt sev pilnībā vai daļēji starpību (mark-up) starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu.
*** Informācija par atlīdzības noteikšanu par atvērtās pozīcijas pārnešanu pieejama: https://www.citadele.lv/lv/assets/broker/fx-trader/faq/
Informācijas sagatavošanas datums: 02.01.2018.
Saistību atruna:
Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, konsultāciju vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus vai noslēgt
jebkādus līgumus par ieguldījumu pakalpojumiem. Materiāls nav pielāgots tā saņēmēja zināšanām, pieredzei, finansiālajam stāvoklim vai individuālajiem mērķiem. Kopējās izmaksas un maksas var
ietekmēt katra darījuma specifika, kā arī darījumu apjoms, termiņš, tirgus apstākļi, valūtas kursu svārstības un virkne citu faktoru, līdz ar to sniegtās informācijas pilnība un precizitāte netiek
garantēta. Ieguldījumi var nest kā peļņu, tā arī zaudējumus.
Akciju sabiedrība “Citadele banka”, ar to saistītie uzņēmumi un pārstāvji neierosina veikt jebkādas darbības, balstoties uz šo materiālu un neuzņemas nekādu atbildību par tajā iekļautās informācijas
iespējamu izmantošanu, tostarp par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu).
Informācija ir aktuāla uz šī materiāla sagatavošanas brīdi un var mainīties bez brīdinājuma.
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā par šajā dokumentā ietverto informāciju lūdzam klientu sazināties ar akciju sabiedrība “Citadele banka”.
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