
   
 

   
 

Pensiju 3. līmeņa akcijas noteikumi 
1. Akcijas periods ir no 07.02.2022. līdz 30.04.2022. vai līdz brīdim, kamēr būs pieejami kino kodi; 

2. Akcija attiecas uz privātpersonām, Latvijas Republikas rezidentiem; 

3. Akcijā var piedalīties persona, kura akcijas laikā ir noslēgusi pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumu ar AS „CBL 
Atklātais pensiju fonds” un akcijas laikā ir noformējusi regulāro maksājumu uz nenoteiktu laiku ar paredzēto maksājumu 
vismaz 30 EUR mēnesī savā pensiju 3.līmeņa uzkrājumā; 

4. Akcijā var piedalīties persona, kura akcijas laikā ir atjaunojusi iemaksas savā pensiju 3.līmeņa uzkrājumā, kurā nav tikušas 
veiktas iemaksas vismaz 14 mēnešus, akcijas laikā noformējot regulāro maksājumu uz nenoteiktu laiku ar paredzēto 
maksājumu vismaz 30 EUR mēnesī savā pensiju 3.līmeņa uzkrājumā; 

5. Izpildot šo noteikumu 3.vai 4.punktā minēto nosacījumu, pēc pirmā saņemtā maksājuma savā pensiju 3.līmeņa uzkrājumā 
vismaz 30 EUR apmērā, akcijas dalībnieks saņem 2 kino kodus uz kino seansiem „Kino Citadele” standarta zālē. Kino kodi 
tiks nosūtīti uz akcijas dalībnieka pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līgumā norādīto mobilā tālruņa numuru līdz nākamā 
mēneša 10. datumam. Ja AS “CBL Atklātais pensiju fonds” ir izsūtījusi kino kodus šajā punktā norādītajā kārtībā, bet akcijas 
dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nesaņem kino kodus, tad AS “CBL Atklātais pensiju fonds” par to nav atbildīga un akcijas 
dalībniekam nekompensē nesaņemtos kino kodus. AS “CBL Atklātais pensiju fonds” neizsniedz akcijas dalībniekam kino 
kodus naudā. 

6. Maksimālais saņemto kino kodu skaits akcijas laikā vienam akcijas dalībniekam ir 2 kino kodi. 

7. Par akcijas laikā atbilstoši veiktu pirmo iemaksu akcijas dalībnieka pensiju 3.līmeņa uzkrājumā tiks uzskatīta skaidras 
naudas iemaksa vai pārskaitījums no norēķinu konta vai cita pensiju fonda. Ja vienas dienas laikā tiks veiktas vairākas 
iemaksas, tās tiks summētas.  

8. Par akcijas laikā atbilstoši veiktu iemaksu akcijas dalībnieka pensiju 3.līmeņa uzkrājumā NETIKS uzskatīts pārskaitījums no 
akcijas dalībnieka pensiju uzkrājuma, kas izveidots saskaņā ar citu starp dalībnieku un AS “CBL Atklātais pensiju fonds” 
noslēgtu līgumu.  

9. AS “CBL Atklātais pensiju fonds” par kino kodu pieejamību informēs personas, kuras vēlēsies piedalīties akcijā, pirms šo 

noteikumu 3. vai 4.punkta izpildes. 

Akciju organizē AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, reģistrācijas Nr. 40003397312, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, 
Rīga, LV – 1010, kontakttālrunis informācijai: +371 67010147. 

Pensiju plāni: CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD, CBL Sabalansētais 

Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītājs: IPAS “CBL Asset Management”  

Pensiju plānu līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”. 

Visiem iepriekš minētajiem juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.  

Informācija par pensiju plāniem: ar pensiju plāniem un to ieguldījumu politiku var iepazīties www.citadele.lv sadaļā „Pensiju 
3.līmenis”.  

http://www.citadele.lv/

