
 
 

 

Akcijas noteikumi 
Naudas atmaksa (Cashback) jaunajiem AS “Citadele banka” klientiem 3% apmērā par pirkumiem, par kuriem 
norēķini veikti ar X kartēm 

1. Lai kvalificētos akcijai, tās dalībniekiem jāizpilda visi turpmākie nosacījumi: 
a. Dalībnieks kļūst par AS “Citadele banka” (turpmāk – Banka) klientu laikā no 2023. gada 1. februāra 

līdz 2023. gada 31. martam. 
b. Dalībnieks nav Bankas klients līdz 2023. gada 1. februārim, izņemot gadījumu, kad dalībnieks 

iepriekš ir bijis Bankas klients, kurš slēdzis visus kontus Bankā vismaz 6 mēnešus pirms 2023.gada 
1.februāra. 

c. Dalībniekam jābūt pilngadīgai fiziskajai personai un Latvijas Republikas rezidentam -vismaz 18 
gadus vecam dienā, kad dalībnieks kļūst par Bankas klientu. Akcija neattiecas uz Klientiem ar 
termiņa uzturēšanas atļauju vai darba vīzu.  

d. Dalībniekam akcijas perioda laikā ir jākļūst par vienas no Bankas maksājumu karšu X smart vai X 
supreme, vai X prime, vai X Infinite lietotāju. Kartei naudas atmaksas periodā ir jābūt aktīvai. 

e. Dalībniekam, sākot ar mēnesi, kurā viņš kļuvis par Bankas klientu un veicis pirmo pirkumu ar savu 
X karti, katru kalendāro mēnesi jāveic pirkumi vismaz 300 EUR apmērā, apmaksājot tos ar savu X 
karti. Naudas atmaksa netiks veikta par mēnešiem, kuros pirkumu kopsumma nesasniegs 300 
EUR. 

2. Lai kvalificētos naudas atmaksai, dalībniekam ir jāizpilda augstāk minētie akcijas noteikumi, kā arī jebkādi 
citi piemērojamie Bankas sniegto pakalpojumu noteikumi, kas atrodami šeit. Piedaloties šajā akcijā, 
akcijas dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem. Gadījumā, ja Banka uzskatīs, ka akcijas 
dalībnieks ir iesaistīts krāpnieciskā darbībā vai ir rīkojies ļaunprātīgi, Banka patur tiesības pēc saviem 
ieskatiem īstenot pasākumus, kas ir nepieciešami, ņemot vērā pastāvošos apstākļus. Piemēram, atteikt 
nopelnītās atmaksas piešķiršanu, anulēt jau veikto naudas atmaksu, slēgt dalībnieka Citadeles maksājumu 
kontu un/vai izbeigt maksājumu pakalpojumu līgumu. 

3. Ja akcijas dalībnieks izpilda visus 1. un 2. punktā noteiktos nosacījumus, tad Banka atmaksā viņam 3% no 
ar savu X karti veikto pirkumu kopsummas, bet ne vairāk kā 15 EUR mēnesī.  

4. Banka veic šādu atmaksu turpmāko 6 mēnešu laikā , maksājot dalībniekam par pirkumiem, kas veikti 
iepriekšējā kalendārā mēnesī, pirmo izmaksu sākot no 2023. gada 10. marta par pirkumiem februārī, ja 
tādi ir bijuši.  

5. Atmaksa tiek veikta tikai par tiem mēnešiem, kuros pirkumu apjoms sasniedz 300 EUR mēnesī.  
6. Pirkums šo noteikumu izpratnē ir preces un/vai pakalpojuma iegāde, nerēķinoties ar Karti, izmantojot POS 

terminālu pie tirgotājiem, vai nerēķinoties ar Karti par pirkumiem internetā. Par pirkumiem netiek 
uzskatīti sekojoši darījumi: darījumi kas ir veikti azartspēļu vietās, t.sk. online kazino, kā arī par 
darījumiem, kas uzskatāmi par naudas darījumiem (piemēram, virtuālās naudas iegāde, valūtas pirkšana, 
Quasi cash, utml.) un par savu kontu/subkontu papildināšanu maksājumu un citās finanšu iestādēs. 

7. Pirkumu apjoms tiks aprēķināts viena X kartes konta ietvaros. Gadījumā, ja dalībniekam ir vairākas X 
kartes, apgrozījums tiks ņemts vērā kartei ar lielāko pirkumu kopsummu, kas noformēta attiecīgajā 
ikmēneša periodā. 

8. Aprēķina laikā tiek ņemtas vērā summas, kas ir iegrāmatotas (norakstītas) no attiecīgā X kartes konta. 
Rezervētās summas netiek ņemtas vērā kā apgrozījums līdz brīdim, kamēr tās nav iegrāmatotas no konta. 

9. Ja pirkumi tiek veikti no viena X kartes konta gan ar pamatkarti, gan ar papildkarti, tad tiks ņemta vērā 
pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa. 

10. Naudas atmaksa tiks aprēķināta automātiski, ņemot vērā maksimālo atmaksas summu, un ieskaitīta 
dalībnieka X kartes kontā līdz nākamā mēneša 10. datumam. 

11. Banka normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nomaksās dalībnieka ienākumu nodokli par atmaksāto summu, 
23% apmērā. Ienākuma nodokļa summa tiks aprēķinātā un izmaksāta dalībniekam kopā ar nopelnīto 
atmaksu, tad Banka no dalībnieka konta  veiks izejošo darījumu ienākuma nodokļa samaksai.  

12. Dalībnieks var atteikties piedalīties akcijā, informējot par to Banku ar brīvas formas rīkojumu savā 
Internetbankā. 

https://www.citadele.lv/lv/support/terms-private/


 
 

 

13. Piedaloties akcijā saskaņā ar šiem noteikumiem, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis visiem šiem 
akcijas noteikumiem un atzīst tos par saistošiem attiecībā uz visiem ar akcijas norisi saistītajiem 
jautājumiem.  

14. Dalībnieks ir informēts, ka AS “Citadele banka” apstrādā personas datus akcijas ietvaros aprēķinātās naudas 
atmaksai, nodokļu administrēšanai, pretenziju izskatīšanai un tiesisko interešu aizsardzībai, paredzot, ka 
tiesības tiek īstenotas saskaņā ar akcijas privātuma atrunu, kas pieejama vietnē citadele.lv. 

15. Šiem akcijas noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, un tie ir spēkā 
visu akcijas laiku. AS “Citadele banka” ir tiesīga veikt izmaiņas akcijas noteikumos, ja normatīvo aktu 
grozījumu dēļ šie noteikumi vai kāda to daļa kļūst par spēkā neesošu. Par šādām izmaiņām AS “Citadele 
banka” nodrošina pieejamu šo informāciju mājas lapā citadele.lv. 

16. Pretenzijas par akcijas rīkošanu un/vai norisi var izteikt rakstiski, adresējot tās AS “Citadele banka”, 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, vai elektroniski uz e-pastu info@citadele.lv.  
 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.citadele.lv/files/pdf/privacy_disclaimer_cashback_lv.pdf

