
Akcijas noteikumi
“Sāc ar dubulto! Veido uzkrājumu pensiju
3. līmenī un mēs dubultosim tavu pirmo iemaksu*”
1. Akcijas periods ir no 01.11.2019. līdz 31.12.2019.
2. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
 2.1. līdz dalībai akcijā dalībniekam nav un nav bijis noslēgts pensiju 3. līmeņa individuālās dalības  
 līgums ar AS „CBL Atklātais pensiju fonds”;
 2.2. dalībnieks ir privātpersona, Latvijas Republikas rezidents;
 2.3. akcijas laikā dalībnieks ir noslēdzis pensiju 3. līmeņa individuālās dalības līgumu ar AS „CBL  
 Atklātais pensiju fonds”;
 2.4. dalībnieks ir veicis pirmo iemaksu pensiju uzkrājumā saskaņā ar pensiju 3. līmeņa individuālās  
 dalības līgumu;
 2.5. dalībnieks ir noformējis rīkojumu par fiksētas summas regulāro maksājumu saskaņā ar  
 pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līgumu vismaz 30 EUR mēnesī.
3. Pirmajiem 500 dalībniekiem, kuri būs izpildījuši visus šo noteikumu 2.punktā ietvertos nosacījumus, AS 
„CBL Atklātais pensiju fonds” līdz 2020.gada 31. janvārim veiks papildu iemaksu dalībnieka pensijas 
uzkrājumā tādas summas apmērā, kas līdzvērtīga akcijas periodā dalībnieka veiktajai pirmajai iemaksai 
savā pensijas uzkrājumā, taču ne vairāk kā 50 EUR (neto) katram dalībniekam. Ja dalībnieks akcijas laikā 
būs noformējis vairākus pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līgumus, papildu iemaksa tiks veikta 
dalībnieka pensijas uzkrājumā saskaņā ar pirmo no noslēgtajiem līgumiem atbilstoši šajā līgumā veiktajām 
dalībnieka iemaksām.
4. AS „CBL Atklātais pensiju fonds” nodrošina LR normatīvajos aktos noteiktā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa samaksu.
5. Dalībnieki, kuri akcijas periodā būs izpildījuši visus šo noteikumu 2.punktā ietvertos nosacījumus, bet 
nebūs iekļuvuši pirmo 500 dalībnieku skaitā, saņems 2 kino kodus (izmantojami kā 2 ieejas biļetes) uz kino 
seansiem „Kino Citadele” standarta zālē, kas tiks nosūtīti uz dalībnieka pensiju 3.līmeņa individuālās 
dalības līgumā norādīto mobilā tālruņa numuru viena mēneša laikā pēc akcijas noslēguma.
6. Par akcijas laikā atbilstoši veiktu iemaksu dalībnieka pensiju 3.līmeņa uzkrājumā tiks uzskatīta skaidras 
naudas iemaksa, pārskaitījums no norēķinu konta vai cita pensiju fonda, vai šo noteikumu 2.5 punktā 
minētais pārskaitījums. Ja vienas dienas laikā tiks veiktas vairākas iemaksas, tās tiks summētas.
7. Par akcijas laikā atbilstoši veiktu iemaksu dalībnieka pensiju 3.līmeņa uzkrājumā NETIKS uzskatīts 
pārskaitījums no dalībnieka pensiju uzkrājuma, kas izveidots saskaņā ar citu starp dalībnieku un AS “CBL 
Atklātais pensiju fonds” noslēgtu līgumu.

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”. Tālrunis informācijai: 67010147

* maksimālā summa, par kādu AS „CBL Atklātais pensiju fonds” papildinās
dalībnieka pensiju 3. līmeņa uzkrājumu, ir EUR 50 katram dalībniekam.


