
Informācija klientiem par AS „Citadele banka” Produktu un pakalpojumu cenrāža 
izmaiņām no 2017. gada 20. jūlija 
 
 
 

 
Godātie klienti, 
 
vēlamies Jūs informēt par izmaiņām šādās produktu un pakalpojumu cenrāža sadaļās, fiziskām un 
juridiskām personām: 
 

Informācija par tarifiem, kuros veiktas izmaiņas, iezīmēta sarkanā krāsā. 
 

1. Izmaiņas sadaļā “Skaidras naudas operācijas”: 
 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Skaidras naudas iemaksa 

Kontā bankā Citadele (iemaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu)1:  

EUR, par katru iemaksu līdz EUR 10 000 (ieskaitot) EUR 42 

EUR, par katru iemaksu virs EUR 10 000 0.2 % no summas  
USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7 % no summas (min. EUR 8) 
Pārējās valūtas 3 % no summas (min. EUR 8) 

EUR,  USD „Citadele Līzings un Faktorings”, AS „CBL Atklātais pensiju 
fonds”, AAS „CBL Life”, Fonds „Ziedot”, AS „Reverta”, Latvijas 
Paralimpiskās komitejas kontā bankā Citadele (iemaksas valūtai 
jāsakrīt ar konta valūtu)   

Bez maksas 

EUR naudas iemaksas bankas Citadele bankomātos uz bankas 
Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem (jebkurā valūtā) 

Bez maksas 

Maksājums EUR (līdz 15 000 EUR) uz citām bankām Latvijā, 
iemaksājot skaidru naudu (neizmantojot norēķinu kontu) 

EUR 7 + 0.5% no summas 

1 – Skaidras naudas iemaksa savā Krājkontā, Maxi krājkontā,Krājkonta+,  norēķinu kontā termiņdepozīta noguldījumam tikai termiņdepozīta 
noformēšanas dienā un vienlaicīgi noformējot rīkojumu šo naudas līdzekļu ieskaitīšanai termiņdepozīta kontā – bez maksas.  
Fiziskām personām bankā Citadele skaidras naudas līdz 500 EUR iemaksa savā norēķinu kontā, kuram piesaistīta maksājumu karte, ja 
skaidras naudas iemaksa ir klienta iniciēta pirmā transakcija kontā - bez maksas. Skaidras naudas iemaksa juridiskas personas norēķinu kontā šī 
konta atvēršanas dienā līdz EUR 10 000 – bez maksas. Ja kontā ir izveidojies neatļauts negatīvais atlikums, skaidras naudas iemaksa kontā līdz EUR 9.99 
dienā – bez maksas. Skaidras naudas iemaksa EUR, USD hipotekārā kredīta atmaksas kontā, Citadele Ekspress kredīta atmaksas kontā, maksājumu 
karšu parādu restrukturizācijas līgumā (Līgumā par parādu samaksu vai Patēriņa kredīta līgumā) norādītajā kontā (tikai fiziskām personām) – bez 
maksas. 
2 – Skaidras naudas iemaksa savā kontā ir bez maksas bankas Citadele klientu apkalpošanas centros/fliālēs Latvijas pilsētās, kur nav uzstādīts skaidras 
naudas iemaksas bankomāts. Aktuālā informācija par skaidras naudas iemaksas bankomātiem pieejama bankas Citadele mājaslapā www.citadele.lv 

 
 

2. Izmaiņas sadaļā “Finanšu instrumenti un valūtu maiņas darījumi”: 
 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Brokeru pakalpojumi 1 

2.1. Valūtu maiņas darījumi un darījumi ar zeltu 
2.1.1 Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un darījumi 

ar zeltu līdz EUR 4000 
Bankas Citadele oficiāli noteiktais valūtu 
maiņas kurss 

2.1.2 Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un darījumi 
ar zeltu virs EUR 4000 

Individuāli, informācija bankā Citadele 

2.1.3 Valūtu darījumi ar daļēju segumu Individuāli, informācija bankā Citadele 2 
2.2. Finanšu instrumenti 3 Tarifs Minimālā maksa 

2.2.1 Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0.1% EUR, USD 50 4 
2.2.2 Darījumi ar akcijām:   

2.2.2.1. Darījums ar akcijām Riga, Vilnius, Tallinn biržās  0.35% EUR 4.40 
2.2.2.2. Darījums ar ASV biržās tirgotiem finanšu 

instrumentiem (akcijām un ETF daļām) 
USD 0.03 par 
akciju 

USD 30 
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2.2.2.3. Darījums ar Kanādas biržās tirgotiem finanšu 
instrumentiem 

CAD 0.03 par 
akciju 

CAD 80 

2.2.2.4. Darījums ar ASV biržu opcijām 
USD 15 + USD 
2.50 par 
kontraktu  

USD 25  

2.2.2.5. Darījums ar akcijām Eiropas biržās 5 0.4% EUR 50  
2.2.2.6. Darījums ar akcijām/parāda instrumentiem Maskavas 

biržā (RUB)  
0.25% RUB 1000  

2.2.2.7. Ārpusbiržas darījumi ar akcijām un darījumi ar citu 
valstu akcijām 5 

Individuāli, informācija bankā Citadele 

2.3. Darījumi ar fondiem6 Tarifs Minimālā maksa 6 

2.3.1. Fondu apliecību pirkšana:   
2.3.1.1. Obligāciju fondi 0.5%  EUR 3 / EUR 20 7 
2.3.1.2. Sabalansētie fondi un fondu fondi 0.75 %  EUR 3 / EUR 20 7 
2.3.1.3. Akciju un alternatīvo ieguldījumu (t.sk.hedge) fondi 1.5 %  EUR 3 / EUR 20 7 

2.4. Fondu apliecību pārdošana: EUR 20 / EUR 3 7 
2.5. Fondu apmaiņas darījumi EUR 25 
2.6. Repo darījumi 

2.6.1. Repo darījums USD 50 000 un virs USD 50 000, vai šīs 
summas ekvivalentā citā valūtā 

Bez maksas 

2.6.2. Repo darījums līdz USD 50 000 (neieskaitot), vai šīs 
summas ekvivalentā citā valūtā 

EUR 100 7 

2.6.3. Repo darījuma nosacījumu grozījumi Individuāli, informācija bankā Citadele 
2.7. Elektronisko tirdzniecības platformu abonēšanas maksas mēnesī 

2.7.1. e-Brokeris EUR 12.10 
2.7.2. US equities USD 15 
2.7.3. Quik Bezmaksas 

1 – Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem ārpus biržas (OTC) par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 
50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek 
atmaksāti klientam.  
2 – Darījuma komisija, jeb bankas Citadele uzcenojums, tiek ietverts darījuma cenā. Informācija bankā Citadele. 
3 – Atsevišķās biržās/valstīs tirdzniecība ar finanšu instrumentiem var tikt aplikta ar nodevām atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem (piemēram, 
Stamp Duty Lielbritānijā, sīkākā informācija – bankā Citadele) 
4 – Komisijas maksa attiecīgajā valūtā, ja darījums ir EUR un USD. Ja darījums tiek veikts citā valūtā, tad komisija tiek noteikta EUR un pārrēķināta 
attiecīgajā darījuma valūtā, pēc bankas Citadele noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī. 
5 – Darījumiem tiek piemērota papildu komisija par pirkšanas/pārdošanas darījuma apstrādi (informācija bankā Citadele). 
6 – IPAS „CBL Asset Management” pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem (ietver arī Latvijas Centrālā Depozitārija transakcijas maksu) piemērojams 
tarifs -  EUR 3, citiem fondiem EUR 20. 
7 – Ja darījums netiek veikts EUR valūtā, tad komisija tiek aprēķināta darījuma valūtā, konvertējot EUR valūtā izteikto komisiju attiecīgajā darījuma 
valūtā pēc bankas Citadele noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī. 
Vispārējie komisijas atlīdzības piemērošanas noteikumi:  
- Komisijas atlīdzību par Cenrādī neuzrādīto pakalpojumu banka Citadele nosaka patstāvīgi vai arī pēc vienošanās ar klientu. Darījumu komisijas 
atlīdzība tiek ieturēta darījuma valūtā, ja nepieciešams, pārrēķinot to no Cenrādī uzrādītās valūtas pēc Bankas noteiktā valūtas kursa pārrēķina 
veikšanas brīdī.  
- Ja klienta rīkojums par finanšu instrumentu darījumu tiek izpildīts pa daļām, tad vienas darījumu dienas ietvaros komisijas atlīdzība parasti tiek 
ieturēta vienu reizi. 
- Komisijas atlīdzība par darījumiem ar ASV biržās tirgotām opcijām sastāv no komisijas atlīdzības par darījumu un komisijas atlīdzības par katru 
kontraktu darījumā. 
 
 
 

3. Izmaiņas sadaļā “Seifu glabātava”: 
 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Seifu iznomāšana 

Seifu iznomāšana Sk. tabulā “Seifu iznomāšanas komisijas maksas” 
 

Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients 
ir pazaudējis seifa atslēgu 

EUR 230   

Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu 
bankas Citadele kopējā seifā 1 

EUR 15 mēnesī (ieskaitot PVN) 

1 -  Komisijas maksa tiek piemērota, ja saskaņā ar Seifu nomas noteikumiem klienta seifa saturs ir ievietots un tiek uzglabāts bankas Citadele kopējā 
seifā. 
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“Seifu iznomāšanas komisijas maksas” 

Filiāle Citadele (Republikas laukums 2A, Rīga) 

Seifa izmēri (mm) 
Platums x garums x augstums 

Komisijas maksa, ieskaitot PVN 
diennaktī mēnesī gadā 

255x480x55 EUR 10 EUR  30 EUR  200 
255x480x95 EUR 10 EUR  35 EUR  250 
255x480x145 EUR 10 EUR  40 EUR  295 
255x480x300 EUR 10 EUR  45 EUR  370 
560x480x300 EUR 10 EUR  65 EUR  500 

Seifu glabātuve „Ziemeļi” (Brīvības iela 148, Rīga) 

Seifa izmēri (mm) 
Platums x garums x augstums 

Komisijas maksa, ieskaitot PVN 
diennaktī mēnesī gadā 

435x245x35 EUR 10 EUR  20 EUR 155 
435x245x65 EUR 10 EUR  25 EUR  210 
435x245x115 EUR 10 EUR  35 EUR  250 
435x245x160 EUR 10 EUR  40 EUR  295 
435x245x285 EUR 10 EUR  45 EUR  350 
560x300x480 EUR 10 EUR  65 EUR  500 

1 - Komisijas maksa tiek piemērota, ja saskaņā ar Seifu nomas noteikumiem klienta seifa saturs ir ievietots un tiek uzglabāts bankas Citadele kopējā 
seifā. 
1. Komisijas maksa par seifa nomu tiek ieturēta  par pilnu līguma darbības (seifa nomas) termiņu, noformējot līgumu vai tā (seifa nomas) termiņa 

pagarinājumu. 
2. Ja nav pagarināts līguma par seifa nomu darbības (seifa nomas) termiņš, klients nav atbrīvojis seifu un līgumā noteiktā kārtībā nodevis bankā 

Citadele seifa atslēgu (ja tā glabājas pie klienta), tad sākot ar otro darba dienu pēc līguma darbības (seifa nomas) termiņa beigām klientam 
papildus Cenrādī noteiktajai maksai par seifa nomu ir jāmaksā bankai Citadele līgumsods 25% apmērā no klienta iznomātajam seifam (atbilstoši 
seifa izmēram) noteiktās diennakts maksas par seifa nomu par katru nokavēto dienu. 

3. Seifu glabātuvē „Ziemeļi” nav iespējama komisijas samaksa skaidrā naudā. 
4. Līgumiem par seifu nomu, kuri noslēgti līdz 31.12.2014. (ieskaitot), līdz spēkā esošā termiņa beigām tiek piemērota komisijas maksa par seifu 

nomu, kāda bija spēkā līguma vai tā pēdējā pagarinājuma noslēgšanas brīdī. Noformējot šādu līgumu darbības (seifa nomas) pagarinājumu, tiek 
piemērota komisijas maksa saskaņā ar Cenrādi. 

 
 
 
 
Ar cieņu, 
Jūsu banka Citadele 
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