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Informācija klientiem par AS „Citadele banka” Produktu un pakalpojumu cenrāža 

izmaiņām no 2017. gada 01.decembra 

 

 

 

 

Godātie klienti, 

 

vēlamies Jūs informēt par izmaiņām šādās produktu un pakalpojumu cenrāža sadaļās, fiziskām 

personām: 

 
 

1. Izmaiņas sadaļā “Skaidras naudas operācijas”: 

 
Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Skaidras naudas izmaksa no konta 

EUR, no 10 EUR un vairāk 0.5% no summas (min. 5 EUR)
 

 

2. Izmaiņas sadaļā “Komisijas maksas par maksājumu karšu izdošanu un apkalpošanu”: 
 

Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Komisijas maksas par maksājumu karšu izdošanu un apkalpošanu 

Norēķinu karte Maestro fiziskām personām  

Maksa par karti 1.00 EUR mēnesī 

Maksa par papildu karti 1.00 EUR mēnesī 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 
Līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas 

No 800.01 EUR: 0.2% no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos,  t.sk. Nordea bankas 

bankomātos 
1% (min. 3 EUR) 

Pamatkonts ar piesaistītu Maestro karti  

Maksa par karti 1.00 EUR mēnesī 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 
Līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas 

No 800.01 EUR: 0.2% no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos,  t.sk. Nordea bankas 

bankomātos 
1% (min. 3 EUR) 

Norēķinu karte Maestro – piedāvājums jauniešiem (rezidentiem, 

fiziskām personām vecumā no 7 līdz 21 gadiem) 
 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 
Līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas 

No 800.01 EUR: 0.2% no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos,  t.sk. Nordea bankas 

bankomātos 
1% (min. 3 EUR) 

Norēķinu karte Maestro – piedāvājums pensionāriem  

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 
Līdz 800 EUR (ieskaitot) mēnesī: bez maksas 

No 800.01 EUR: 0.2% no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos,  t.sk. Nordea bankas 

bankomātos** 
1% (min. 3 EUR) 

Citadeles norēķinu karte  

Maksa par karti EUR 1.20 mēnesī 

Maksa par papildu karti EUR 1.20 mēnesī 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 
Līdz 800 EUR (ieskaitot)* mēnesī: bez maksas 

No 800.01 EUR: 0.2% no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos,  t.sk. Nordea bankas 

bankomātos 

2% (min. EUR 3), piecas reizes vai līdz EUR 800 

(ieskaitot)* mēnesī – bez maksas 
 

* 800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā  

** Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātā vienu reizi mēnesī ir bez maksas 
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3. Izmaiņas sadaļā “Citi maksājumu karšu pakalpojumi”: 

Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Atjaunotas maksājumu kartes saņemšana filiālē, beidzoties iepriekšējās kartes plastikāta derīguma termiņam 

Atjaunotas maksājumu kartes saņemšana filiālē, beidzoties iepriekšējās 

kartes plastikāta derīguma termiņam 
EUR 2

 

Bilances apskatīšana citu banku bankomātos Latvijā, izmantojot VISA, VISA 

Electron, MasterCard, Maestro kartes 
0.50 EUR 

Bilances apskatīšana citu banku bankomātos ārzemēs, izmantojot VISA, 

VISA Electron, MasterCard, Maestro kartes 
0.50 EUR 

 

4. Izmaiņas sadaļā “Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas”: 

Cenrāža pozīcija Komisijas maksa 

Citadeles norēķinu karte ar American Express® 

Maksa par karšu komplektu EUR  1.20  mēnesī 

Maksa par papildu karšu komplektu EUR 1.20  mēnesī 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 
Līdz 800 EUR (ieskaitot)* mēnesī: bez maksas, no 

800.01 EUR: 0.2% no summas 

Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos,  t.sk. Nordea bankas 

bankomātos 

2 % (min. EUR 3), piecas reizes vai līdz 800 EUR 

(ieskaitot)* - bez maksas 

 

*800 EUR ir maksimālā summa skaidras naudas izņemšanai mēnesī visos bankomātos Latvijā un ārzemēs kopā 

 

Ar cieņu, 

Jūsu banka Citadele 

 

 


