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Informācija klientiem par AS „Citadele banka” produktu un pakalpojumu 

cenrāža izmaiņām no 2018. gada 19. jūnijā 

 

 

 

 

 

Godātie klienti, 

 

vēlamies Jūs informēt, ka 2018. gada 19. jūnijā stāsies spēkā izmaiņas šādās AS „Citadele banka” 

produktu un pakalpojumu cenrāža pozīcijās klientiem, fiziskām un juridiskām personām. 

 

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

 

Izmaiņas sadaļā “Papildu pakalpojumi” sākot no 2018. gada 19. jūnijā: 

 

Papildu pakalpojumi 

 Rezidenti Nerezidenti 

Dokumenta sūtīšana pēc klienta 

pieprasījuma ar faksa starpniecību (1 lapa)  

8 EUR (ieskaitot PVN)  8 EUR (ieskaitot PVN)  

Dokumenta kopēšana pēc klienta 

pieprasījuma 

1 EUR (ieskaitot PVN) par 

lapu 

1 EUR (ieskaitot PVN) par 

lapu 

Bezskaidras naudas maksājuma izdrukas 

saņemšana bankā Citadele, par katru 

maksājuma izdruku 

1 EUR 1 EUR 
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SWIFT pieprasījuma kopijas sagatavošana 

pēc klienta pieprasījuma 

4 EUR 4 EUR 

Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc 

klienta pieprasījuma, dokumentu un citu 

vērtību nosūtīšanai 

Pēc vienošanās (7 EUR + 

faktiskās izmaksas (ieskaitot 

PVN)) 

Pēc vienošanās (7 EUR + 

faktiskās izmaksas 

(ieskaitot PVN)) 

Ielūguma uz Latviju noformēšana bankas 

Citadele klientiem 

55 EUR (ieskaitot PVN) 55 EUR (ieskaitot PVN) 

Izraksts par darījumiem kontā: 

Konta izraksta automātiskā sagatavošana 

un izsniegšana bankā Citadele, ja kontā ir 

bijis apgrozījums. Pakalpojums pieejams 

tikai juridisko personu norēķinu kontiem 
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Izraksts 3 EUR mēnesī  

Iknedēļas izraksts –4.50 EUR 

mēnesī  

Katras dienas izraksts – 15 

EUR mēnesī  

Ikmēneša izraksts 3 EUR 

mēnesī  

Iknedēļas izraksts – 4.50 

EUR mēnesī  

Katras dienas izraksts –

15 EUR mēnesī 

Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana 

bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma par 

tekošo mēnesi un iepriekšējo kalendāro 

mēnesi pirms pieprasījuma brīža (tikai 

fiziskām personām) 

1 reizi mēnesī – bez maksas 1 reizi mēnesī – bez 

maksas 

Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana 

bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja 

konta izraksts ietver 12 mēnešu periodu 

pirms pieprasījuma brīža  

1 EUR par kalendāro 

mēnesi 
3
 (min. 6 EUR) 

1 EUR par lapu (min. 6 

EUR) 

Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana 

bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma, ja 

konta izraksts ietver laika periodu sākot ar 

12 mēnešiem pirms pieprasījuma brīža 

2 EUR par kalendāro 

mēnesi 
3
 (min. 7 EUR) 

2 EUR par lapu (min. 7 

EUR) 

Dokumentu izsniegšana no arhīva 30 EUR par dokumentu 

(ieskaitot PVN) 

30 EUR par dokumentu 

(ieskaitot PVN) 
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Standarta izziņas sagatavošana 
4, 6

 10 EUR (ieskaitot PVN) 10 EUR (ieskaitot PVN) 

Nestandarta izziņas sagatavošana 
5, 6,

 
7
 Pēc vienošanās, min. 35 

EUR (ieskaitot PVN) 

50 EUR (ieskaitot PVN) 

Papildu komisijas maksa par steidzamu 

standarta  izziņas sagatavošanu pēc 

klienta pieprasījuma (bankas Citadele 

centrālā biroja 2 darba stundu laikā)  

15 EUR (ieskaitot PVN)  - 

Papildu komisijas maksa par izziņas 

sagatavošanu krievu vai angļu valodā 
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15 EUR (ieskaitot PVN) 15 EUR (ieskaitot PVN) 

Bankas Citadele sagatavota izdruka no 

LURSOFT datu bāzes par vienu personu 

Bez maksas 5 EUR (ieskaitot PVN) 

Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un 

Valsts ieņēmumu dienesta inkaso 

uzdevumu pieņemšana, pārbaude un 

izpilde 

21 EUR (vienreizēja maksa 

par katra saņemtā 

dokumenta apstrādi) 

21 EUR (vienreizēja 

maksa par katra 

saņemtā dokumenta 

apstrādi) 

Klienta apmeklējums ārpus bankas 

Citadele pēc klienta pieprasijuma 

Pēc vienošanās (min. 40 

EUR + faktiskās izmaksas  

(ieskaitot PVN)) 

- 

1 – Komisija netiek piemērota, ja izdruka tiek sagatavota, noformējot bankas Citadele klienta 

ielūgumu uz Latviju. 

2 – Ja konta izrakstam, kura periodiskums ir viena nedēļa, nedēļas ietvaros iekļaujas mēneša 

beigu datums, tad klientam tiek izsniegti 2 izraksti – līdz mēneša beigu datumam, un pēc 

mēneša beigu datuma. Par katru izraksta daļu tiek piemērots tarifs kā par vienu konta izrakstu. 

3 – Ja konta izraksts tiek pieprasīts par vairāku mēnešu periodu, kas aptver kalendāro mēnesi (-

šus), kuros kontā nav bijis apgrozījuma, maksa par attiecīgo kalendāro mēnesi (bez apgrozījuma) 

netiek piemērota, ievērojot, ka komisijas maksa nedrīkst būt mazāka par Cenrādī noteikto 

minimālo maksu par konta izrakstu. Ja konta izraksts tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav 

bijis apgrozījums, tiek piemērota tikai Cenrādī noteiktā minimālā maksa par konta izrakstu. 

4 – Par standarta izziņu uzskatāma: 

- izziņa par konta esamību un/vai konta stāvokli (konta atlikumu vai konta pieejamo atlikumu 

izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam piesaistītu maksājumu karšu esamību un 

statusu (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu izziņas pieprasījuma vai 

sagatavošanas brīdī; 

-izziņa par pamatkapitāla iemaksu jaundibināma uzņēmuma kontā vai uzņēmuma 

pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgās skaidras naudas iemaksas vai kontā saņemtā 

maksājuma rekvizītus; 

- izziņa par kredīta, kurš izsniegts saskaņā ar līgumu „Kredīts privātam patēriņam”, Līgumu par 

parāda samaksu vai Patēriņa kredīta līgumu nenomaksāto atlikumu izziņas sagatavošanas brīdī; 

Izziņa, kurā pēc klienta vai klienta pārstāvja pieprasījuma norādāma papildu informācija, 

uzskatāma par nestandarta izziņu. Izziņa par patēriņa kredītsaistību neesamību tiek uzskatīta 

par nestandarta izziņu. Izziņai par kredītsaistību neesamību tiek piemērotas komisijas maksas 

atbilstoši Cenrāža sadaļai „Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu 

pakalpojumi”„ 

5 – Tai skaitā – izziņas auditoriem un revidentiem, auditoru pieprasījumu un savstarpējo 

salīdzināšanas aktu apliecināšana. 

6 – Izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta 

un noteikta individuāli. 

7 - datu subjektu pieprasījumu, kuri bez pietiekama pamata atkārtoti iesniegti viena 

kalendārā gada laikā, apstrāde. 
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Izmaiņas AS „Citadele banka” produktu un pakalpojumu cenrāža 2. pielikumā “SEIFU 

GLABĀTAVA” sākot no 2018. gada 19. jūnijā:  

 

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 / 300x450x50 / 435x245x35 EUR 10 EUR  30 EUR  200 

255x480x95 / 300x450x75 / 435x245x65 EUR 10 EUR  35 EUR  250 

255x480x145 / 300x450x125 / 435x245x115 EUR 10 EUR  40 EUR  295 

255x480x300 / 300x450x175 / 435x245x160 EUR 10  EUR  45 EUR  370 

560x480x300 / 300x450x300 / 435x245x285 EUR 10 EUR  65 EUR  500 

 

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. 

 

 

 

Papildus informāciju Jūs varat saņemt, zvanot Klientu atbalsta centram pa diennakts informatīvo tālruni 

+371 67010000. 

 

 

Ar cieņu, 

Jūsu banka Citadele 


