
Produktu un pakalpojumu cenrādis juridiskām personām, Latvijas 
Republikas rezidentiem 
Produkti un pakalpojumi, kuri vairs netiek piedāvāti 

 

 

 

Klientu komplekti 
 Pakalpojums Cena 

1. Mazā uzņēmuma komplekts  

1.1. Norēķinu konta (-u) atvēršana un uzturēšana Bez maksas 

1.2. Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana Bez maksas 

1.3. Maestro (EUR) kartes izsniegšana un pirmā gada maksa Bez maksas 

1.4. Citadele Internetbankas pieslēgšana un Digipass GO3 
izsniegšana vienam lietotājam 

Bez maksas 

1.5. Citadele SMS bankas pieslēgšana Bez maksas 

1.6. EUR maksājumi Citadele Internetbankā bankas Citadele 
ietvaros un Latvijā (līdz EUR 72 000), no norēķinu konta 

Pirmos 6 mēnešus – bez maksas 

1.7. Mēneša maksa par komplektu 14.23 EUR 

 

2. Standarta komplekts uzņēmumam  

2.1. Norēķinu konta (-u) atvēršana un uzturēšana Bez maksas 

2.2. Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana Bez maksas 

2.3. Mastercard Business (EUR) kartes izsniegšana un pirmā 
gada maksa 

Bez maksas 

2.4. Citadele Internetbankas pieslēgšana un Digipass GO3  
izsniegšana diviem lietotājiem 

Bez maksas 

2.5. Citadele SMS bankas pieslēgšana Bez maksas 

2.6. EUR maksājumi Citadele Internetbankā bankas Citadele 
ietvaros un Latvijā (līdz EUR 72 000), no norēķinu konta 

Pirmos 6 mēnešus – bez maksas 

2.7. Mēneša maksa par komplektu 21.34 EUR 

 

3. Komplekts uzņēmumam “Starta”  

3.1. Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas 

3.2. Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana Bez maksas 

3.3. Pie komplekta noformēšanas bankā Citadele sagatavota 
vienreizēja izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu 
personu 

Bez maksas 

3.4. Vienas Maestro (EUR) kartes izsniegšana un pirmā gada 
maksa 

Bez maksas 

3.5. Citadele Internetbankas pieslēgšana un kodu kartes 
izsniegšana 

Bez maksas 

3.6. Citadele SMS bankas pieslēgšana Bez maksas 

3.7. EUR maksājumi Citadele Internetbankā Latvijā Tikai jaunajiem klientiem – 3 mēnešus bez 
maksas 

3.8. Maksājumi Citadele Internetbankā bankas Citadele 
ietvaros 

Bez maksas 

3.9. Komplekta noformēšanas maksa jauniem bankas 
Citadele klientiem 

10 EUR 

3.10. Komplekta noformēšanas maksa esošiem bankas 
Citadele klientiem 

5 EUR 

3.11. Mēneša maksa par komplektu 3.50  EUR 

 

4. Komplekts  uzņēmumam “Pamata”  

4.1. Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas 

4.2. Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana Bez maksas 

4.3. Pie komplekta noformēšanas bankā Citadele vienreizēja 
sagatavota izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu 
personu 

Bez maksas 

4.4. Vienas MasterCard Business vai VISA Business (EUR) 
kartes izsniegšana un pirmā gada maksa 

Bez maksas 

3.Pielikums. Produkti un pakalpojumi, kuri vairs netiek piedāvāti juridiskām 
personām, Latvijas Republikas rezidentiem 
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4.5. Citadele Internetbankas pieslēgšana un Digipass GO3 
vai kodu kartes izsniegšana vienam lietotājam 

Bez maksas 

4.6. Citadele SMS bankas pieslēgšana Bez maksas 

4.7. EUR maksājumi Citadele Internetbankā Latvijā Tikai jaunajiem klientiem – 3 mēnešus bez 
maksas 

4.8. Maksājumi Citadele Internetbankā bankas Citadele 
ietvaros 

Bez maksas 

4.9. Komplekta noformēšanas maksa jauniem bankas 
Citadele klientiem 

15 EUR 

4.10. Komplekta noformēšanas maksa esošiem bankas 
Citadele klientiem 

10 EUR 

4.11. Komplekta apkalpošanas maksa mēnesī 3.50 EUR 
 

Maksājumu kartes 
 

5. American Express 
  American Express  

Business card 
kredītkarte

1
 

American Express  Gold Business 
kredītkarte

2
 

Kartes valūta EUR 

Maksa par karti 

 

2.20 EUR mēnesī 
6 EUR mēnesī 

Maksa par papildus karti 1 EUR 
1.85 EUR mēnesī 

Pirkumi Latvijas Republikā un 
ārzemēs 

Bez maksas 

Skaidras naudas izņemšana bankā 
Citadele 

 
3% (min. 3 EUR) 

Skaidras naudas izņemšana citās 
bankās 

 

Skaidras naudas izņemšana bankas 
Citadele bankomātos Latvijā 

 3% (min. 1.50 EUR) 

Skaidras naudas izņemšana citu 
banku bankomātos 

  

Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts 

Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 

Procentu likme par iztērēto 
kredītlimitu līdz nākama mēn. 15. 
datumam 

0% 

Kredīta procenti (gadā)  22% 

Procenti par neatļautu negatīvu 
atlikumu (dienā) 

0.175 EUR 

Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% 

Priority Pass gada maksa 

 

Bez maksas 

Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas 
Priority Pass VIP atpūtas zonā 

30 EUR (ieskaitot PVN)
3
  

Concierge serviss
4
 EUR 200 gadā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
1
 Ar 01.12.2016. jaunas kartes netiek izdotas un ar 10.04.2017. atjaunotās un aizvietotās kartes netiek izdotas. 

2
 Ar 01.12.2016. jaunas kartes netiek izdotas un ar 10.04.2017. atjaunotās un aizvietotās kartes netiek izdotas. 

3
 EUR valūtā  noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas 

norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā. 
4
 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti (t.sk. papildu karti) / kartes lietotāju. 
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6. Gold Biznesa kredītkarte VISA Business Gold, MasterCard Business Gold5
  

Kartes valūta EUR USD 

Malsa par karti 8.50 EUR mēnesī 70 USD gadā 

Pirkumi Latvijas Republikā un 
ārzemēs 

Bez maksas 0.5% 

Skaidras naudas izņemšana bankā 
Citadele 

3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD) 
Skaidras naudas izņemšana bankas 
Citadele bankomātos Latvijā 

Skaidras naudas izņemšana citās 
bankās, citu banku bankomātos 

Kredītlimita apjoms Individuāli 

Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas 
+ 100% no pārtēriņa 

100% no iztērētā kredītlimita summas + 
100% no pārtēriņa 

Kredīta procenti (gadā)  20% 24% 

Nokavējuma procenti (paaugstinātie 
kredīta procenti, gadā) 

60% 

Procentu likme par iztērēto 
kredītlimitu līdz nākama mēn. 15. 
datumam 

0%  -  

Procenti par neatļautu negatīvu 
atlikumu (dienā) 

0.175 EUR 

Maksājums no konta Kā no norēķinu konta+3% 
 

Priority Pass gada maksa Bez maksas 

Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas 
Priority Pass VIP atpūtas zonā 

30 EUR (ieskaitot PVN)
 3
 

Cincierge serviss
6
 200 EUR gadā 300 USD gadā 

 
 

7. Biznesa kredītkarte VISA Business, MasterCard Business7
 

Kartes valūta EUR USD 

Malsa par karti 43  EUR gadā 45 USD gadā 

Maksa par papildus karti 3.60 EUR mēnesī
8
  

Pirkumi Latvijas Republikā un 
ārzemēs 

Bez maksas 0.5% 

Skaidras naudas izņemšana bankā 
Citadele 

Kā no norēķinu konta 

Skaidras naudas izņemšana bankas 
Citadele bankomātos Latvijā 

0.5% (min. 0.75 EUR) 1 % (min. 3 USD) 

Skaidras naudas izņemšana citās 
bankās, citu banku bankomātos 

1.5% (min. 3 EUR) 1.5 % (min. 5 USD) 

Kredītlimita apjoms Individuāli 

Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 

Kredīta procenti (gadā)  24% 

Nokavējuma procenti (paaugstinātie 
kredīta procenti, gadā) 

60% 

Procenti par neatļautu negatīvu 
atlikumu (dienā) 

0.175 EUR 

Maksājums no konta Kā no norēķinu konta+3% 
 

 
 
 
 

 

                                                                                 
5
 Jaunas, atjaunotas un aizvietotas kartes netiek izdotas. 

6
 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju. 

7
 Jaunas, atjaunotas un aizvietotas kartes netiek izdotas. 

8
 Maksa par VISA Business, MasterCard Business, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot). 
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8. 3D Krājkonta karte VISA Business, MasterCard Business7 
 

Kartes valūta EUR 

Maksa par karti  20 EUR gadā 

Maksa par papildus karti Bez maksas 

Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Bez maksas 

Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele  Kā no norēķinu konta +1% 

Skaidrs naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 2% (min.3 EUR) 

Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1% 

Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175 EUR 

Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% 
 

 

9.Virtuālā karte9
 

  Visa Virtual, MasterCard Virtual 

Kartes valūta EUR 

Maksa par karti (par 2 mēn./12 mēn.) 5 EUR/20 EUR 

Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 1% 

Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs 1% 

Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele  3% (min. 3 EUR) 

Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175 EUR 

Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% 
 

 

Noguldījumi 
9. Krājkonts10

  

 Pakalpojums Cena 

9.1. Krājkonta slēgšana Bez maksas 

9.2. Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta:  

9.2.1. uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele (brīdinot 
banku Citadele 7 kalendārās dienas iepriekš) 

Bez maksas 

9.2.2. uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu 
citā bankā (brīdinot banku Citadele 7 kalendārās 
dienas iepriekš) 

Kā par maksājumu no norēķinu konta 

9.2.3. uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita 
klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā 
(nebrīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas 
iepriekš) 

1% + kā par maksājumu no norēķinu konta 

9.3. Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele no klienta 
Krājkonta (nebrīdinot banku Citadele 7 kalendārās dienas 
iepriekš) 

1% + kā par skaidras naudas izmaksu no 
norēķinu konta 

9.4. Skaidras naudas iemaksa Krājkontā Kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu 
kontā 

 

10. 3D krājkonts11  
 Pakalpojums Cena 

10.1. 3D krājkonta slēgšana Bez maksas 

10.2. Līdzekļu pārskaitīšana no klienta 3D krājkonta:  

10.2.1. uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele (brīdinot 
banku Citadele 3 kalendārās dienas iepriekš) 

Bez maksas 

10.2.2. uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu 
citā bankā (brīdinot banku Citadele 3 kalendārās 
dienas iepriekš) 

Kā par maksājumu no norēķinu konta 

10.2.3. uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita 
klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā 
(nebrīdinot banku Citadele 3 kalendārās dienas 

1% + kā par maksājumu no norēķinu konta 

                                                                                 
9
 Ar 28.09.2018.jaunas kartes netiek izdotas. 

10
 No 10.08.2016. jauni Līgumi par Krājkonta atvēršanu un apkalpošanu netiek noslēgti un jauni Krājkonti netiek atvērti. 

11
 Jauni 3D krājkonti no 02.05.2016. netiek atvērti. 
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iepriekš) 

10.3. Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele no klienta 3D 
krājkonta (nebrīdinot banku Citadele 3 kalendārās dienas 
iepriekš) 

1% + kā par skaidras naudas izmaksu no 
norēķinu konta 

10.4. Skaidras naudas iemaksa 3D krājkontā Kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu 
kontā 

 
 
 
 


