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Maksājumu plāni
1. Maksājumu plāni
Cena

Pakalpojums

Maksājumu
Maksājumu
plāns “Citadele plāns “Citadele
15”
55”
1.1. Komisijas maksa par Maksājuma plānu mēnesī

7 EUR

17 EUR

Maksājumu
plāns “Citadele
120”
37 EUR

Bez maksas

1.2. Elektroniskie maksājumi bankas Citadele ietvaros, t.sk. uz Igaunijas un
Lietuvas filiāli (bez ierobežojuma)1
1.3. Standarta elektroniskie EUR maksājumi ES robežās (SEPA) un
Zibmaksājumi, kas ir iniciēti elektroniski
1.3.1. Maksājumi, kas nav iekļauti Maksājumu plānā
1.4. Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana

15 maksājumi bez maksas

55 maksājumi bez maksas
0.55 EUR

120 maksājumi bez maksas

1 konts - bez
maksas

3 konti - bez
maksas

3 konti - bez
maksas

1.4.1. Norēķinu konti, kas nav iekļauti Maksājumu plānā
1.4.1.1. Atvēršana

15 EUR
4.50 EUR mēnesī3

1.4.1.2. Uzturēšana
1.5. X Business (EUR) maksa par karti 12 mēnešus no Maksājumu plāna
noformēšanas
1.6. Citadele Internetbankas pieslēgšana un MobileScan aktivizācija vai
Digipass GO3 izsniegšana vienam lietotājam
1.7. Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā4
1.8. Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā

1 karte - bez
maksas

2 kartes - bez
maksas
Bez maksas

3 kartes - bez
maksas

15 EUR

valūtā4

35 EUR
0.20 EUR

1.9. Elektroniski maksājumi bankas Citadele ietvaros t.sk uz Igaunijas un
Lietuvas filiāli uz citu klientu kontiem, ja nav pieslēgts Maksājumu plāns5
1.10. Algu maksājumi6

Bez maksas

1.11. Ārpus SEPA ienākošie maksājumi ar komisijas tipu BEN un SHA

3 EUR

1.12. Neaktīva konta uzturēšana7 un ja kontam piesaistītai maksājumu kartei
derīguma termiņš ir beidzies (sākot no otrā gada) 8
1.13. Jauniem klientiem

7 EUR
Maksājumu plāns pirmajos 6 (sešos) mēnešos – bez maksas

1

Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi, e- rēķini, kas izpildīti kā iekšbankas maksājumi un bankomātos veiktās rēķinu
apmaksas.
2 SEPA maksājumi un zibmaksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini.
3 Ja konta vidējais atlikums mēnesī ir vienāds vai pārsniedz EUR 150 000, konta uzturēšana ir bez maksas.
4 Detalizēta informācija, tai skaitā informācija par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem, ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv.
5 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini, kas izpildīti kā iekšbankas maksājumi un bankomātos veiktās rēķinu
apmaksas.
6 Iekšbankas maksājumi, kas iniciēti Internetbankā, izmantojot algu maksājuma reģistru vai maksājuma failu importu kā algu maksājums.
7 Sākot no otrā gada pēc pēdējās klienta transakcijas.
8 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu.

Maksājumu kartes
2. X kartes
X Business
Pakalpojums
2.1. Maksa par karti
2.2. Pirkumi Latvijas Republikā un
ārzemēs
2.3. Skaidras naudas izņemšana
bankas Citadele bankomātos
Latvijā
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X Corporate

EUR

EUR

USD

4.50 EUR mēnesī

8.50 EUR mēnesī

70 USD gadā

Bez maksas
1% (min. 1.30 EUR)

0.5%
3% (min. 3 EUR)

3% (min. 5 USD)
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2.4. Skaidras naudas izņemšana citās
bankās, citu banku bankomātos
2.5. Minimālā iemaksas summa
2.6. Kredīta procenti (gadā)

2% (min. 3 EUR)

3% (min. 3 EUR)

3% (min. 5 USD)

100% no iztērētās kredītlimita
summas + 100% no pārtēriņa
24%

5% no iztērētās kredītlimita
summas + 100% no pārtēriņa
20%

100% no iztērētās kredītlimita
summas + 100% no pārtēriņa
24%

2.7. Nokavējuma procenti
(paaugstinātie kredīta procenti,
gadā)
2.8. Procenti par neatļautu negatīvu
atlikumu
2.9. Maksājums no konta

60%

0.175% dienā
Kā no norēķinu konta

2.10. Valūtas konvertācijas
uzcenojums
2.11. Priority Pass

4.3%

2.12. Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas
Priority Pass VIP atpūtas zonā9
2.13. Concierge serviss 10

Kā no norēķinu konta +3%
3%

4.3%

Netiek piedāvāts

Bez maksas

Netiek piedāvāts

30 EUR (ieskaitot PVN)

Netiek piedāvāts

200 EUR gadā

300 USD gadā

Norēķinu karte

Naudas iemaksu karte

EUR

EUR

3. Mastercard Business Debit kartes
Pakalpojums
3.1. Maksa par karti

1.30 EUR mēnesī

3.2. Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs

Bez maksas

Netiek piedāvāts

3.3. Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā

1% (min. 1.30 EUR)

Netiek piedāvāts

3.4. Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos

2% (min.3 EUR)

Netiek piedāvāts

3.5. Nokavējuma procenti (gadā)

60%

3.6. Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā)
3.7. Valūtas konvertācijas uzcenojums

0.175% dienā
4.3%

-

9

EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma
iegrāmatošanas kontā dienā.
10 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.

Kreditēšana
4. Kredīts, kredītlīnija
Pakalpojums
4.1. Jauna kredīta, kredītlīnijas piešķiršana vai jauna atmaksas termiņa
noteikšana11,12
4.2. Grozījumu noformēšana:12,13
4.2.1. kredīta atmaksas un/vai procentu maksājumu kārtības izmaiņas,
nemainot atmaksas termiņu (izņemot maksājuma datuma maiņu);
kredīta/kredītlīnijas līgumā noteiktās valūtas maiņa, procentu likmes
un/vai darījuma veida maiņa, t.sk., no kredīta uz kredītlīniju vai
otrādi
4.2.2. izmaiņas nodrošinājuma sastāvā publiskos reģistros reģistrētām
ķīlām, t.sk. ķīlas devēja maiņa, vienas ķīlas aizstāšana ar citu u.c.
4.3. Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita
samazināšana, t.sk., pārfinansēšanās gadījumos
4.4. Maksa par kredītresursu rezervēšanu
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Cena
Sākot ar 1% no kredīta summas/summas palielinājuma, min
EUR 300
1 % no izsniegtā un neatmaksātā kredīta vai kredītlīnijas (min.
EUR 300)

Nekustamajam īpašumam 0.1% no kredīta summas vai
kredītlīnijas/ citiem nodrošinājuma veidiem EUR 150 par katru
nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
2% no pirms termiņa atmaksājamās/limita samazinājuma
summas (min. 750 EUR)13
Individuāli, sākot no 1% gadā no neizsniegtā kredīta/
neizmantotā kredītlīnijas limita
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5. Mikrokredīts
Cena

Pakalpojums

2% no summas (maks. 150 EUR)

5.1. Jauna Mikrokredīta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana un
darījuma termiņa pagarināšana14
5.2. Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita
samazināšana15 un maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk.
kredītlimita neizmatoto limitu

1% no summas (min. 100 EUR)

11

Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
13 Savstarpējo norēķinu vienošanās vai darījuma konta līguma par darījuma kontu citā bankā noformēšanai tiek piemērota komisijas maksa 0.5% no darījuma summas
(min. 500 EUR). Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
14 Var tikt ieturēta papildus komisijas maksa gadījumā, ja ir Altum garantija.
15 Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
12

Kontu attālinātās vadības sistēmas
Pakalpojums

Cena

6. Autorizācijas ierīces
6.1. DIGIPASS 780 izsniegšana

35 EUR

6.2. MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros vai
pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros

Bez maksas

7. Digilink pakalpojums
7.1. Reģistrēšana

Bez maksas

7.2. Abonēšanas maksa mēnesī

15 EUR

7.3. Komisijas maksa par katru saņemto maksājumu
7.4. Autentifikācijas maksa mēnesī16

1.5% no maksājuma summas, bet ne mazāk kā EUR 0.07
15 EUR

8. Citadele Gateway
8.1. Reģistrēšana

50 EUR

8.2. Abonēšanas maksa mēnesī par Informatīvo režīmu

20 EUR mēnesī

8.3. Abonēšanas maksa mēnesī par Transakciju režīmu

40 EUR mēnesī

16

Autentifikācija - pakalpojumu sniedzēja pieprasījums klienta automātiskai identifikācijai.

Papildu pakalpojumi
9. Papildu pakalpojumi
Pakalpojums
9.1. Maksa par dokumentu izsniegšanu (piem. izziņas, konta izraksti u.c.) vai
dokumentu pieņemšana un pārbaude (piem. pilnvaras)17
9.2. Pirmreizēja dokumentu pārbaude norēķinu konta atvēršanai
uzņēmumiem, kuru īpašniekiem vai patiesā labuma guvējiem personu
apliecinošais dokuments ir izdots ārpus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas vai
kuriem nav pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā.
9.3. Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos
9.4. Bilances apskatīšana citu banku bankomātos
9.5. Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei
skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs
Cenrādī noteiktā
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Cena
10 EUR par katru lapu (min. 20 EUR)
Individuāli (min. EUR 500)

Bez maksas
0.50 EUR / 1 USD
EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc
klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
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9.6. Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas
Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem

Līdz 10 000, 00 EUR bez maksas / virs 10 000,00 0,2%

9.7. Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām
9.8. Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu
9.9. Citas komisijas maksas
17

0.11 EUR
1.50 EUR izmantojot pasta pakalpojumu / 5.00 EUR bankas
filiālē
Pēc vienošanās

Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
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