
 

  

Finanšu instruments Parāda vērtspapīri

Izmaksu un izdevumu kopsavilkums % EUR % EUR
Pakalpojumu izmaksas 4,30% 430,00 0,90% 900,00
Saņemtās trešo pušu maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Finanšu instrumentu izmaksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Izmaksas kopā 4,30% 430,00 0,90% 900,00

Izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu % EUR % EUR
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Konsultāciju maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Brokera komisijas nauda (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 0,40% 400,00
Komisijas maksa par darījuma apstrādi (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 0,20% 200,00

Glabāšanas izmaksas (gada maksa par turēšanu) 0,30% 30,00 0,30% 300,00

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00 0,00 0,00% 0,00
Kopā 4,30% 430,00 0,90% 900,00

Izdevumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Maksa par dalību korporatīvā notikumā 0,00% 0,00%

Maksas par attiecīgā ieguldījuma pirkšanu un pārdošanu
Darījumu nodoklis

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Kopā 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

1 3 5 1 3 5

EUR 10 000 68,50 1 074,02 2 176,12 0,7% 3,4% 3,9%
EUR 100 000 4 083,12 14 118,92 25 118,69 4,1% 4,5% 4,6%
EUR 10 000 -430,00 -489,73 -549,10 -4,2% -1,6% -1,1%

EUR 100 000 -899,40 -1 495,51 -2 088,04 -0,9% -0,5% -0,4%
EUR 10 000 -929,25 -1 905,20 -2 780,58 -9,1% -6,7% -6,2%

EUR 100 000 -5 881,91 -15 621,90 -24 358,20 -5,9% -5,5% -5,4%

Pastāvīgās maksas: maksas, kas saistītas ar finanšu 
produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu 
instrumenta vērtības.

Tabulā norādītas izmaksas un maksas par vienu ieguldīijuma gadu gadījumā, ja ieguldījuma atdeve ir 0%, pieņemot, ka ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemērotas konkrētai ieguldījuma summai
un periodam, un sniegtā informācija par komisijas maksām ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz materiāla sagatavošanas brīdī spēkā esošo Bankas cenrādi.
Aprēķinātās maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski radīsies, jo tās ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā tas tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjoma. 

Visas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu 
pakalpojuma sniegšanas gaitā sāktajiem 

Visas ar darījumiem saistītās izmaksas: maksas, kas 
rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.

Ex-ante informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas saistītas ar ieguldījumiem šajā finanšu instrumentā. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā,
izmantojot noteiktus pieņēmumus, un var atšķirties no faktiskajām izmaksām un izdevumiem. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Informācijas atklāšana ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, un Signet Bank AS aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas un
darījumu rīkojumu iesniegšanas. 

Ieguldījums Ieguldījums
EUR 10 000 EUR 100 000

Vienreizējās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Pastāvīgās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu

Atkarīgs no ieguldījuma darījuma izpildes vietas

Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās 
maksas

Vienreizējās maksas: maksas (iekļautas FI cenā vai 
pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, 
sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā. 

Tabulā tiek norādīta ieguldījumu atdeve, lai ilustrētu komisijas maksu kopējo ietekmi uz ienesīgumu negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu 
scenārija gadījumos, pieņemot dažādus ieguldījumu periodus. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi, un tos nevar 
uzskatīt par nākotnes ieguldījumu rezultātu prognozi. Ieguldījumu kopējā atdeve naudas izteiksmē tiek aprēķināta apkopotā veidā un atspoguļo 
kopējos ienākumus vai zaudējumus attiecīgajā ieguldījumu periodā. 

Kopējie ienākumi pēc komisijas 
maksām, EUR

Vidējā gada atdeve pēc komisijas 
maksām, %

gadi gadi
Ienesīgums gadā Ieguldījuma summa

5%

0%

-5%



 

  

Finanšu instruments Kapitāla vērtspapīri
(Krievija (Moscow Exchange), ASV (NYSE, Nasdaq, Amex), ES valstis, Norvēģija, Šveice, Kanāda)

Izmaksu un izdevumu kopsavilkums % EUR % EUR
Pakalpojumu izmaksas 3,30% 330,00 1,40% 1400,00
Saņemtās trešo pušu maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Finanšu instrumentu izmaksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Izmaksas kopā 3,30% 330,00 1,40% 1 400,00

Izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu % EUR % EUR
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Konsultāciju maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Brokera komisijas nauda (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 1,00% 1 000,00
Komisijas maksa par darījuma apstrādi (pirkšana un pārdošana) 1,00% 100,00 0,10% 100,00

Glabāšanas izmaksas (gada maksa par turēšanu) 0,30% 30,00 0,30% 300,00

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00 0,00 0,00% 0,00
Kopā 3,30% 330,00 1,40% 1 400,00

Izdevumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Maksa par dalību korporatīvā notikumā 0,00% 0,00%

Maksas par attiecīgā ieguldījuma pirkšanu un pārdošanu
Darījumu nodoklis

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Kopā 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

1 3 5 1 3 5

EUR 10 000 168,50 1 174,02 2 276,12 1,7% 3,7% 4,1%
EUR 100 000 3 569,04 13 574,68 24 541,38 3,5% 4,3% 4,5%
EUR 10 000 -330,00 -389,73 -449,10 -3,3% -1,3% -0,9%

EUR 100 000 -1 398,50 -1 992,82 -2 583,57 -1,4% -0,7% -0,5%
EUR 10 000 -829,25 -1 805,20 -2 680,58 -8,2% -6,3% -5,9%

EUR 100 000 -6 366,04 -16 076,75 -24 786,78 -6,3% -5,6% -5,5%

5%

0%

-5%

Tabulā tiek norādīta ieguldījumu atdeve, lai ilustrētu komisijas maksu kopējo ietekmi uz ienesīgumu negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu 
scenārija gadījumos, pieņemot dažādus ieguldījumu periodus. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi, un tos nevar 
uzskatīt par nākotnes ieguldījumu rezultātu prognozi. Ieguldījumu kopējā atdeve naudas izteiksmē tiek aprēķināta apkopotā veidā un atspoguļo 
kopējos ienākumus vai zaudējumus attiecīgajā ieguldījumu periodā. 

Tabulā norādītas izmaksas un maksas par vienu ieguldīijuma gadu gadījumā, ja ieguldījuma atdeve ir 0%, pieņemot, ka ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemērotas konkrētai ieguldījuma summai
un periodam, un sniegtā informācija par komisijas maksām ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz materiāla sagatavošanas brīdī spēkā esošo Bankas cenrādi.
Aprēķinātās maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski radīsies, jo tās ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā tas tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjoma. 

Kopējie ienākumi pēc komisijas 
maksām, EUR

Vidējā gada atdeve pēc komisijas 
maksām, %

Ienesīgums gadā Ieguldījuma summa
gadi gadi

Pastāvīgās maksas: maksas, kas saistītas ar finanšu 
produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu 
instrumenta vērtības.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas: maksas, kas 
rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.

Ex-ante informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas saistītas ar ieguldījumiem šajā finanšu instrumentā. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā,
izmantojot noteiktus pieņēmumus, un var atšķirties no faktiskajām izmaksām un izdevumiem. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Informācijas atklāšana ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, un Signet Bank AS aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas un
darījumu rīkojumu iesniegšanas. 

Ieguldījums Ieguldījums
EUR 10 000 EUR 100 000

Vienreizējās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Pastāvīgās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Visas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu 
pakalpojuma sniegšanas gaitā sāktajiem 
Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās 
maksas

Vienreizējās maksas: maksas (iekļautas FI cenā vai 
pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, 
sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā. 

Atkarīgs no ieguldījuma darījuma izpildes vietas



 

  

Finanšu instruments Parāda vērtspapīru vai sabalansētie fondi

Izmaksu un izdevumu kopsavilkums % EUR % EUR
Pakalpojumu izmaksas 4,30% 430,00 1,50% 1500,00
Saņemtās trešo pušu maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Finanšu instrumentu izmaksas 0,80% 80,00 0,80% 800,00
Izmaksas kopā 5,10% 510,00 2,30% 2 300,00

Izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu % EUR % EUR
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Konsultāciju maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Brokera komisijas nauda (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 1,00% 1 000,00
Komisijas maksa par darījuma apstrādi (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 0,20% 200,00

Glabāšanas izmaksas (gada maksa par turēšanu) 0,30% 30,00 0,30% 300,00

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00 0,00 0,00% 0,00
Kopā 4,30% 430,00 1,50% 1 500,00

Izdevumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Gada maksa par ieguldījumu pārvaldīšanu 0,80% 80,00 0,80% 800,00

Maksas par attiecīgā ieguldījuma pirkšanu un pārdošanu
Darījumu nodoklis

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Kopā 0,80% 80,00 0,80% 800,00

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

1 3 5 1 3 5

EUR 10 000 -12,75 807,32 1 692,13 -0,1% 2,6% 3,1%
EUR 100 000 2 653,14 10 812,83 19 616,73 2,6% 3,5% 3,6%
EUR 10 000 -510,00 -726,38 -938,03 -5,0% -2,4% -1,9%

EUR 100 000 -2 294,50 -4 447,51 -6 553,42 -2,3% -1,5% -1,3%
EUR 10 000 -1 007,25 -2 113,36 -3 089,22 -9,9% -7,4% -7,0%

EUR 100 000 -7 242,14 -18 247,97 -27 957,72 -7,2% -6,5% -6,3%

5%

0%

-5%

Tabulā tiek norādīta ieguldījumu atdeve, lai ilustrētu komisijas maksu kopējo ietekmi uz ienesīgumu negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu 
scenārija gadījumos, pieņemot dažādus ieguldījumu periodus. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi, un tos nevar 
uzskatīt par nākotnes ieguldījumu rezultātu prognozi. Ieguldījumu kopējā atdeve naudas izteiksmē tiek aprēķināta apkopotā veidā un atspoguļo 
kopējos ienākumus vai zaudējumus attiecīgajā ieguldījumu periodā. 

Tabulā norādītas izmaksas un maksas par vienu ieguldīijuma gadu gadījumā, ja ieguldījuma atdeve ir 0%, pieņemot, ka ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemērotas konkrētai ieguldījuma summai
un periodam, un sniegtā informācija par komisijas maksām ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz materiāla sagatavošanas brīdī spēkā esošo Bankas cenrādi.
Aprēķinātās maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski radīsies, jo tās ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā tas tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjoma. 

Kopējie ienākumi pēc komisijas 
maksām, EUR

Vidējā gada atdeve pēc komisijas 
maksām, %

Ienesīgums gadā Ieguldījuma summa
gadi gadi

Pastāvīgās maksas: maksas, kas saistītas ar finanšu 
produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu 
instrumenta vērtības.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas: maksas, kas 
rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.

Ex-ante informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas saistītas ar ieguldījumiem šajā finanšu instrumentā. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā,
izmantojot noteiktus pieņēmumus, un var atšķirties no faktiskajām izmaksām un izdevumiem. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Informācijas atklāšana ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, un Signet Bank AS aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas un
darījumu rīkojumu iesniegšanas. 

Ieguldījums Ieguldījums
EUR 10 000 EUR 100 000

Vienreizējās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Pastāvīgās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Visas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu 
pakalpojuma sniegšanas gaitā sāktajiem 
Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās 
maksas

Vienreizējās maksas: maksas (iekļautas FI cenā vai 
pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, 
sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā. 

Atkarīgs no ieguldījuma darījuma izpildes vietas



 

  

Finanšu instruments Kapitāla vērtspapīru ieguldījuma fondi

Izmaksu un izdevumu kopsavilkums % EUR % EUR
Pakalpojumu izmaksas 4,30% 430,00 2,50% 2500,00
Saņemtās trešo pušu maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Finanšu instrumentu izmaksas 1,50% 150,00 1,50% 1 500,00
Izmaksas kopā 5,80% 580,00 4,00% 4 000,00

Izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu % EUR % EUR
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Konsultāciju maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Brokera komisijas nauda (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 2,00% 2 000,00
Komisijas maksa par darījuma apstrādi (pirkšana un pārdošana) 2,00% 200,00 0,20% 200,00

Glabāšanas izmaksas (gada maksa par turēšanu) 0,30% 30,00 0,30% 300,00

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00 0,00 0,00% 0,00
Kopā 4,30% 430,00 2,50% 2 500,00

Izdevumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Gada maksa par ieguldījumu pārvaldīšanu 1,50% 150,00 1,50% 1 500,00

Maksas par attiecīgā ieguldījuma pirkšanu un pārdošanu
Darījumu nodoklis

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Kopā 1,50% 150,00 1,50% 1 500,00

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

1 3 5 1 3 5

EUR 10 000 -87,66 566,91 1 263,43 -0,9% 1,8% 2,4%
EUR 100 000 923,45 7 469,09 14 434,28 0,9% 2,4% 2,7%
EUR 10 000 -580,00 -930,34 -1 268,18 -5,7% -3,1% -2,6%

EUR 100 000 -3 982,00 -7 450,35 -10 794,96 -3,9% -2,5% -2,2%
EUR 10 000 -1 075,50 -2 292,69 -3 351,00 -10,5% -8,1% -7,7%

EUR 100 000 -8 887,45 -20 937,65 -31 414,86 -8,8% -7,4% -7,2%

5%

0%

-5%

Tabulā tiek norādīta ieguldījumu atdeve, lai ilustrētu komisijas maksu kopējo ietekmi uz ienesīgumu negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu 
scenārija gadījumos, pieņemot dažādus ieguldījumu periodus. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi, un tos nevar 
uzskatīt par nākotnes ieguldījumu rezultātu prognozi. Ieguldījumu kopējā atdeve naudas izteiksmē tiek aprēķināta apkopotā veidā un atspoguļo 
kopējos ienākumus vai zaudējumus attiecīgajā ieguldījumu periodā. 

Tabulā norādītas izmaksas un maksas par vienu ieguldīijuma gadu gadījumā, ja ieguldījuma atdeve ir 0%, pieņemot, ka ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemērotas konkrētai ieguldījuma summai
un periodam, un sniegtā informācija par komisijas maksām ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz materiāla sagatavošanas brīdī spēkā esošo Bankas cenrādi.
Aprēķinātās maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski radīsies, jo tās ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā tas tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjoma. 

Kopējie ienākumi pēc komisijas 
maksām, EUR

Vidējā gada atdeve pēc komisijas 
maksām, %

Ienesīgums gadā Ieguldījuma summa
gadi gadi

Pastāvīgās maksas: maksas, kas saistītas ar finanšu 
produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu 
instrumenta vērtības.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas: maksas, kas 
rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.

Ex-ante informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas saistītas ar ieguldījumiem šajā finanšu instrumentā. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā,
izmantojot noteiktus pieņēmumus, un var atšķirties no faktiskajām izmaksām un izdevumiem. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Informācijas atklāšana ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, un Signet Bank AS aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas un
darījumu rīkojumu iesniegšanas. 

Ieguldījums Ieguldījums
EUR 10 000 EUR 100 000

Vienreizējās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Pastāvīgās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Visas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu 
pakalpojuma sniegšanas gaitā sāktajiem 
Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās 
maksas

Vienreizējās maksas: maksas (iekļautas FI cenā vai 
pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, 
sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā. 

Atkarīgs no ieguldījuma darījuma izpildes vietas



 

  

Finanšu instruments Biržā tirgoti iespējas līgumi (opcijas) un nākotnes līgumi (futures)

Izmaksu un izdevumu kopsavilkums % EUR % EUR
Pakalpojumu izmaksas 22,00% 220,00 4,00% 400,00
Saņemtās trešo pušu maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Finanšu instrumentu izmaksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Izmaksas kopā 22,00% 220,00 4,00% 400,00

Izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu % EUR 1 000 % EUR 10 000
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Konsultāciju maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Brokera komisijas nauda (pirkšana un pārdošana) 12,00% 120,00 3,00% 300,00
Komisijas maksa par darījuma apstrādi (pirkšana un pārdošana) 10,00% 100,00 1,00% 100,00

Glabāšanas izmaksas (gada maksa par turēšanu) 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00 0,00 0,00% 0,00
Kopā 22,00% 220,00 4,00% 400,00

Izdevumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Maksa par dalību korporatīvā notikumā 0,00% 0,00%

Maksas par attiecīgā ieguldījuma pirkšanu un pārdošanu
Darījumu nodoklis

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Kopā 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Visas ar darījumiem saistītās izmaksas: maksas, kas 
rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.

Atkarīgs no ieguldījuma darījuma izpildes vietas

Tabulā norādītas izmaksas un maksas par vienu ieguldīijuma gadu gadījumā, ja ieguldījuma atdeve ir 0%, pieņemot, ka ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemērotas konkrētai ieguldījuma summai
un periodam, un sniegtā informācija par komisijas maksām ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz materiāla sagatavošanas brīdī spēkā esošo Bankas cenrādi.
Aprēķinātās maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski radīsies, jo tās ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā tas tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjoma. 

Vienreizējās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Pastāvīgās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Visas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu 
pakalpojuma sniegšanas gaitā sāktajiem 
Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās 
maksas

Vienreizējās maksas: maksas (iekļautas FI cenā vai 
pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, 
sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā. 
Pastāvīgās maksas: maksas, kas saistītas ar finanšu 
produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu 
instrumenta vērtības.

Ex-ante informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas saistītas ar ieguldījumiem šajā finanšu instrumentā. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā,
izmantojot noteiktus pieņēmumus, un var atšķirties no faktiskajām izmaksām un izdevumiem. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Informācijas atklāšana ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, un Signet Bank AS aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas un
darījumu rīkojumu iesniegšanas. 

1 kontrakts 10 kontrakti,
EUR 1 000 vērtībā katrs EUR 1 000 vērtībā



 

Finanšu instruments Signet Asset Management Latvia IPS fondi

Izmaksu un izdevumu kopsavilkums % EUR % EUR
Pakalpojumu izmaksas 1,10% 110,00 0,65% 650,00
Saņemtās trešo pušu maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Finanšu instrumentu izmaksas 0,85% 85,00 0,85% 850,00
Izmaksas kopā 1,95% 195,00 1,50% 1 500,00

Izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu % EUR % EUR
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Konsultāciju maksas 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Brokera komisijas nauda (pirkšana un pārdošana) 0,40% 40,00 0,04% 40,00
Komisijas maksa par darījuma apstrādi (pirkšana un pārdošana) 0,10% 10,00 0,01% 10,00
Komisijas maksa par fondu pirkšanu 0,30% 30,00 0,30% 300,00

Glabāšanas izmaksas (gada maksa par turēšanu) 0,30% 30,00 0,30% 300,00

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00 0,00 0,00% 0,00
Kopā 1,10% 110,00 0,65% 650,00

Izdevumi, kas saistīti ar finanšu instrumentu
0,00% 0,00 0,00% 0,00

Gada maksa par ieguldījumu pārvaldīšanu 0,85% 85,00 0,85% 850,00

Maksas par attiecīgā ieguldījuma pirkšanu un pārdošanu
Darījumu nodoklis

Saistītās izmaksas Maksa par rezultātiem (performance fee) 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Kopā 0,85% 85,00 0,85% 850,00

Izmaksu un izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumu ienesīgumu

1 3 5 1 3 5

EUR 10 000 302,13 1 110,74 1 982,33 3,0% 3,6% 3,7%
EUR 100 000 3 471,25 11 557,39 20 273,32 3,5% 3,7% 3,7%
EUR 10 000 -195,00 -421,05 -641,93 -1,9% -1,4% -1,3%

EUR 100 000 -1 500,00 -3 760,48 -5 969,26 -1,5% -1,3% -1,2%
EUR 10 000 -692,13 -1 806,26 -2 788,17 -6,9% -6,4% -6,3%

EUR 100 000 -6 471,25 -17 612,60 -27 431,71 -6,5% -6,2% -6,2%

5%

0%

-5%

Tabulā tiek norādīta ieguldījumu atdeve, lai ilustrētu komisijas maksu kopējo ietekmi uz ienesīgumu negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu 
scenārija gadījumos, pieņemot dažādus ieguldījumu periodus. Šie scenāriji ir ilustratīvi un nav pamatoti ar objektīvu datu analīzi, un tos nevar 
uzskatīt par nākotnes ieguldījumu rezultātu prognozi. Ieguldījumu kopējā atdeve naudas izteiksmē tiek aprēķināta apkopotā veidā un atspoguļo 
kopējos ienākumus vai zaudējumus attiecīgajā ieguldījumu periodā. 

Atkarīgs no ieguldījuma darījuma izpildes vietas

Tabulā norādītas izmaksas un maksas par vienu ieguldīijuma gadu gadījumā, ja ieguldījuma atdeve ir 0%, pieņemot, ka ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemērotas konkrētai ieguldījuma summai
un periodam, un sniegtā informācija par komisijas maksām ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz materiāla sagatavošanas brīdī spēkā esošo Bankas cenrādi.
Aprēķinātās maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski radīsies, jo tās ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā tas tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjoma. 

Kopējie ienākumi pēc komisijas 
maksām, EUR

Vidējā gada atdeve pēc komisijas 
maksām, %

Ienesīgums gadā Ieguldījuma summa
gadi gadi

Vienreizējās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Pastāvīgās maksas par ieguldījumu pakalpojuma 
sniegšanu
Visas izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumu 
pakalpojuma sniegšanas gaitā sāktajiem 
darījumiem
Jebkādas ar palīgpakalpojumiem saistītās 
maksas

Vienreizējās maksas: maksas (iekļautas FI cenā vai 
pievienotas tā cenai), ko maksā produktu piegādātājiem, 
sākot vai beidzot ieguldīt finanšu instrumentā. 
Pastāvīgās maksas: maksas, kas saistītas ar finanšu 
produkta pārvaldīšanu, ko atrēķina no finanšu 
instrumenta vērtības.
Visas ar darījumiem saistītās izmaksas: maksas, kas 
rodas ieguldījumu iegūšanas un atsavināšanas rezultātā.

Ex-ante informācija par visām izmaksām un izdevumiem

Šis dokuments sniedz informāciju par izmaksām un izdevumiem, kas saistītas ar ieguldījumiem šajā finanšu instrumentā. Informācija tiek sniegta vienkāršā ilustratīvā piemērā,
izmantojot noteiktus pieņēmumus, un var atšķirties no faktiskajām izmaksām un izdevumiem. Šis dokuments nav uzskatāms par mārketinga materiālu. Informācijas atklāšana ir
obligāta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, un Signet Bank AS aicina iepazīties ar informāciju, kas norādīta šajā dokumentā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas un
darījumu rīkojumu iesniegšanas. 

Ieguldījums Ieguldījums
EUR 10 000 EUR 100 000


