Tarifi darījumiem ar
finanšu instrumentiem

Spēkā no 01.06.2021

Finanšu instrumentu konts
Finanšu instrumentu konta atvēršana
Finanšu instrumentu konta slēgšana
Komisijas maksa par negatīvo konta atlikumu
Standarta brokeru atskaite
Cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma
LEI koda piešķiršana
LEI koda atjaunošana

bez maksas
bez maksas
12,00 % gadā
bez maksas
80 EUR
200 / 250 / 300 / 350 / 400 EUR
(uz 1 / 2 / 3 / 4 / 5 gadiem)
125 / 175 / 250 / 300 / 350 EUR
(uz 1 / 2 / 3 / 4 / 5 gadiem)

Konsultāciju konts
Konsultāciju konta atvēršana
Konsultāciju konta slēgšana
Komisijas maksa par konsultācijas saņemšanu
Komisijas maksa par negatīvo konta atlikumu
Standarta brokeru atskaite
Cita veida izziņa pēc klienta pieprasījuma

bez maksas
bez maksas
15,00 % no peļņas*
12,00 % gadā
bez maksas
80 EUR

* Komisijas maksa par konsultācijas saņemšanu tiek piemērota pēc finanšu instrumenta, kuru klients iegādājās
saskaņā ar rekomendāciju, realizācijas vai pārvešanas pie cita konta turētāja. Pārvedot finanšu instrumentu pie cita
turētāja, tiek pieņemts, ka pārvedums notiek pēc tās dienas tirgus cenas saskaņā ar bankas finanšu instrumentu
cenu noteikšanas procedūru.
Peļņa tiek aprēķināta kā starpība starp naudas plūsmu no finanšu instrumenta realizācijas vai pārveduma un citiem
ienākumiem (t.sk. dividendes, kuponi), atņemot bankai samaksātās komisijas par darījumu vai pārvedumu un
naudas plūsmu no finanšu instrumenta iegādes, atņemot komisijas maksu, kas saistīta ar finanšu instrumenta
iegādi. Trešo pušu komisijas netiek ņemtas vērā aprēķinot peļņu.

Finanšu instrumentu turēšana
Portfeļa vērtība līdz 3 000 000 EUR
Portfeļa vērtība no 3 000 000 EUR līdz 20 000 000 EUR
Portfeļa vērtība 20 000 000 EUR un vairāk

0,025 % mēnesī
0,022 % mēnesī
0,020 % mēnesī

Komisijas maksa tiek aprēķināta no mēneša pēdējā dienā kontā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtības vai
nelikvīdiem finanšu instrumentiem – no nomināla vērtības. Komisija maksa tiek ieturēta EUR valūtā.
Gadījumos, kad Bankai par finanšu instrumentu turēšanu, darījumu ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumenta
pārvedumu tiek piestādīta trešo pušu komisijas maksa, kura ir lielāka par Bankas noteiktajiem tarifiem, no Klienta
tiek ieturēta maksa trešo pušu komisijas apmērā.

Pirkšanas-pārdošanas darījumu apstrāde
Darījumiem ar Signet Asset Management Latvia IPS fondiem
Citiem darījumiem, izņemot ārpusbiržas (OTC) darījumiem
Ārpusbiržas (OTC) darījumiem

5 EUR
50 EUR
100 EUR

5 EUR
50 EUR
100 EUR

Finanšu instrumentu pārvedumi
Starp klientu kontiem bankas ietvaros
Ienākošie pārvedumi no cita konta uz banku
Izejošie pārvedumi no bankas uz citu kontu
Saņemšanas uzdevuma/ pārveduma atsaukšana vai izmaiņas
norēķinu dienā (ja pārvedums vēl nav noticis)

20 EUR
100 EUR
0,15 % no tirgus vērtības*
(min. 200 EUR)
100 EUR

* Tirgus vērtību nosaka pārveduma iesniegšanas dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad banka to nosaka
patstāvīgi. Obligācijām tirgus vērtības aprēķinā neiekļauj uzkrāto kupona ienākumu.
Gadījumos, kad Bankai par finanšu instrumentu turēšanu, darījumu ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumenta
pārvedumu tiek piestādīta trešo pušu komisijas maksa, kura ir lielāka par Bankas noteiktajiem tarifiem, no Klienta
tiek ieturēta maksa trešo pušu komisijas apmērā.

Repo un kredīts pret finanšu instrumentu ķīlu
Repo vai kredīta pret finanšu instrumentu ķīlu
limita piešķiršanas izskatīšana
Repo vai kredīta darījuma apstrādes komisija
Repo vai kredīta darījuma apkalpošanas komisija
(par katru finanšu instrumentu)

500 EUR
100 EUR
50 EUR mēnesī

Brokeru komisija par darījumiem ar finanšu instrumentiem
Darījumi ar parāda vērtspapīriem EUR, USD, GBP, CHF, RUB
Līdz 250 000 EUR (vai ekvivalents)
No 250 000 EUR līdz 500 000 EUR (vai ekvivalents)
500 000 EUR (vai ekvivalents) un vairāk
Darījumi ar parāda vērtspapīriem citās valūtās
Darījumi ar kapitāla vērtspapīriem noteiktās tirdzniecības vietās*
Darījumi ar kapitāla vērtspapīriem citās tirdzniecības vietās
Darījumi ar parāda vērtspapīru vai sabalansētiem fondiem
Darījumi ar kapitāla vērtspapīru ieguldījuma fonda apliecībām
Darījumi ar Signet Asset Management Latvia IPS fondu apliecībām

0,20 % (min. 100 EUR)
0,15 %
0,10 %
pēc vienošanās
0,50 % (min. 100 EUR)
pēc vienošanās
0,50 % (min. 100 EUR)
1,00 % (min. 100 EUR)
20 EUR**

* Krievija (Moscow Exchange), ASV (NYSE, Nasdaq, Amex), Eiropas Savienības valstis, Norvēģija, Šveice, Kanāda.
** Signet Asset Management Latvia IPS komisijas maksa, kas tiks ieturēta no Klienta papildus Bankas brokeru
komisijai:
•
par ieguldījumu apliecību pārdošanu: 0,30%;
•
par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecību turēšanas termiņš ir īsāks par 1 (vienu)
kalendāro gadu: 0,50%;
•
par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecību turēšanas termiņš ir garāks par 1 (vienu)
kalendāro gadu: 0,00%.
Gadījumos, kad Bankai par finanšu instrumentu turēšanu, darījumu ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumenta
pārvedumu tiek piestādīta trešo pušu komisijas maksa, kura ir lielāka par Bankas noteiktajiem tarifiem, no Klienta
tiek ieturēta maksa trešo pušu komisijas apmērā.

Brokeru komisija par darījumiem ar iespējas līgumiem
(options) un nākotnes līgumiem (futures)
ASV, Eiropas savienības valstu akciju opcijas
Darījumi ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes
līgumiem tirdzniecības vietās*
Darījumi ar nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem uz nākotnes
līgumiem citās tirdzniecības vietās

10 valūtas vienības līguma valūtā
par kontraktu, min. 60 valūtas
vienības līguma valūtā
15 valūtas vienības līguma valūtā
par kontraktu, min. 60 valūtas
vienības līguma valūtā
informācija pēc pieprasījuma

* CBOT, eCBOT, CME, CME Globex, ICE/IPE, NYMEX, NYBOT, Eurex, Euronext, FORTS.

Gadījumos, kad Bankai par finanšu instrumentu turēšanu, darījumu ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumenta
pārvedumu tiek piestādīta trešo pušu komisijas maksa, kura ir lielāka par Bankas noteiktajiem tarifiem, no Klienta
tiek ieturēta maksa trešo pušu komisijas apmērā.

Klientu valūtu mijmaiņas (FX Swap) un nākotnes
valūtu maiņas (FX Forward) darījumu noteikumi
Sākotnējais drošības depozīts

sākot no 5% no darījumu summas
ja sākotnējais depozīts samazinās
par vairāk nekā 50%
informācija pēc pieprasījuma

Margin call līmenis
Darījumi ar investīciju zeltu

Gadījumos, kad Bankai par finanšu instrumentu turēšanu, darījumu ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumenta
pārvedumu tiek piestādīta trešo pušu komisijas maksa, kura ir lielāka par Bankas noteiktajiem tarifiem, no Klienta
tiek ieturēta maksa trešo pušu komisijas apmērā.

Tarifi par operācijām ar citiem finanšu instrumentiem ir pieejami bankā.
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