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Finansinės priemonės ir valiutos keitimo sandoriai
1. Finansinių priemonių sąskaitų administravimas
Paslauga
1.1. Finansinių priemonių saugojimo mokestis (per mėnesį)
1.2. Finansinių priemonių priėmimas ne Baltijos šalių / pervedimas (visos
rinkos)
1.3. Vidinis pervedimas (tarp dviejų „Citadele“ banko klientų finansinių
priemonių sąskaitų (komisinį mokestį moka finansinių priemonių
perleidėjas))
1.4. Finansinių priemonių priėmimas / pervedimas (pagal RVP / DVP)
1.5. Pirkimo-išpirkimo sandorių atsiskaitymai. Finansinių priemonių sandorių
atsiskaitymai, išskyrus sandorius su fondais, finansinėmis priemonėmis,
prekiaujamomis Baltijos šalių biržose ir akcijomis bei ETF, prekiaujamais
JAV ir Kanados biržose
1.6. Finansinių priemonių išregistravimas

Įkainis
0,02% (min. 1 EUR), CBL Asset Management fondai saugomi
nemokamai
30 EUR
10 EUR

50 EUR
10 EUR

50 EUR

1.7. Finansinių priemonių esminių įvykių nurodymų apdorojimas

35 EUR + faktinės išlaidos

1.8. Mokesčių patvirtinimo dokumentų parengimas arba pateikimas vietos ir
užsienio depozitoriumui
1.9. Komisinis mokestis už kliento neigiamą piniginių lėšų balansą,
atsiskaitant už finansinių priemonių sandorius (procentai per metus)

35 EUR + faktinės išlaidos
24%

2. Prekyba
Paslauga

Įkainis

2

0,1 % (min. 50 EUR)3

2.1. Skolos vertybinių popierių sandoriai

2.1.1. Baltijos, Europos, Skandinavijos biržose
2.1.2. JAV ir Kanados biržose
2.2. Pasirinkimo sandoriai JAV biržose
2.3. CBL Asset Management investicinių fondų sandoriai
2.4. Kiti investicinių fondų
1

sandoriai4

0,4 % (min. 20 EUR)
0,04 USD / CAD už akciją (min. 25 USD / CAD)
2,50 USD už kontraktą (min. 25 USD)
Nemokamai4
0,2 % (min. 20 EUR)

Komisinis mokestis taikomas sudarant sandorį su „Citadele“ banku naudojantis „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga. Visoms kitoms operacijoms, sudarytoms
nenaudojant „Citadele“ banko tarpininkavimo paslaugos, taikomas komisinis mokestis už finansinių priemonių priėmimas / pervedimas (pagal RVP / DVP).
2 Mokestis už skolos vertybinius popierius skaičiuojamas nuo nominaliosios vertės, už kitas finansines priemones – nuo sandorio vertės
3 Tuo atveju, jei sandoris už biržos ribų (OTC) įvykdomas klientui palankesne, nei pateikta mokėjimo nurodyme ribinė kaina, „Citadele“ bankas kompensuoja klientui 50
% maržos, kuri susidaro iš skirtumo tarp mokėjimo nurodyme pateiktos ribinės kainos ir realios įvykdymo kainos.
4 Sandoriai su CBL Asset Management investiciniais fondais nemokami, kai sandorio suma viršija 100 EUR. Mažesnės sumos sandoriams taikomi Kitų investicinių
fondų sandorių mokesčiai.
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