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Finanšu instrumentu, dārgmetālu un naudas konti  

 Pakalpojumu cenrādis  

 Finanšu instrumentu konts  

   
 Konta atvēršana bezmaksas  

 Konta apkalpošana bezmaksas  

 Finanšu instrumentu glabāšana1   

  Latvijas Centrālajā depozitārijā glabātie finanšu instrumenti:   

   ABLV Asset Management, IPAS atvērto fondu ieguldījumu apliecības bezmaksas  

   ABLV Bank, AS emitētās subordinētās obligācijas bezmaksas  

   ABLV Bank, AS emitētie citi finanšu instrumenti 0,06% (gadā)  

   citi finanšu instrumenti 0,12% (gadā)  

  Citi finanšu instrumenti 0,24% (gadā)  

 Finanšu instrumentu pārvedumi2:   

  iekšbankas pārvedums bezmaksas  

  no konta citā bankā uz ABLV Bank, AS kontu faktiskās izmaksas3  

  no ABLV Bank, AS konta uz kontu citā bankā 0,1% no tirgus vērtības4 (min. 50 EUR)  

 Konta slēgšana bezmaksas  
 
 Dārgmetālu konts  

   
 Konta atvēršana bezmaksas  

 Konta apkalpošana5   

  XAU (zelts), XPT (platīns), XPD (pallādijs) 0,4% (gadā)  

  XAG (sudrabs) 0,8% (gadā)  

 Dārgmetālu pārvedumi2   

  iekšbankas pārvedums bezmaksas  

  no konta citā bankā uz ABLV Bank, AS kontu faktiskās izmaksas6  

  no ABLV Bank, AS konta uz kontu citā bankā 0,1% no tirgus vērtības7 (min. 100 USD)  

 Konta slēgšana bezmaksas  
 

 
1 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā un ietur katru mēnesi USD valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai. 

Portfeļiem tirdzniecības platformai Quik Trader ABLV komisiju ietur RUB valūtā. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās 
valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā.  
No ABLV Asset Management, IPAS klientiem un ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmiem atvērtiem ieguldījumu fondiem komisiju neietur. 

2 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 18:00 
(pēc Latvijas laika), tad – nākamo Bankas darba dienu. 

3 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma 
izpildes dienā. 

4 Tirgus vērtību nosaka pārveduma izpildes dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Obligācijām tirgus vērtības aprēķinā neiekļauj uzkrāto kupona ienākumu. 
Komisiju ietur finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma izpildes dienā. 

5 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz dārgmetāla daudzumu kontā un ietur katra mēneša pēdējā datumā USD valūtā atbilstoši dārgmetāla cenai komisijas ieturēšanas dienā. Pēc klienta 
pieprasījuma komisiju var ieturēt citā valūtā, šajā gadījumā komisijas apmēru klienta izvēlētās valūtas ekvivalentā aprēķina pēc Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursa tekošā 
mēneša pēdējā dienā. 

6 Faktiskās izmaksas tiek ieturētas starpnieksabiedrības piemērojamajā valūtā. 
7 Tirgus vērtību nosaka pārveduma izpildes dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Komisiju ietur USD valūtā. Ja no komisijas maksas nepieciešams ieturēt 

nodokļus, nodevas vai citus tiem pielīdzināmus maksājumus, Banka ir tiesīga ieturēt šos maksājumus ABLV Bank, AS vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā, attiecīgi palielinot 
komisijas maksas apmēru. 
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 Ieguldījumu dārgmetāli1  

   
 Ieguldījumu zelta glabāšana2 0,24% (gadā)  
 
 Naudas konts  

   
 Konta atvēršana bezmaksas  

 Konta apkalpošana bezmaksas  

 Paziņošana par darījumiem naudas kontā (SMS vai e-pasts) bezmaksas  

 Konta slēgšana bezmaksas  
 
 Korporatīvie notikumi  

   

 Piedalīšanās korporatīvajos notikumos3  informācija pieejama pēc pieprasījuma  
(min. 50 EUR)  

 
 Pārskati  

   
 Pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli:   

  regulārais internetbankā (reizi mēnesī / ceturksnī) bezmaksas  

  pēc pieprasījuma 10 EUR (par pārskatu)  

 Finanšu instrumentu darījumu pārskats (pēc pieprasījuma) 10 EUR (par pārskatu)  

 Dārgmetālu konta pārskats (pēc pieprasījuma) 15 EUR (par pārskatu)  

 Naudas konta pārskats (pēc pieprasījuma) 15 EUR (par pārskatu)  

 Cita satura pārskats (pēc pieprasījuma) 100 EUR (par pārskatu)  
 
 

 

 Papildu pakalpojumi  

   
 Izziņa par konta esamību 20 EUR  

 Cita satura izziņa 100 EUR  

 Citi pakalpojumi informācija pieejama pēc pieprasījuma  
 

 
1 Pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. 
2 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā un ietur katru mēnesi USD valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai.  

Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā. 
3 Komisiju piemēro, ja piedalīšanās korporatīvajos notikumos tiek veikta pēc klienta rīkojuma un ietur EUR valūtā.  


