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Komisijas maksas kategorija % no ieguldījuma ieguldījumam
1000  €  

ieguldījumam
10000  €   

Piemērs gada maksas aprēķinam

Aicinām iepazīties ar informāciju, lai Jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu saistībā ar ieguldījumu veikšanu. Šis dokuments sniedz informāciju par zemāk minēto finanšu instrumentu 
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu un komisijas maksu struktūru. Sniegtā informācija ir balstīta uz vēsturiskiem datiem par maksām un izmaksām, kā arī materiāla 
sagatavošanas brīdī spēkā esošo bankas cenrādi. Šis nav mārketinga materiāls. 

 Komisijas maksas un izmaksas norādītas par vienu ieguldījuma gadu pieņemot, ka ieguldījuma atdeve ir 0% un ieguldījums tiek pārdots gada beigās. Komisijas maksas tiek piemēro-
tas konkrētai ieguldījuma summai un periodam. Produktu maksas un izmaksas tiek aprēķinātas balstoties uz šāda veida instrumentu kopējo izdevumu rādītāju vērtībām (TER). Tabulā 
norādītās  maksas var atšķirties no maksām, kas faktiski tiks piemērotas (faktiskās maksas ir atkarīgas no konkrētā instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no 
tirdzniecības apjoma).

 Norādīta ieguldījumu atdeve, ilustrējot komisijas maksu kopējo ietekmi uz ienesīgumu negatīva, neitrāla un pozitīva ieguldījumu scenārija gadījumos. Ieguldījumu kopējā atdeve 
naudas izteiksmē tiek aprēķināta apkopotā veidā un atspoguļo kopējos ienākumus vai zaudējumus attiecīgajā ieguldījumu periodā. Jāņem vērā, ka tabulā iekļautie scenāriji ir ilustratī-
vi – tos nevar uzskatīt par nākotnes ieguldījumu rezultātu prognozi vai drošiem rādītājiem. 

Komisijas maksu kopsavilkums

Izmaksu kopējā ietekme dažādos ieguldījumu periodos

0.00%Maksa par produktu

Apkalpošanas maksa

Kopā

0.44%

0.44%

0.00 €

102.40 €

102.40 €

0.00 €

124.00 €

124.00 €

Apkalpošanas 
maksas
atšifrējums

Vienreizējās maksas Maksas par ieguldījumu pirkšanu vai pārdošanu

Ar ieguldījumu 
blakuspakalpojumiem 
saistītās maksas

Ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem 
saistītās maksas (finanšu instrumentu 
glabāšana)

0.20% (min 100 €) 100.00 € 100.00 €

0.24% 2.40 € 24.00 €

Gada atdeve Ieguldījuma summa

Ieguldījuma periods

1 gads 
(€ un % no ieguldījuma)

3 gadi 
(€ un % no ieguldījuma)

Kopējie ienākumi/izdevumi (vidējā gada atdeve) pēc komisijas maksu piemērošanas

10000.00 €

1000.00 €
5%

0%

- 5%

1000.00 €

1000.00 €

10000.00 €

10000.00 €

376.00 (3.76%)

-52.40 (-5.24%)

-102.40 (-10.24%)

-152.4 (-15.24%)

-124.00 (-1.24%)

-624.00 (-6.24%)

1328.00 (4.43%)

42.8 (1.43%)

-107.20 (-3.57%)

-257.2 (-8.57%)

-172.00 (-0.57%)

-1672.00 (-5.57%)

2280.00 (4.56%)

138.00 (2.76%)

-112.00 (-2.24%)

-362.00 (-7.24%)

-220.00 (-0.44%)

-2720.00 (-5.44%)

5 gadi 
(€ un % no ieguldījuma)

Ex-ante informācija par AS "Industra Bank" izmaksām un saistītam maksām 


