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INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU 
UN IEGULDĪTĀJU INTEREŠU AIZSARDZĪBU 
Informācija par Banku 

Nosaukums: AS Industra Bank 
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050 
Tālrunis: +371 67019393 
WhatsApp: +371 27677569 
e-pasts: info@industra.finance 
Bankas mājas lapa: https://industra.finance 

Bankas reģistrācijas dati 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003194988 
Reģistrācijas veicējs: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 
Reģistrācijas datums: 1994.gads 6. maijs 
Uzraudzība: Finanšu un kapitāla tirgus komisija; 
Adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050; 
Tālrunis: +371 67774800;  
Fakss: +371 67225755;  
E-pasts: fktk@fktk.lv; 
Mājas lapa: www.fktk.lv

Licence kredītiestādes darbībai 

Izsniegšanas datums: 1994. gada 18. aprīlī 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenču reģistra NR: 06.01.02.01.013/ 527 

Saziņa ar Banku 

Informāciju pieņem un sniedz latviešu, krievu un angļu valodās. Klienti var sazināties ar Banku personīgi, telefoniski vai rakstiski, kā arī izmantojot attālinātās kontu vadības sistēmas, 
atbilstoši ar Banku noslēgto līgumu noteikumiem. 

Pārskati 

Banka regulāri sniedz Klientam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pārskatus, kā arī citu informāciju atbilstoši ar Banku noslēgto līgumu noteikumiem. 

Ieguldījumu aizsardzības sistēma 

AS Industra Bank ir Latvijas Republikas ieguldījumu aizsardzības sistēmas dalībnieks, kas izveidota saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu. 

Ieguldījumu aizsardzības sistēma nodrošina ieguldītājiem kompensācijas izmaksu par neatgriezeniski pazudušiem finanšu instrumentiem un zaudējumiem, ko radījis neizpildīts 
ieguldījumu pakalpojums, ja Banka nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju.  

Kompensācijas apmērs vienam ieguldītājam ir 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, 
bet ne vairāk kā 20 000 EUR. Kompensāciju izmaksā euro valūtā. 

Kompensācijas izmaksu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz ieguldītāja pieteikumu par neatgriezeniski pazudušiem finanšu instrumentiem vai 
zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārbauda kompensācijas pieteikumu pamatotību un organizē kompensāciju izmaksu. 

Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka Banka nav izpildījusi savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību neizpildes 
dienas. 

Ieguldījumu aizsardzības sistēma neattiecas uz gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finanšu instrumenti kļuvuši nelikvīdi, kā arī 
kompensāciju netiek izmaksāta: 

1) personai par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

2) citiem ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;

3) personām, kuras ir vienā koncernā ar Banku;

4) pensiju fondiem;
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5) valstij un pašvaldībām; 

6) Bankas valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam un šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam un šā dienesta locekļiem, personām, kuras ir atbildīgas 
par sistēmas dalībnieka grāmatvedības dokumentu revīziju vai darbojas to vārdā, citiem Bankas darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt Bankas darbību un kuri ir atbildīgi 
par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no Bankas kapitāla, kā arī personām, kuras ir šajā punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai 
laulātie; 

7) personām, par kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatējusi, ka, pamatojoties uz individuāli noslēgta līguma īpašiem noteikumiem, tās ir saņēmušas augstas procentu likmes 
vai finansiālas koncesijas vai izraisījušas, vai izmantojušas savā labā apstākļus, kas Bankai ir radījuši finansiālas grūtības vai veicinājuši tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanos. 


