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Risku apraksts un klienta apliecinājumi 
Ievērojot pienākumu sniegt vispārīgu finanšu instrumentu risku aprakstu saskaņā Markets in Financial Instruments  Directive 

(Directive 2014/65/EU) (“MIFID II”), ar šo dokumentu Banka informē par iespējamiem riskiem veicot darījumus ar finanšu 

instrumentiem (FI). Lai gan dokuments satur informāciju par būtiskākajiem riskiem, lūdzam ņemt vērā, ka var pastāvēt arī citi 

riski, kas nav iekļauti šajā dokumentā. 

Ieguldījumu pakalpojumi, ieguldījumu blakuspakalpojumi un finanšu darījumi ir saistīti ar dažādiem riskiem, kas var ietekmēt finanšu darījuma rezultātus un, līdz ar to, arī klienta 

mērķu sasniegšanu. Lai sasniegtu plānotos rezultātus, klientam jāpievērš pastiprināta uzmanība visiem ar konkrēto finanšu instrumentu (FI) un darījumu saistītajiem riskiem. 

Tādēļ Banka iepazīstina klientu ar iespējamiem riskiem, kas var izrietēt no finanšu instrumentu darījumiem. Risku apraksta mērķis ir informēt par galvenajiem riskiem, kuru 

rezultātā ir iespējams ciest zaudējumus un apraksts neatspoguļo iespējamo peļņas gūšanu. 

Risku apraksts tiek adresēts visām klientu kategorijām – privātiem klientiem, profesionāliem klientiem vai tiesīgiem darījumu partneriem. 

Vispārējie riski 

  ĀRVALSTU FINANŠU TIRGUS RISKS — darījumi ārvalstu finanšu tirgos ietver riskus, kas var atšķirties no riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem un darījumiem Latvijas 

finanšu tirgū. Dažos gadījumos riski var būt augstāki. Potenciālā peļņa vai zaudējumi no darījumiem ārvalstu finanšu tirgos vai no darījumiem ar finanšu instrumentiem, 

kuri tiek nominēti ārvalstu valūtā, papildus atkarīga no valūtas kursu svārstībām. 

 ATVASINĀTIO FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBAS RISKS — atvasinātie finanšu instrumenti un darījumi ar tiem saistīti ar augstu risku un var būt nepiemēroti 

privātiem klientiem. Pirms darījumu veikšanas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem klientam ir jāizvērtē iespējamie riski, ka arī jānovērtē atvasināto finanšu instrumentu 

piemērotība, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, mērķus, finanšu stāvokli un citus nosacījumus. Tirdzniecība ar atvasinātajiem  finanšu instrumentiem parasti notiek, izmantojot 

finanšu sviru (leverage), kā rezultātā var rasties lieli zaudējumi vai peļņa. Tas nozīmē, ka relatīvi nelielas cenu izmaiņas var radīt proporcionāli daudz lielākās atvērto pozīciju 

vērtības izmaiņas finanšu sviras izmantošanas dēļ. Dažiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem ir raksturīgas lielas cenu svārstības, kas attiecīgi paaugstina risku ciest 

lielus zaudējumus, tai skaitā zaudējumus, kas pārsniedz sākotnējos 

ieguldījumus. Atvasināto finanšu instrumentu cena var atšķirties no bāzes aktīva cenas. 

  CENAS RISKS — risks, kura rezultātā klients var ciest zaudējumus no finanšu instrumentu cenu svārstībām. FI ir pakļauti neparedzamām cenu  svārstībām, kuru 

rezultātā pastāv risks ciest zaudējumus. Cenas pieaug un samazinās īsā termiņa, vidējā termiņa un ilgā termiņa ciklos, taču katra cikla ilgumu noteikt nav iespējams. 

 DARĪJUMA PARTNERA RISKS — ir iespēja ciest zaudējumus, kas rodas, ja darījuma partneris, ar kura starpniecību Banka ir noslēgusi darījumu ar klientu, neizpilda 

savas no darījuma izrietošās saistības. 

  DARĪJUMU ĀRPUS REGULĒTĀ TIRGUS VAI TIRDZNIECĪBAS VIETAS (Daudzpusējās tirdzniecības sistēmas (MTF) vai Organizētās tirdzniecības 

 sistēma (OTF)) RISKS — veicot darījumus ārpus regulētā tirgus MTF vai OTF, tie tiek slēgti tieši ar darījumu partneri. Šādi darījumi saistīti ar relatīvi augstāku risku, 

salīdzinot ar regulētajā tirgū slēgtiem darījumiem, jo pastāv iespēja, ka tirdzniecība ar finanšu instrumentiem ārpus regulētā tirgus, MTF vai OTF var tikt pārtraukta un 

atvērto pozīciju novērtēšana un slēgšana var būt apgrūtināta. 

 DARĪJUMU AR SAREŽĢĪTIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM RISKS — darījumi ar sarežģītiem FI pēc savas būtības nav paredzēti privātiem klientiem. Pie sarežģītiem 

finanšu instrumentiem pieskaita darījumus ar vienkāršiem FI (parastās akcijas, obligācijas ar vienkāršu struktūru, atsevišķu ieguldījumu fondu apliecības), kuri tika veikti 

izmantojot maržinālo kredītu; atvasinātus FI (nākotnes līgumi, opcijas, mijmaiņas darījumi, CFD); strukturētus FI (piem. indeksiem piesaistītas obligācijas, FI, kuri satur atvasināto 

finanšu instrumentu pazīmes), ka arī citus FI, kuri nav viegli saprotami un caurskatāmi. Veicot  darījumus ar sarežģītiem finanšu instrumentiem pastāv būtisks zaudējumu 

risks. 

  DIVIDENŽU RISKS — par akcijām maksājamās dividendes galvenokārt ir atkarīgas no kompānijas-emitenta peļņas un no tās dividenžu politikas. Gadījumā, ja peļņa ir 

zema vai kompānija cieš zaudējumus, dividenžu maksājums var tikt samazināts vai arī tas vispār var netikt veikts. 

 EKONOMISKAIS RISKS — saistīts ar ekonomiskās situācijas izmaiņām valstīs, kurās ir veikti ieguldījumi. 

 ELEKTRONISKO SAZIŅAS LĪDZEKĻU UN PROGRAMMU NODROŠINĀJUMA IZMANTOŠANAS RISKS — izmantojot elektroniskus saziņas līdzekļus,  klients var 

ciest tiešus vai netiešus zaudējumus, kas radušies informatīvo, elektronisko vai attālināto apkalpošanas sistēmu bojājumu dēļ vai arī ar tirgus infrastruktūras nepilnībām 

saistītu kļūdu dēļ, tajā skaitā darījumu veikšanas tehnoloģiju un vadības, uzskaites un kontroles sistēmu nepilnībām, kas saistītas ar trešo personu nesankcionētu piekļuvi 

tirdzniecībai, izmantojot klienta vārdu. Ja ir atteikumi datu pārraides sistēmā vai programmu nodrošinājuma darbā, pastāv klienta rīkojuma neizpildes risks, kā arī klients 

nevarēs savlaicīgi saņemt informāciju par savu kontu, izmantojot elektronisko sistēmu Internets vai attālinātās apkalpošanas sistēmas. 

 EMITENTA RISKS — iespēja, ka FI vērtība var samazināties saistībā ar attiecīgā emitenta maksātnespēju, tā nespēju pildīt uzņemtās saistības, vājiem finansiālajiem 

rādītājiem, ekonomiskiem sarežģījumiem (sankcijām) vai citiem līdzīgiem notikumiem, un FI vērtības samazināšanās rezultātā klients cietīs zaudējumus. 

 INFORMĀCIJAS RISKS — patiesas un pilnīgas informācijas par emitentu vai FI nepieejamība vai trūkums. Parasti informācijas trūkums tiek novērots ārpus regulētā tirgus 

tirgotiem FI, FI ar mazu kapitalizāciju, FI, kuri tiek tirgoti jaunattīstības tirgos (emerging markets). 

 ĪSĀS PĀRDOŠANAS (SHORT SELLING) RISKS — īsā pozīcija rodas pārdodot FI, kuri klientam nav portfelī ar mērķi atpirkt tos lētāk. Atverot FI īso  pozīciju, klientam 

ir jāapzinās, ka potenciālie zaudējumi var būt vairākkārt lielāki par sākotnējo ieguldījumu summu un tie var būt teorētiski neierobežoti. 
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 JURIDISKAIS RISKS — iespēja, ka klientam radīsies papildu izdevumi vai zaudējumi saistībā ar izmaiņām valsts un ārvalstu tiesību aktos (t.sk. nodokļu politikā, noguldītāju 
garantiju likumos, naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumos, sankciju piemērošanā u.c.). 

 KRĀPNIECĪBAS RISKS — pastāv risks ciest zaudējumus, kā arī zaudēt visu investīciju apjomu, gadījumā ja notiek krāpnieciskās darbības attiecībā uz  FI kontos turētiem 
finanšu instrumentiem. 

 KREDĪTA RISKS — iespēja ciest zaudējumus, ja klienta parādnieks (debitors) nepildīs vai nespēs pildīt līguma vai darījuma noteikumos paredzētās saistības pret klientu, 
kuras izriet no finanšu instrumentu darījumiem. 

 LIKVIDITĀTES RISKS — zaudējumu varbūtība, kura rodas no nepietiekamas tirgus likviditātes, kā rezultātā ir apgrūtināta vai ir neiespējama finanšu instrumentu pirkšana 
vai pārdošana klientam vēlamajā laikā un par vēlamo cenu. 

  MARŽINĀLO DARĪJUMU RISKS — finanšu instrumentu tirdzniecība izmantojot maržinālo kredītu var nest zaudējumus, kas var pārsniegt klienta sākotnējos ieguldījumus. 
Klientam jāseko līdzi maržas stāvoklim un jānodrošina tā pietiekamā apjomā visā atvērtās pozīcijas pastāvēšanas laikā. Ja nepieciešamā maržinālā nodrošinājuma apjoms 
samazinās, Banka var uzlikt klientam par pienākumu nekavējoties papildināt kontu. Ja klients laicīgi nenodrošina naudas līdzekļus pietiekamā apjomā pozīcijas 
uzturēšanai, pozīcija var tikt slēgta, tādējādi radot klientam iespējamus zaudējumus. 
NODOKĻU RISKS – iespēja, ka nodokļu likumi un/vai nodokļu apmēri ir nenoteikti un var mainīties. 

NORĒĶINU RISKS – risks, kam klients ir pakļauts līdz galam nepabeigtajos darījumos ar finanšu instrumentiem. Risks, kad tehnisku bojājumu dēļ var  rasties traucējumi 
pārskatu sistēmās vai komunikāciju kanālos, kā rezultātā notiek neprecīza darījumu apstrāde. 

 POLITISKAIS RISKS — iespēja ciest zaudējumus, kas saistīti ar valsts politisko struktūru vai politikas izmaiņām valstīts, kurās veikti ieguldījumi. 

 PROCENTU LIKMJU RISKS — procentu likmju izmaiņu nelabvēlīga ietekme uz finanšu instrumentu. Parāda vērtspapīru vērtība mainās atkarībā no  procentu likmju 
izmaiņām. Ja procentu likmes pieaug, tad šo vērtspapīru tirgus cena samazinās un otrādi. 

 SISTĒMAS RISKS — risks, kas saistīts ar finanšu tirgus kā sistēmas funkcionēšanu un izpaužas kā potenciāla sistēmas vai tās daļas (bankas sistēma, depozītu 
sistēma, tirgus sistēmas, mijieskaita sistēma un citas finanšu tirgus darbību ietekmējošas sistēmas) nespēja izpildīt savas funkcijas. 

  TIRGUS CENAS RĪKOJUMA (MARKET ORDER) RISKS — šāds rīkojums negarantē konkrētu izpildes cenu un darījums var notikt par klientam  nelabvēlīgu cenu. Lai 
būtu pārliecināts, ka rīkojums netiks izpildīts par nelabvēlīgu cenu, iespējams izmantot limita rīkojumu (limit order). 

 TIRGUS RISKS — potenciāla iespēja ciest zaudējumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu tirgus izmaiņām, kuras notiek valūtas kursu, procentu likmju  izmaiņu u.c. 
faktoru ietekmē. 

 TREŠO PERSONU RISKS — lai nodrošinātu ar finanšu instrumentiem saistītus pakalpojumus, Banka izmanto trešo personu (depozitāriju (turētājbanku), norēķinu aģentu, 
biržu u.c.) sniegtos pakalpojumus. Pastāv risks ciest zaudējumus gadījumā, ja iestājas trešās personas maksātnespēja vai tiek konstatēta krāpniecība attiecībā uz trešajām 
personām. 

 VALŪTAS RISKS — risks ir iespēja ciest zaudējumus no ārvalstu valūtā denominēto bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas, mainoties valūtas  kursam. Zelts 
tiek pielīdzināts ārvalstu valūtai. 

 CITI RISKI — nepārvarama vara (dabas katastrofas un stihijas, kara darbības, streiki) un citi riski, kurus nevar pilnība prognozēt vai kontrolēt. 

 

Ar finanšu instrumentiem saistītie riski 
RISKI, KAS IR SAISTĪTI AR INVESTĪCIJĀM VISU VEIDU FINANŠU INSTRUMENTOS – cenas risks, valūtas risks, juridiskais risks, nodokļu risks, trešo personu risks, 

krāpniecības risks, darījumu partnera risks. 

  AKCIJAS — vērtspapīri, kas dod tā īpašniekam (akcionāram) tiesības saņemt akciju sabiedrības peļņas daļu dividenžu veidā, tiesības piedalīties  akciju sabiedrības 

vadīšanas procesā un tiesības uz daļu no uzņēmuma īpašuma, kas paliek pēc uzņēmuma likvidācijas. Akcijas īpašnieks – akcionārs, uzņēmuma līdzīpašnieks. Klientam var 

būt dažādi mērķi ieguldot naudas līdzekļus akcijās, proti, vienreizējs darījums pērkot/pārdodot akcijas, ilgtermiņa ieguldījumi, īstermiņa spekulācijas finanšu tirgos. 

Galvenie riski - cenas risks, emitenta risks, dividenžu risks, likviditātes risks. 

  AKCIJU MARŽINĀLĀ TIRDZNIECĪBA, KA ARĪ AKCIJU ĪSĀS POZĪCIJAS (SHORT POSITION)  — akciju pirkšana par summu, kas ir lielākā par klienta rīcībā esošo naudas 

summu, ka arī akciju pārdošana, kuras klients ir aizņēmies no brokera vai biržas. 

Galvenie riski - cenas risks, emitenta risks, dividenžu risks, likviditātes risks, maržinālo darījumu risks, īsās pārdošanas risks. 

  PARĀDA VĒRTSPAPĪRI (OBLIGĀCIJAS) — parāda vērtspapīri ir emitenta parāda saistības, kuras parasti tiek izlaistas lielos apmēros. Parāda vērtspapīri ir apliecinājums 

tam, ka emitents apņemas noteikta laika periodā izmaksāt obligācijas īpašniekam procentus, bet termiņa beigās – dzēst visu savu parādu. Parāda vērtspapīra īpašnieks 

ir kreditors, nevis akcionārs. Parāda vērtspapīrs pieder pie fiksētā ienākuma vērtspapīriem, jo procentu maksājumu un aizņēmuma atmaksas termiņi ir fiksēti obligācijas 

dzīves cikla laikā. Parāda vērtspapīru ir iespējams pārdot pirms tā dzēšanas datuma, bet klientam  jārēķinās ar to, ka parāda vērtspapīra cenas svārstās un ir iespējams 

iegūt gan augstāku, gan zemāku ienesīgumu, vai pat ciest zaudējumus. 

Galvenie riski – cenas risks, emitenta risks, kredīta risks, likviditātes risks, darījumu ārpus regulētā tirgus vai tirdzniecības vietas risks. 

 PARĀDA VĒRTSPAPĪRU MARŽINĀLĀ TIRDZNIECĪBA, KA ARĪ REPO UN REVERSE REPO DARĪJUMI  — parāda vērtspapīru pirkšana par summu, kas ir lielāka par 

klienta rīcībā esošo naudas summu. Repo ir aizdevuma darījums, kad aizņēmējs tam piederošos FI pārdod aizdevējam. Atpirkšanas līgumā paredzētajā termiņā FI tiek 

atpirkti. FI pārdošanas un atpirkšanas cenas starpība ir procenti par kredīta piešķiršanu. FI pārdevējam šis darījums ir pārdošana ar atpirkšanu (repo darījums),bet FI pircējam – 

pirkšana ar atpārdošanu (reversais repo darījums). Pārdošana ar atpirkšanu un pirkšana ar atpārdošanu ir darījumi, kas saistīti ar augstu riska pakāpi, jo cenas samazināšanās 

gadījumā FI turētājam ir tiesības tos pārdot tirgū lai atgūtu izsniegtā aizdevuma summu. 

Galvenie riski – cenas risks, emitenta risks, kredīta risks, likviditātes risks, maržinālo darījumu risks, darījumu ārpus regulētā tirgus vai tirdzniecības vietas risks. 

 NĀKOTNES LĪGUMI (FUTURES) — terminēts standartizēts līgums pirkt vai pārdot konkrētu bāzes aktīvu, nosakot noteiktu daudzumu un noteiktu cenu konkrētā datumā 

nākotnē. Nākotnes līguma iegādei ir nepieciešams kontā uzturēt naudas nodrošinājumu, kuru pieprasa birža vai brokeris. 

Galvenie riski - cenas risks, likviditātes risks, atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecības risks, īsās pārdošanas risks. 

  OPCIJAS — nostiprina īpašnieka tiesības pirkt vai pārdot noteiktu bāzes aktīva skaitu par noteiktu cenu norādītajā datumā vai līdz tā iestāšanās. Opcijas pircējam (gadījumā, 

kad tiek atvērta pozīcija) ir tiesības (bet ne pienākums) pirkt/pārdot bāzes aktīvu, savukārt, opcijas pārdēvējam (gadījumā, kad tiek atvērta pozīcija) ir pienākums pirkt/pārdot 

bāzes aktīvu, ja opcijas pircējs to pieprasa. 
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Galvenie riski - cenas risks, likviditātes risks, atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecības risks, īsās pārdošanas risks. 

  CFD (CONTRACT FOR DIFFERENCE, CENU STARPĪBAS LĪGUMS) — sniedz iespēju spekulēt uz bāzes aktīva cenu svārstībām. CFD tiek tirgoti uz maržinālās tirdzniecības 

nosacījumiem un, tieši tāpat kā gadījumā ar citiem FI, peļņa vai zaudējumi veidojas no starpības starp pirkšanas un pārdošanas cenām. Ieguldītājiem ir rūpīgi jāapsver maržinālās 

tirdzniecības riski un potenciālo zaudējumu ietekme uz finansiālo stāvokli pirms investīciju lēmuma pieņemšanas. 

CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 

74–89 % no privāto ieguldītāju kontiem zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. 

Klientam būtu jāapsver tas, vai izprot, kā CFD darbojas, un vai var atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. 

Galvenie riski - cenas risks, likviditātes risks, maržinālo darījumu risks, īsās pārdošanas risks, visi riski kas saistīti ar attiecīgo bāzes aktīvu. 

 MARŽINĀLAIS FOREX, NDF — darījumus ar šiem instrumentiem klients noslēdz ar mērķi spekulēt, izmantojot valūtu kursu svārstības. Ar salīdzinoši nelielu starta kapitālu 

var veikt darījumus par summu, kas daudzkārt to pārsniedz. Tā ir valūtas pirkšana - pārdošana, izmantojot kredīta plecu un garantijas depozītu. Ieguldītājiem ir rūpīgi 

jāapsver maržinālās tirdzniecības riski un potenciālo zaudējumu ietekme uz finansiālo stāvokli pirms kādu lēmumu pieņemšanas investīcijas darbībām. Ņemot vērā lielu 

maržinālā kredīta īpatsvaru darījumā, pastāv iespēja ciest zaudējumus, nespējot savlaicīgi noslēgt maržinālo darījumu, no klienta vai Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ, 

piemēram komunikācijas kanālu tehnisku problēmu dēļ u.c. 

Galvenie riski - cenas risks, sistēmas risks, maržinālo darījumu risks, īsās pārdošanas risks. 

 FX SWAP (VALŪTAS MIJMAIŅAS DARĪJUMS) — ir valūtas mijmaiņas darījums, kā rezultātā klients vienojas ar Banku par valūtas maiņu saskaņā ar      noteiktu kursu 

un vienlaikus apņemas šo naudas summu pēc noteikta laika pārvērst atpakaļ uz sākotnējo valūtu par fiksētu kursu. Valūtas mijmaiņas darījuma patiesā vērtība ir svārstīga, 

jo tā ir atkarīga no valūtas procentu likmēm. Pastāv iespēja ciest zaudējumus no ārvalstu valūtā denominēto bilances  un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas, mainoties 

valūtas kursam. Klients var ciest zaudējumus, ja darījuma norēķinu brīdī valūtas maiņas kurss atšķiras no darījuma maiņas kursa. 

Galvenie riski – procentu likmju risks, valūtas risks, darījuma partnera risks. 

 FX FORWARD (VALŪTAS NĀKOTNES DARĪJUMS) — valūtas maiņas operācijas, kas klientam ļauj pirkt vai pārdot kādu konkrētu valūtu pēc noteikta laika perioda, 

bet ne ātrāk, kā pēc 3 darba dienām, izmantojot valūtas kursu, kas noteikts vienošanās brīdī ar Banku. Forward darījums ir ārpusbiržas  darījums, kura parametri var tikt 

pielāgoti investora vajadzībām. Valūtas nākotnes darījuma patiesā vērtība ir svārstīga, jo tā ir atkarīga no valūtas procentu likmēm. Pastāv iespēja ciest zaudējumus no ārvalstu 

valūtā denominēto bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas, mainoties valūtas kursam. Klients var ciest zaudējumus, ja darījuma norēķinu brīdī valūtas maiņas 

kurss atšķiras no darījuma maiņas kursa. 

Galvenie riski – procentu likmju risks, valūtas risks, darījuma partnera risks. 

 FX FORWARD (VALŪTAS NĀKOTNES DARĪJUMS) — valūtas maiņas operācijas, kas klientam ļauj pirkt vai pārdot kādu konkrētu valūtu pēc noteikta  laika perioda, 

bet ne ātrāk, kā pēc 3 darba dienām, izmantojot valūtas kursu, kas noteikts vienošanās brīdī ar Banku. Forward darījums ir ārpusbiržas darījums, kura parametri var tikt 

pielāgoti investora vajadzībām. Valūtas nākotnes darījuma patiesā vērtība ir svārstīga, jo tā ir atkarīga no valūtas procentu likmēm. Pastāv iespēja ciest zaudējumus no ārvalstu 

valūtā denominēto bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas, mainoties valūtas kursam. Klients var ciest zaudējumus, ja darījuma norēķinu brīdī valūtas maiņas 

kurss atšķiras no darījuma maiņas kursa. 

Galvenie riski – procentu likmju risks, valūtas risks, darījuma partnera risks. 

 

Klienta apliecinājumi 
Parakstot šo klienta apliecinājumu, klients apliecina, ka ir iepazinies, saprot un uzņemas visus 

iespējamos riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem un darījumiem ar finanšu instrumentiem, un 

apliecina, ka Banka ir pilnībā atklājusi informāciju par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu 

pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem, kā arī darījumiem ar finanšu in- 

strumentiem. Klients arī apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Bankas klientu rīkojumu par 

darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politikai, ir informēts un piekrīt Bankas noteiku- 

miem par sūdzību un strīdu, kas attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus 

Paraksti 

KLIENTS 

 
 
 

pakalpojumu sniegšanu, izskatīšanu ārpus tiesas ceļā, piekrīt Bankas pakalpojumu tarifiem, 

ir informēts par darījumu izpildes vietām un klienta finanšu instrumentu un naudas drošu turēšanu. 

Klients apliecina, ka ir informēts par tiesībām pieprasīt, lai Banka piešķir tam citu klienta statusu 

(profesionāls klients vai privāts klients). Šis klienta apliecinājums ir jebkura starp Banku un 

klientu noslēgta līguma, kura noteikumi skar, vai attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu un 

ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu, neatņemama sastāvdaļa, kam klients piekrīt, 

apliecinot to ar savu parakstu. 

 
 

    
(vārds, uzvārds / nosaukums) (paraksts) (paraksta atšifrējums) (datums) 

          

 

nav 

izsmeļošs, un darījumos ar finanšu instrumentiem var rasties arī citi riski, kas šeit nav aprakstīti. Sīkāk 

ar riskiem var iepazīties European Securities and Markets Authority (ESMA) mājaslapā: https:// 

www.esma.europa.eu/investor-corner/warning-and-publications-investors 
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