
 
 

 

 

PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

 
 

NOLŪKS  

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījuma produktu. Šis nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos paredzēts 

sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie 

ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem. 

PRODUKTS 

 

KAS IR ŠIS IEGULDĪJUMU PRODUKTS? 

Veids: Šis ir ārpusbiržas (OTC) atvasinātais finanšu instrumentu darījums valūtu tirgū. 

Termiņš: PRIIP beigu termiņš tiks saskaņots, slēdzot līgumu, ar nolūku turēt to līdz termiņa beigām. 

Mērķi: Vienoties par saskaņotu vienas valūtas summas apmaiņu pret noteiktu citas valūtas summu ar noteiktu nākotnes maiņas 

kursu norēķinu datumā. Valūtas (FX) nākotnes darījuma līgums ir saistošs līgums, lai apmainītu saskaņotu vienas valūtas 

summu (nominālo summu) pret noteiktu citas valūtas summu ar noteiktu maiņas kursu (valūtas nākotnes darījuma kursu) 

saskaņotajā norēķinu datumā.  

Norēķinu datumā tiek īstenots šāds scenārijs: Ieguldītāja pienākums ir veikt nominālās summas apmaiņu pēc nākotnes kursa. 

Turpmāk izklāstītie nosacījumi ir tikai informatīvi un ilustrē Valūtas (FX) nākotnes darījuma līguma nosacījumus, tāpēc tie 

nav tādi, par kuriem Jūs vienosieties ar AS ,,Rietumu Banka”. Precīzi nosacījumi ir fiksēti katrā individuāla darījuma 

apstiprinājumā. Ilustratīvā piemēra nosacījumi tiek izmantoti tālāko izpildes scenāriju izstrādē un izmaksu aprēķinā. 

Produktu ieteicams turēt līdz termiņa beigām (norēķinu datumam). Ne ieguldītājs, ne AS ,,Rietumu Banka” to nevar vienkārši 

izbeigt. Tomēr pakalpojuma līgumā ir minēti noteikti gadījumi, kad darījumu var izbeigt pirms beigu termiņa, noslēdzot 

pretēju darījumu. Izmaksas par pretēja darījuma noslēgšanu atkarīgas no tirgus situācijas un likviditātes tirgū un iepriekš nav 

paredzamas. Jums var rasties būtiskas papildus izmaksas vai zaudējumi, ja produkts tiks izbeigts pirms tā termiņa beigām. 

Pamata datumi un summas* 

Norēķina datums 3/07/2023 

Nākotnes kurss 1,0863 USD par 1 EUR 

Valūtu pāris EUR/USD 

Nosacītā valūta EUR 

Nosacītā summa 10 000 EUR 

Jūs esat Nosacītās summas Pircējs 

(*)Augstāk norādītie lielumi ir tikai informatīvi un var mainīties. Pirms ieguldījuma veikšanas jānoskaidro šo lielumu galīgais  

apmērs. 

PAREDZAMAIS PRIVĀTAIS IEGULDĪTĀJS 

Šis produkts paredzēts ieguldītājiem: 

• kuri ir ieinteresēti valūtas riska ierobežošanā un gatavi nepārtraukt darījumu līdz termiņa beigām; 

• kuriem ir iepriekšēja pieredze un zināšanas tirdzniecībai valūtu tirgū; 

• kuri ir gatavi un spējīgi ciest zaudējumus, kas pārsniedz ieguldīto līdzekļu apjomu; 

• kuri ir gatavi uzņemties riska līmeni, kas atbilst tālāk norādītajam riska rādītājam augsti spekulatīvos tirgos.  

Produkts ir paredzēts privātiem ieguldītājiem, kuriem interesē hedžēšana un  tirdzniecība izmantojot sviras efektu un kuri ir 

spējīgi segt zaudējumus, kas pārsniedz sākotnējo ieguldījumu, neliekot uzsvaru uz kapitāla aizsardzību. 

 

Produkta nosaukums Valūtas (FX) nākotnes darījuma līgums 

PRIIP izveidotāja nosaukums AS ,,Rietumu Banka”, reģ.nr. 40003074497 

Kontaktinformācija www.rietumu.com, tel. +371 67025555 

Kompetentā iestāde Latvijas Banka, Latvija 

Sagatavošanas/aktualizācijas 

termiņš 

06.janvāris 2023 

Jūs gatavojaties 

iegādāties ieguldījumu 

produktu, kas nav 

vienkāršs un, iespējams, 

ir grūti izprotams. 

http://www.rietumu.com/


 
 

KĀDI IR RISKI, UN KO  ES VARĒTU IEGŪT?  

Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta 

riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem produktiem). Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo 

izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka AS ,,Rietumu Banka” nespēj Jums maksāt. 

Šis produkts ir klasificēts ar 7 no 7, kas apzīmē visaugstāko riska kategoriju. Ar to potenciālie zaudējumi no turpmākās 

darbības rezultātiem tiek novērtēti kā ļoti augsti un nelabvēlīgi tirgus apstākļi visticamāk, neietekmēs AS ,,Rietumu Banka” 

spēju Jums maksāt.  

Jāņem vērā, ka pastāv valūtas risks. Maksājumus saņemsiet citā valūtā, tādēļ galīgie atdeves rādītāji ir atkarīgi no abu valūtu 

maiņas kursa. Šis risks iepriekš skatāmajā rādītājā nav ņemts vērā. Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus 

darbības rezultātiem, tādēļ Jūs varētu zaudēt visu savu ieguldījumu vai tā daļu. Ja AS ,,Rietumu Banka” nespēs samaksāt Jums 

parāda summu, Jūs varētu zaudēt visu savu ieguldījumu. 

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI  

 

Ieguldījums 10 000 EUR  

Scenāriji 

Ieteicamais turējuma laikposms: 6 mēneši 

 Ja darījums tiek izbeigts pēc 

6 mēnešiem (ieteicamais 

turējuma laikposms) 

Minimālais Minimālā atdeve netiek garantēta.  

Jums varētu nākties veikt papildu maksājumus zaudējumu segšanai. 

Spriedzes scenārijs Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) -2 750 EUR 

Ikgadējā vidējā atdeve^ (-55,00%) 

Nelabvēlīgais scenārijs Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) -1 086,96 EUR 

Ikgadējā vidējā atdeve^ (-21,74%) 

Mērenais scenārijs Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) -149,49 EUR 

Ikgadējā vidējā atdeve^ (-2,99%) 

Labvēlīgais scenārijs Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) 555,55 EUR 

Ikgadējā vidējā atdeve^ (11,11%) 

(^) Vidējā atdeve ir Nominālās summas procentuālā daļa. 

Šajā tabulā ir norādīta naudas summa, ko varat saņemt atpakaļ nākamajos 6 mēneši dažādos scenārijos, pieņemot, ka ieguldāt 

10 000 EUR. Izklāstītie scenāriji atspoguļo Jūsu ieguldījuma iespējamos darbības rezultātus. Jūs varat tos salīdzināt ar citu 

produktu scenārijiem. Izklāstītie scenāriji ir aplēse par turpmākajiem darbības rezultātiem, kas balstīta uz pierādījumiem (no 

līdzšinējās darbības) par to, kā mainās šā ieguldījuma vērtība, un tie nav precīzs rādītājs. Naudas summa, ko saņemsit, var būt 

dažāda – atkarībā no tā, kā darbojas tirgus un cik ilgi turat attiecīgo ieguldījumu/produktu. Spriedzes scenārijs rāda iespējamo 

atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā; tajā nav ņemta vērā situācija, kad naudas izmaksa vispār nebūtu iespējama.  

Šā produkta gadījumā nav iespējams viegli izņemt naudu. Tas nozīmē, ka ir sarežģīti aplēst, kāds naudas apmērs tiktu saņemts 

atpakaļ, ja naudu izņemtu pirms termiņa beigas. Jums vai nu nebūs iespējams izņemt naudu pirms termiņa vai arī, ja tomēr to 

darīsit, Jums nāksies segt lielas izmaksas, vai arī tas radīs lielus zaudējumus. 

Attiecībā uz PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms nepārsniedz 1 gadu, darbības rezultātu scenārijus neuzrāda par 

turēšanas starpposmiem. 

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, un tie ietver arī izmaksas saistībā ar Jūsu maksājumiem savam 

konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā Jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz 

saņemat atpakaļ.  

KAS NOTIKS, JA AS ,,RIETUMU BANKA” NESPĒS VEIKT IZMAKSAS? 

Uz šo produktu nav tieši attiecināma noguldījumu garantijas sistēmas darbība. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likumu ieguldītājam tiek nodrošināta garantētā atlīdzība līdz 100 000 

EUR uz noguldījumu, norēķinu kontu atlikumiem utt. Latvijas Banka izmaksā garantēto atlīdzību klientiem, kuri ir iesnieguši 

prasības likvidatoram vai administratoram. Vairāk informācijas Latvijas Bankas mājaslapā: http://www.bank.lv un 

https://likumi.lv/doc.php?id=274737 

Saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu ieguldītājam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski zaudēto 

finanšu instrumentu vērtības, taču ne vairāk kā 20 000 EUR. Vairāk informācijas Latvijas Bankas mājaslapā: 

http://www.bank.lv / un https://likumi.lv/doc.php?id=55829 

  Riska rādītājs ir saistīts ar pieņēmumu, ka 

produkts tiek turēts līdz darījuma termiņa beigām. 

Faktiskais risks var būt dažāds: tas var ievērojami 

atšķirties, ja nauda tiek izņemta pirms termiņa, un var būt 

tā, ka atpakaļ saņemtā summa ir mazāka. 

 

http://www.bank.lv/lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=274737
http://www.bank.lv/lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=55829


 
 

 

KĀDAS IR IZMAKSAS?  

Ienesīguma samazinājums (RIY) rāda, kā Jums radušos izmaksu kopsumma ietekmēs potenciālo atdevi no Jūsu attiecīgā 

ieguldījuma. Izmaksu kopsummas aprēķinā ņem vērā vienreizējas, pastāvīgas un papildu izmaksas. 

Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas ieteicamajiem turēšanas periodiem. Tas ietver arī potenciālu 

līgumsodu par pirmstermiņa atkāpšanos no darījuma. Attiecībā uz šiem skaitļiem tiek pieņemts, ka ieguldāt, piemērām, 10 000 

EUR. Šīs ir skaitļu aplēses, kas turpmāk var mainīties.  

Izmaksas laika gaitā 

Ir iespējams, ka persona, kas Jums pārdod šo produktu vai konsultē par to, no Jums ietur citas izmaksas. Ja tas tā ir, šī persona 

sniegs Jums informāciju par šādām izmaksām un izskaidros visu izmaksu ietekmi uz Jūsu ieguldījumu laika gaitā. 

Ieguldījums 10 000 EUR 

Scenāriji 

  

Ja nauda tiek izņemta ieteicamā turējuma laikposma beigās  

Izmaksu kopsumma 200 EUR  

Ietekme uz atdevi (RIY) 2,0%  

 

Izmaksu sastāvs 

Tabulā ir atspoguļota šāda informācija: 

• konstatētā dažādu veidu izmaksu ietekme uz ieguldījumu atdevi, kas sagaidāma ieteicamā turējuma laikposma beigās; 

• dažādu izmaksu kategoriju nozīme. 

 

Šajā tabulā ir atspoguļota ietekme uz atdevi 

Vienreizējas 

izmaksas 

Darījuma slēgšanas 

izmaksas 

2,0% Izmaksu ietekme, kas tiek segta, kad tiek veikts darījums. 

To izmaksu ietekme, kas jau ir iekļauta cenā. 

Ieguldījuma izbeigšanas 

izmaksas 

0,00% Izmaksu ietekme, kas rodas, kad ieguldījums tiek izbeigts 

tā termiņa beigās. 

Pastāvīgas 

izmaksas 

Portfeļa darījuma 

izmaksas 

0,00% Izmaksu ietekme, kas rodas, kad tiek pirkti un pārdoti 

produkta pamatā esošie ieguldījumi. 

Citas pastāvīgās 

izmaksas 

0,00% Izmaksu ietekme, kas ik gadu tiek ieturēta par ieguldījumu 

pārvaldību. 

Papildu 

izmaksas 

No darbības rezultātiem 

atkarīgas maksas 

0,00% No darbības rezultātiem atkarīgo maksu ietekme. Tiek 

ieturēta no ieguldījuma, ja produkta darbības rezultāti ir 

labāki nekā tā etalonrādītājam [y reizināts ar x %]. 

Peļņas procentuālās 

daļas 

0,00% Peļņas procentuālo daļu ietekme. Tiek ieturēta, kad 

ieguldījuma darbības rezultāti ir labāki par x %. 

Maksājums y % apmērā no rezultāta peļņas (atdeves) ir 

veicams pēc ieguldījuma izbeigšanas. 

CIK ILGI MAN TO VAJADZĒTU TURĒT, UN  VAI ES VARU NAUDU IZŅEMT AGRĀK?  

Ieteicamais turējuma laikposms: 6 mēneši 

Produktu ir paredzēts turēt līdz ieteicamā turējuma laikposma beigām. 

Ieteicamais turējuma laikposms tiek izvēlēts tā, lai tas atbilstu produkta beigu termiņam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs, iespējams, 

nevarēsiet pārdot produktu pirms termiņa. Ja Jūs varat pārdot ieguldījumu agrākā datumā, Jums var rasties izmaksas un jūs 

varat zaudēt visu vai daļu no Jūsu ieguldījuma. 

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU?  

Jūs varat iesniegt sūdzību, izmantojot internetbankas sistēmu iRietumu, zvanot uz AS „Rietumu Banka” tālruni 

+371 67025555, nosūtot e-pastu uz: complaint@rietumu.lv. Pilns saziņas iespēju saraksts ir pieejams 

https://www.rietumu.com/lv/about-bank/about-rietumu/bank-feedback. 

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA 

AS „Rietumu Banka” mājaslapā www.rietumu.com privātais ieguldītājs var iepazīties ar informāciju, kuru mēs uzskatām par 

svarīgu: 

▪ Tarifi: https://www.rietumu.com/lv/fees/fees-trading 

▪ Informācijas atklāšana: https://www.rietumu.com/lv/document/documents-trading/documents-trading-open 

▪ Pamatinformācijas dokumenti: https://www.rietumu.com/lv/document/documents-trading/documents-trading-kid 

mailto:complaint@rietumu.lv
https://www.rietumu.com/lv/about-bank/about-rietumu/bank-feedback
http://www.rietumu.com/
https://www.rietumu.com/lv/fees/fees-trading
https://www.rietumu.com/lv/document/documents-trading/documents-trading-open
https://www.rietumu.com/lv/document/documents-trading/documents-trading-kid

