Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumiem fondos
Detalizēta informācija par pamudinājumiem ir
aprakstīta dokumentā “Informācija par
pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu
pakalpojumiem un produktiem”.

Šādu pamudinājumu mērķis ir paaugstināt klientiem
sniegto ieguldījumu pakalpojumu kvalitāti, un tas
neietekmē SEB bankas pienākumu sasniegt pēc
iespējas labākus rezultātus klientam.

AS „SEB banka” (turpmāk – SEB banka), nodrošinot
SEB ieguldījumu fondu izplatīšanu Latvijā, sniedz un
saņem no trešajām personām materiālos un
nemateriālos pamudinājumus.

Pamudinājumu apmērs, kurus saņem SEB banka, tiek
izteikts procentos no attiecīgā ieguldījumu fonda
pārvaldīšanas komisijas maksas vai procentos no
klientu ieguldījumiem šajos fondos (atkarībā no
fonda veida).

Ieguldījumu fondi
Ieguldījumu fondi, kuru galvenais izplatītājs ir Skandinaviska
Enskilda Banken AB (SEB ieguldījumu fondi)
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
pārvaldītie ieguldījumu fondi
Citi ieguldījumu fondi

Pamudinājuma apmērs*
70% no fonda pārvaldīšanas komisijas
25 % no fonda pārvaldīšanas komisijas
0.1125%-1.26% (gada likme) no SEB klientu
kopējiem ieguldījumiem šajos fondos**

* Pamudinājuma apmērs ir norādīts informatīvi un tas var mainīties.
** Pamudinājuma apmērs ir norādīts informatīvi, ņemot vērā dažādu ieguldījumu fondu 2018. gada rādītājus.

Informācija par pārvaldīšanas komisijas maksas apmēru ir pieejama SEB bankas mājaslapas sadaļā
“Fondu cenas”. Informācija par citu ieguldījumu fondu pārvaldīšanas komisijas maksu ir pieejama attiecīgā fonda
regulējošajos dokumentos.
Aprēķina piemērs
Klients veic ieguldījumu, iegādājoties SSF SEB Strategy Growth Fund C fonda daļas 100 eiro vērtībā. Šī
fonda pārvaldīšanas komisijas apmērs ir 1.45% no Jūsu ieguldījuma vērtības, kas konkrētajā piemērā veidos 1.45
eiro gadā (ja Jūsu ieguldījuma vērtība gada laikā neizmainās). Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju,
pamudinājumu apmērs būs 70% no 1.45 Eiro, proti - 1.01 eiro.
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Gadījumi, kad pamudinājumi tiek novirzīti bankas klientiem
Pamudinājumi tiek novirzīti: (1) IPAS SEB Investment Management pārvaldībā esošajiem ieguldījumu
portfeļiem; (2) SEB bankas individuāli pārvaldītajiem ieguldījumu portfeļiem; (3) citos gadījumos, kad SEB banka
nav tiesīga pamudinājumus paturēt.
Norādītajos gadījumos saņemtie pamudinājumi tiks izmaksāti klientam cik drīz vien iespējams, bet ne
vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša, kad pamudinājumu maksājums ir saņemts SEB bankā, beigām, pārskaitot tos uz
vērtspapīru kontam piesaistīto norēķinu vai ieguldījumu kontu.
Ja šajā dokumentā atspoguļotā informācija, Jūsuprāt, ir nepietiekama, un ja vēlaties precizēt ar Jūsu
plānoto ieguldījumu saistītā pamudinājuma apmēru vai plānojat ieguldīt fondos, kuru galvenais izplatītājs nav
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) vai Schroder Investment Management (Europe) S.A., precīzu
pamudinājuma apmēru Jūs varat noskaidrot, sazinoties piezvanot pa SEB bankas diennakts tālruni (+371)
26668777, rakstot vēstuli internetbankā vai apmeklējot SEB bankas filiāli.
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