AS "Reģionālā investīciju banka"
reģ. Nr. 40003563375
J. Alunāna iela 2, Rīga, Latvija, LV - 1010
SWIFT: RIBRLV22
Tālrunis: (+371) 6750 8989, Fakss: (+371) 6750 8988
bank@ribbank.com, www.ribbank.com

PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS
Nolūks
Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par ieguldījumu produktu. Šis nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir
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
Investīciju depozīts “ASV tehnoloģijas sektors”, kuru izveidoja AS “Reģionālā investīciju banka”, www.ribbank.com.
Papildu informācija iegūstama pa tālruni (+371) 67 359 000 vai e-pastu bank@ribbank.com.
Bankas uzraugošā institūcija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija:
Adrese: Rīga, Kungu iela 1
Telefons: (+371) 67 77 48 00
E-pasts: fktk@fktk.lv
Mājas lapa: www.fktk.lv
Pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas datums – 16.01.2018.

Brīdinājums! Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti
izprotams.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?
Veids
Šīs ir termiņnoguldījums, kura ienesīgums ir piesaistīts fondam, kas tiek tirgots NYSE fondu biržā ar simbolu XLK, un
veic ieguldījumus ASV tehnoloģijas sektora lielākajos uzņēmumos. Ieguldījums akcijās netiek veikts tiešā veidā un Jūs
neiegūsiet īpašuma tiesības uz tām. Investīciju depozīts rada ienesīgumu gadījumā, ja fonda cena pieaug depozīta
darbības periodā.
Šī depozīta darbības termiņš ir 1 gads.
Jūs varat pieteikties depozītam internetbankā sadaļā Finanšu instrumenti  Investīciju depozīts  Programmas.
Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt depozītu pirms termiņa saskaņā ar Investīciju depozīta darbības noteikumu 7.4.p., un
Bankai ir tiesības pieprasīt izbeigt depozītu pirms termiņa saskaņā ar Investīciju depozīta darbības noteikumu 7.6.p.

Mērķi
Šī depozīta galvenais mērķis ir piedāvāt Jums iespēju piedalīties fonda cenas pieaugumā, neriskējot ar depozīta
pamatsummu, jo Banka garantē Jums pamatsummas atmaksu depozīta termiņa beigās, neatkarīgi no fonda cenas
izmaiņām depozīta gaitā, ar nosacījumu, ka Jūs nepārtrauksiet depozītu pirms termiņa.
Investīciju depozīta ienesīgums tiek aprēķināts, reizinot fonda cenas pieaugumu procentos ar depozīta dalības koeficientu
procentos. Papildus informācija par ienesīguma aprēķinu ir pieejama investīciju depozīta programmas piedāvājuma
noteikumos.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji
Šīs produkts ir piemērots klientiem, kuri vēlas iegūt ienesīgumu, kurš pārsniedz standarta depozīta likmi, neriskējot
ar depozīta pamatsummu, un kuri vēlas noguldīt summu, kas nav mazāka par minimālo.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?
Risku radītājs
Jebkurā gadījumā investīciju depozīta termiņa beigās Jums tiks atmaksāti 100% no depozīta pamatsummas. Jums nav
riska uzņemties papildu finansiālas saistības vai pienākumus. Jūsu depozīta pamatsumma ir pilnībā aizsargāta pret tirgus
risku. Jūsu iespējamais maksimālais zaudējumu apmērs ir komisija par pirmstermiņa izbeigšanu gadījumā, ja Jūs
izbeidzat depozītu pirms termiņa.
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Zems risks

Augsts risks
Risks ir norādīts, pieņemot, ka produkts tiek turēts līdz tā beigu datumam. Faktiskais risks var būt dažāds: tas
var ievērojami atšķirties, ja nauda tiek izņemta pirms termiņa, un var veidoties situācija, kurā no
izmaksājamās depozīta pamatsummas tiks atņemta pirmstermiņa izbeigšanas komisija. Sakarā ar to, ka
investīciju depozīts tiek piedāvāts ASV dolāros, tā ienesīgums, kas izteikts eiro, var mainīties atkarībā
no valūtas kursa svārstībām.

Risku kopsavilkuma rādītājs (SRI) 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
“Reģionālā Investīciju Bankas” nespēj Jums maksāt.
Šis produkts ir klasificēts ar 3 no 7, kas apzīmē vidēji zemu riska kategoriju. Ar to potenciālie zaudējumi no turpmākās
darbības rezultātiem tiek novērtēti kā vidēji zemi, un ir pieņemamas, ka slikti tirgus apstākļi neietekmēs AS “Reģionālā
Investīciju Bankas” spēju Jums atmaksāt depozīta pamatsummu un ienesīgumu, ja tāds būs.

Darbības rezultātu scenāriji
Šajā tabulā ir norādīta naudas summa, ko varat saņemt atpakaļ depozīta termiņa beigās, pieņemot, ka ieguldāt 10 000
USD. Darbības rezultātu scenāriji ir norādīti ar nosacījumu, ka Jūs nepārtrauksiet depozītu pirms termiņa.
Izklāstītie scenāriji atspoguļo Jūsu depozīta iespējamos darbības rezultātus. Jūs varat tos salīdzināt ar citu produktu
scenārijiem.
Izklāstītie scenāriji ir aplēse par turpmākajiem darbības scenārijiem, kas balstīta uz pierādījumiem (no līdzšinējās
darbības) par to, kā mainās šī depozīta vērtība, un tie nav precīzs rādītājs. Naudas summa, ko saņemsiet, var būt dažāda –
atkarībā no tā, kā darbojas tirgus un cik ilgi turat depozītu.
Spriedzes scenārijs rāda iespējamo atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā; tajā nav ņemta vērā situācija, kad naudas
izmaksa vispār nebūtu iespējama. Nelabvēlīgais scenārijs rāda iespējamo atdevi ievērojamas tirgus cenu korekcijas
gadījumā. Mērenais scenārijs rāda iespējamo atdevi visticamākajā tirgus cenu pieauguma gadījumā. Labvēlīgais scenārijs
rāda iespējamo atdevi ievērojama tirgus cenu pieauguma gadījumā.
Norādītās summas ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas. Šajās summās nav ņemts vērā Jūsu stāvoklis nodokļu
jomā un Jūsu dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.
Ja ieguldāt šī depozītā, ir uzskatāms, ka sagaidāt, ka pamatā esošā bāzes aktīva cena pieaugs.
Vienreizējais ieguldījums 10 000 USD

Spriedzes scenārijs

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas)
Ikgadējā vidējā atdeve

1 gads (ieteicamais
turējuma laikposms)
10 000 USD
0%

Nelabvēlīgais scenārijs

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas)
Ikgadējā vidējā atdeve

10 000 USD
0%

Mērenais scenārijs

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas)
Ikgadējā vidējā atdeve

10 105 USD
1,05%

Labvēlīgais scenārijs

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas)
Ikgadējā vidējā atdeve

10 420 USD
4,20%

Scenāriji

Kas notiek, ja AS “Reģionālā investīciju banka” nespēj veikt izmaksas?
Šīs investīciju depozīts tiek uzskatīts par noguldījumu Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma izpratnē
(https://likumi.lv/doc.php?id=274737), un Jūsu finansiālie zaudējumi ir garantēti valsts Noguldījumu Garantiju Fonda
ietvaros 100 tūkst. EUR apmērā, ieskaitot visus Jūsu noguldījumus Bankā. Bankas saistību neizpildes dēļ Jums var
rasties finansiāli zaudējumi gadījumā, ja Jūsu depozīta summa ir virs valsts garantētās atlīdzības.

Kādas ir izmaksas?
Izmaksu atspoguļojums
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.
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Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas attiecībā uz trim dažādiem turējuma laikposmiem. Tie
ietver arī potenciālu līgumsodu par pirmstermiņa atkāpšanos no darījuma. Attiecībā uz šiem skaitļiem tiek pieņemts, ka
ieguldāt 10 000 USD. 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.
Vienreizējais ieguldījums 10 000 USD
Scenāriji

Ja nauda tiek izņemta
pēc 1 mēneša

Ja nauda tiek izņemta
pēc 6 mēnešiem

Ja nauda tiek izņemta
pēc 1 gada

325 USD, 3.25%
325 USD, 3.25%

162.5 USD, 1,625%
162.5 USD, 1,625%

0 USD, 0%
0 USD, 0%

Izmaksu kopsumma
Ietekme uz atdevi (RIY) gadā

Izmaksu sastāvs
Šajā tabulā ir atspoguļota ietekme uz atdevi gadā
Vienreizējas
izmaksas

Pastāvīgas
izmaksas

Papildu
izmaksas

Darījuma slēgšanas
izmaksas
Ieguldījuma slēgšanas
izmaksas
Portfeļa darījuma
izmaksas
Citas pastāvīgas
izmaksas
No darbības
rezultātiem atkarīgas
izmaksas
Peļņas procentuālās
daļas

Nav To izmaksu ietekme, kuras tiek segtas, kad tiek veikts ieguldījums.
To izmaksu ietekme, kuras rodas, kad ieguldījums tiek izbeigts tā
termiņa beigās.
To izmaksu ietekme, kuras rodas, kad pērkam un pārdodam produkta
Nav
pamatā esošos ieguldījumus.
To izmaksu ietekme, kuras ik gadu ieturam par ieguldītāju ieguldījumu
Nav
pārvaldījumu, un II daļā minētās izmaksas.
No darbības rezultātiem atkarīgo izmaksu ietekme. Tās ieturam no
Nav ieguldījuma, ja produkta darbības rezultāti ir labāki nekā tā etalona
rādītajam.
Nav

Nav Peļņas procentuālo daļu ietekme.

Cik ilgi man depozītu vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?
Ieteicamais turējuma laikposms: līdz depozīta beigu datumam.
Banka iesaka turēt depozītu līdz tā beigu datumam, jo tādā gadījumā pastāv vislielākā pelņas gūšanas varbūtība.
Investīciju depozīta summu nevar palielināt vai samazināt depozīta darbības gaitā.
Investīciju depozītu ir iespējams izbeigt pirms termiņa. Investīciju depozīta pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Banka
aprēķina un ietur komisijas maksu. Maksimālais pirmstermiņa izbeigšanas komisijas apmērs ir 3,25% no depozīta
pamatsummas.

Kā iesniegt sūdzību?
Jūs varat iesniegt sūdzību AS “Reģionālā investīciju banka”. Sūdzības iesniegšanas kārtība ir pieejama adresē:
http://www.ribbank.com/lv/par_banku/ierosinajumi_un_sudzibas. Bankas kontaktinformācija:
Adrese: Rīga, J. Alunāna iela 2
Tālrunis: (+371) 67 359 000
E-pasts: bank@ribbank.com
Mājas lapa: www.ribbank.com
Jūs varat iesniegt sūdzību Banku uzraugošai institūcijai – Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:
Adrese: Rīga, Kungu iela 1
Tālrunis: (+371) 67 77 48 00
E-pasts: fktk@fktk.lv
Mājas lapa: www.fktk.lv
Visas saņemtās sūdzības tiks apstrādātas saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Cita svarīga informācija
Investīciju depozīta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
- Investīciju depozīta darbības noteikumi,
- Investīciju depozīta piedāvājuma apraksts,
- Investīciju depozīta piedāvājuma noteikumi, kuri brīvi pieejami Bankas mājas lapā
(http://www.ribbank.com/lv/dokumenti/investicijas_doc), kā arī internetbankā sadaļā Finanšu instrumenti 
Investīciju depozīts  Programmas.
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