
 
 

Apstiprināts ar SIA “Viainvest” valdes 

2022. gada 30. septembra lēmumu 

 

Iepriekšēja informācijas atklāšana par ar ieguldījumiem saistītajām izmaksām un maksām 

(piemērs) 

Šis dokuments sniedz SIA Viainvest (“Viainvest” vai “Platforma”) klientiem un potenciālajiem 

klientiem informāciju par izmaksām un saistītajām maksām, kas tiek piemērotas un 

maksājamas, veicot ieguldījumus Platformā piedāvātajos instrumentos. Šis izmaksu un saistīto 

maksu sadalījums ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2014/65/ES 24. panta 4. punktā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā 

noteiktajām prasībām. Piemērā norādītās izmaksas un saistītās maksas ir balstītas uz Viainvest 

maksām, kas pieejamas Platformas vietnē https://viainvest.com/. Šis dokuments neietver 

individuālas atlaides, kas var tikt piedāvātas noteiktiem investoriem. Šis dokuments nav 

reklāmas materiāls. 

Šis dokuments neietver peļņu vai zaudējumus, kas var rasties no valūtas kursa svārstībām, ja 

ieguldītāja bāzes valūta atšķiras no ieguldījumu valūtas. 

Piemērā parādītas izmaksas un saistītās maksas, kas ieguldītājam radīsies par vienreizēju 

ieguldījumu kalendārajā gadā vai par ikmēneša periodiskiem ieguldījumiem kalendārā gada 

laikā. Šī piemēra mērķis ir sniegt detalizētu informāciju par dažādām izmaksām, kas rodas, 

izmantojot Viainvest sniegtos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldot Platformā pieejamajos 

instrumentos. Piemērā sniegtā informācija ir balstīta uz vēsturiskiem datiem par ieguldījumu 

izmaksām un saistītajām maksām, kā arī vidējo atdevi. 

Investīcijas uz 12 mēnešiem: 

Izmaksu veids un saistītās maksas EUR 1 000 EUR 10 000 

Summa, EUR          
% 

Summa, EUR          
%   

Vienreizējas 
maksas 

Maksa par līdzekļu noguldīšanu vai 
izņemšanu no Platformas 

0.00 0.0 0.00 0.0 

Ieguldījumu vai atmaksas maksa 0.00 0.0 0.00 0.0 

Pastāvīgās 
maksas 

Maksa par ieguldījumu turēšanu 
Platformā 

0.00 0.0 0.00 0.0 

Jebkādas 
citas maksas 

Jebkuras citas Platformas maksas 
vai komisijas maksas par darījumu 
veikšanu Platformā 

0.00 0.0 0.00 0.0 

 

Maksa par pakalpojumu neaktīviem kontiem 

Investoriem iekasējam maksu par neaktīviem kontiem (ja konta atlikums ir <10 EUR un pēdējo 

3 mēnešu laikā nav veikti darījumi) 

Scenārijs Scenārijs Maksas 
summa mēnesī (€) 

Maksas summa 
12 mēnešos (€) 



 
 

Pieņemot, ka neinvestēto līdzekļu īpatsvars 
pārsniedz 30% no kopējās konta vērtības un ir virs 
10 eiro. Pēc 3 mēnešiem no ieguldītāja tiktu 
iekasēta pakalpojuma maksa EUR 2,00 katru 
nākamo mēnesi, investors paliek neaktīvs. 

2.00 24.00 

Pieņemot, ka neieguldītā līdzekļu daļa nepārsniedz 
30% no kopējās konta vērtības vai ir mazāka par 
EUR 10. Neaktivitātes maksa netiks iekasēta. 

0.00 0.00 
 

Piemērā ir ilustrētas izmaksas un ar to saistītās maksas, kas investoram būtu jāsedz par 

Platformas izmantošanu viena kalendārā gada laikā un par paredzēto summu (1000 EUR un 

10 000 EUR) ieguldījumu. Ieguldījumu produkta kopējās izmaksas ir 0,0% no ieguldījuma 

summas un Platformas piemērotās izmaksas ir 0,0%. Investora faktiskās izmaksas un saistītās 

maksas var atšķirties no izmaksām un saistītajām maksām, kas aprēķinātas piemērā, jo 

faktiskie maksājumi ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, piemēram, ieguldītāja bāzes valūtas. 

 Izmaksu un saistīto maksu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem 

Sniegtie rezultāti ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, lai atspoguļotu izmaksu un saistīto 

maksu kumulatīvo ietekmi uz peļņu. Piemērā parādīts negatīvā (-12%), neitrālā (0%) un 

pozitīva (+ 12%) rezultāta scenārijs. Šie scenāriji ne vienmēr izriet no objektīvas datu analīzes 

un netiek uzskatīti par nākotnes rezultātu prognozi. Absolūtā ieguldījumu atdeve tiek 

aprēķināta kopumā un atspoguļo kopējo atdevi attiecīgajā ieguldījumu periodā. Investīciju 

izmaksas un saistītās maksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz vidējo ieguldījumu vērtību 

kalendārajā gadā. 

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc 
izmaksu un saistīto nodevu atskaitīšanas 

Gada atdeve 
 

Investīciju summa 1 mēnesis, EUR 12 mēneši, EUR 

9,00% EUR 1 000 7,50 (0,75%) 90,00 (9,00%) 

EUR 10 000 75,00 (0,75%) 900,00 (9,00%) 

0,00% EUR 1 000 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 

EUR 10 000 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 

-9,00% EUR 1 000 -7,50 (-0,75%) -90,00 (-9,00%) 

EUR 10 000 -75,00 (-0,75%) -900,00 (-9,00%)  

 

Piemēra pamatā ir pieņēmums, ka ieguldītājs iegulda Platformā pieejamā instrumentā ar 

dzēšanas termiņu 1 mēnesis vai 12 mēneši un perioda beigās izņem līdzekļus no Platformas. 

Izmaksas un saistītās maksas tiek aprēķinātas par pieņemto ieguldījumu summu un 

ieguldījumu periodu. Paredzamās izmaksas un saistītās maksas var atšķirties no faktiski 

iekasētajām izmaksām un saistītajām maksām laika gaitā, ja mainās Platformas pašreizējais 

cenrādis vai rodas jaunas ar Produkta pārdošanu saistītas izmaksas. 
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Ex-ante disclosure of investment related costs and charges (example)  

This document provides SIA Viainvest (“Viainvest” or “Platform”) clients and potential clients 

with information on costs and related fees that shall be applied and paid when investing in 

the instruments offered on the Platform. This breakdown of costs and related fees has been 

prepared in accordance with the requirements specified in Article 24(4) of Directive 

2014/65/EU of the European Parliament and of the Council and Article 50 of Commission 

Delegated Regulation (EU) 2017/565. The costs and related fees shown in the example are 

based on the Viainvest fees available on the Platform's website https://viainvest.com/. This 

document does not include individual discounts that may be offered to certain investors. This 

document is not the promotional material.  

This document does not include gains or losses that may arise from exchange rate fluctuations 

if the investor's base currency is different from the investment currency.  

The example shows the costs and related fees that the investor will incur for one-time 

investment in one calendar year or for monthly periodic investments within calendar year. 

The purpose of this example is to provide detailed information on the various costs that occur 

while using the investment services provided by Viainvest and investing in the instruments 

available on the Platform. The information provided in the example is based on historical data 

on investment costs and related fees, as well as average returns.  

Investment for 12 months:  

Type of costs and related charges EUR 1 000 EUR 10 000 

Sum, EUR          % Sum, EUR          %   

One - off 
fees 

Fee for depositing or withdrawing 
funds from the Platform 

0.00 0.0 0.00 0.0 

Investment or repayment fee 0.00 0.0 0.00 0.0 

Ongoing 
charges 

Fee for keeping investments on the 
Platform 

0.00 0.0 0.00 0.0 

Any other 
fees 

Any other fees or commissions of 
the Platform for conducting 
transactions on the Platform 

0.00 0.0 0.00 0.0 

 

The example illustrates the costs and related fees that the investor would have to bear for the 

use of the Platform within one calendar year and for the investment of provided amounts 

(EUR 1,000 and EUR 10,000). The total costs of the investment product are 0.0% of the 

investment amount and the costs applied by the Platform is 0.0%. The investor's actual costs 

and related fees may differ from the costs and related fees calculated in the example because 

the actual payments depend on various factors, such as the investor's base currency. 

 Cumulative effect of costs and related fees on investments  

The provided results are for illustrative purposes only to reflect the cumulative effect of costs 

and related fees on profit. The example shows the negative (-9%), neutral (0%) and positive 

(+ 9%) result scenarios. These scenarios do not always result from the objective data analysis 

and are not considered the forecast of future results. The absolute investment return is 

https://viainvest.com/


 
 

calculated as a whole and reflects the total return for the relevant investment period. 

Investment costs and related fees are calculated based on the average value of investments 

during the calendar year. 

Total revenues (average annual profit) after  
deduction of costs and related fees 

Annual return 
 

Investment amount 1 month, EUR 12 months, EUR 

9,00% EUR 1 000 7,50 (0,75%) 90,00 (9,00%) 

EUR 10 000 75,00 (0,75%) 900,00 (9,00%) 

0,00% EUR 1 000 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 

EUR 10 000 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 

-9,00% EUR 1 000 -7,50 (-0,75%) -90,00 (-9,00%) 

EUR 10 000 -75,00 (-0,75%) -900,00 (-9,00%)  

 

The example is based on the assumption that the investor invests in the instrument available 

on the Platform with the maturity of 1 month or 12 months and withdraws the funds from the 

Platform at the end of the period. Costs and related fees are calculated for the assumed 

investment amount and investment period. Estimated costs and related fees may differ from 

those actually charged costs and related fees over the time if the Platform's current price list 

changes or new costs associated with the Product sale arise. 


