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Par investīcijām parādzīmēs piemēroto izmaksu
un saistīto maksu piemērs

Šajā dokumentā AS Mintos Marketplace ("Mintos") saviem investoriem un potenciālajiem investoriem
sniedz iepriekšēju informāciju par izmaksām un saistītajām maksām, kas tiek maksātas par Mintos
platformā piedāvātajiem finanšu instrumentiem. Šis piemērs ir sagatavots saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) 2017/565 50. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4.
punktu. Šajā piemērā norādītās izmaksas un saistītās maksas ir saskaņā ar Mintos komisijas maksu un
maksām, kas pieejamas tīmekļa vietnē www.mintos.com. Šajā dokumentā nav iekļauti guvumi vai
zaudējumi no ārvalstu valūtas kursa svārstībām, kas var rasties, ja investors investē valūtā, kas atšķiras no
viņa vietējās valūtas. Šis dokuments nav mārketinga materiāls.

Zemāk dotajā piemērā ir parādītas izmaksas un saistītās maksas, kas investoram radīsies, veicot
vienreizēju investīciju viena kalendārā gada laikā vai veicot periodiskas investīcijas kalendārā gada laikā
katru mēnesi. Lūdzam ņemt vērā, ka maksa par neaktīva kontu tiks piemērota tikai tad, ja finanšu
instrumenti netiks pirkti vai pārdoti 6 mēnešu garumā vai ilgāk. Šī piemēra mērķis ir sniegt detalizētu
informāciju par dažādām izmaksām, kas tiek maksātas par Mintos sniegtajiem investēšanas
pakalpojumiem. Šajā piemērā sniegto aprēķinu un datu pamatā ir vēsturiskie Mintos dati par izmaksām un
maksām, valūtas maiņas maksu, investīcijām un vidējo atdevi.

Aprēķinot izmaksas un saistītās maksas, mēs ņemam vērā pieņemto investīciju ilgumu un investēto
summu. Šajā piemērā aprēķinātās izmaksas un saistītās maksas var atšķirties no investora faktiskajām
izmaksām un saistītajām maksām, jo faktiskie maksājumi ir atkarīgi no finanšu instrumentu tirgus vērtības
un citiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, valūtas maiņas kursa (ja investīciju valūta atšķiras no investora
vietējās valūtas). Informāciju par izmaksām un maksām par konkrētu investīciju pakalpojumu investori var
atrast savā Mintos kontā.

12 mēneši ar 1000 eiro
investīciju

12 mēneši ar 10 000 eiro
investīciju

Izmaksas un
maksas veids

Scenārijs Summa (€) Summa % Summa (€) Summa %

Maksa par
iemaksu*

N/a 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Otrreizējā tirgus
maksa**

Pieņemot, ka investētā summa tiek pārdota
perioda beigās. Maksa tiek aprēķināta,
pamatojoties uz pārdoto summu, izņemot
investīcijas, kas veiktas, izmantojot Mintos
stratēģijas.

8.50 0.85% 85.00 0.85%

Valūtas
konvertācijas
maksa***

Maksa tiek iekasēta, kad investors konvertē
iemaksātos līdzekļus citā valūtā, lai tos
investētu. Vidēji 9% 12 mēnešu laikā. Lūdzu,
ņem vērā, ka tabulā norādīta vidējā likme,

0.71 0.78% 7.15 0.78%
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=celex%3A32014L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=celex%3A32014L0065
https://www.mintos.com/en/how-it-works/fees/
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faktiskā piemērotā likme ir atkarīga no valūtu
pāra.

*Maksa par iemaksu: maksa par iemaksu tiek iekasēta pēc iemaksas veikšanas.
**Otrreizējā tirgus maksa: otrreizējā tirgū pārdotajām summām tiek piemērota maksa 0,85 % apmērā. Par naudas izņemšanu no
Mintos stratēģijām maksa netiek iekasēta.
***Valūtas konvertācijas maksa: šī maksa tiek piemērota konvertētajām summām un valūtu pārim.

Pamudinājumi

12 mēneši ar 1000
eiro investīciju

12 mēneši ar 10 000
eiro investīciju

Izmaksas un
maksas veids

Scenārijs Summa
(€)

Summa
%

Summa
(€)

Summa %

Trešo
personu
maksājumi

Trešo personu maksājumi tiek
aprēķināti, pamatojoties uz investēto
summu.

25.89 2.59% 258.90 2.59%

Trešo personu maksājumi - Mintos saņemtie trešo personu maksājumi (zināmi arī kā pamudinājumi) tiek
aprēķināti, pamatojoties uz neatmaksāto investīciju apmēru Mintos aizdevumu tirgū, un tos saņem no
kredītu izsniedzējiem. Maksa ir atkarīga no līguma starp kredītu izsniedzējuu un Mintos. Trešo personu
maksājumi tiek summēti un izteikti gan kā naudas summa, gan kā procentuālā daļa no investētās summas.
Kad Kredītu izsniedzējs pievienojas platformai, tiek iekasēta pieslēguma maksa līdz 30 000 eiro apmērā.
Tas ir vienreizējs maksājums, ko veic kredītu izsniedzējs.

Tiek uzskatīts, ka Mintos nav saņēmis pamudinājumus, sniedzot portfeļa pārvaldības vai ieguldījumu
konsultāciju pakalpojumus investoriem, tāpēc Mintos šos pamudinājumus patur un nenodod parādzīmju
turētājiem. Mintos ir izstrādājusi stingru interešu konflikta pārvaldības politiku un procedūras, lai nepieļautu,
ka pamudinājumi rada Mintos interešu konfliktu.

Maksa par neaktīvu kontu
Mēs piemērojam maksu par neaktīva kontu investoriem, kuri nav ieguldījuši vai pārdevuši
parādzīmes 6 mēnešu garumā vai ilgāk.

Scenārijs Summa mēnesī (€) Summa uz 12 mēnešiem
(€)

Pieņemot, ka neieguldītā daļa pārsniedz 30% no kopējās konta
vērtības un pārsniedz EUR 100.
Pēc 6 mēnešiem investoram būtu jāmaksā EUR 2,90 neaktivitātes
maksa par katru nākamo mēnesi, kad investora konts ir neaktīvs.

2.90 17.40
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Pieņemot, ka neieguldītā daļa nepārsniedz 30% no kopējā konta
vērtības vai ir mazāka par EUR 100.
Netiks iekasēta Neaktīva konta uzturēšanas komisijas maksa.

0.00 0.00

Izmaksu un maksu par investīcijām parādzīmēs kumulatīvā ietekme

Gada atdeve (%) Gada investīciju summa
(€)

Kopējie ienākumi (vidējā gada atdeve) pēc maksu piemērošanas

1 mēnesis (€) 12 mēneši (€) 12 mēneši ar
vienreizēju

ieguldījumu (piemēro
maksu par neaktīva

kontu) (€)

8% 10 000 58.99 707.85 690.45

0% 10 000 -7.68 -92.15 -74.75

-8% 10 000 -74.35 -892.15 -909.55

Aprēķini, kas norādīti kumulatīvā efekta piemērā, ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos, lai parādītu izmaksu
un maksu kumulatīvo ietekmi uz atdevi negatīva (-8%), neitrāla (0%) un pozitīva (+8%) snieguma scenārija
gadījumā. Šie scenāriji nav garantēti un nekādos apstākļos nav uzskatāmi par nākotnes snieguma
rādītājiem. Absolūtā investīciju atdeve tiek aprēķināta apkopotā veidā, un tā atspoguļo kopējos ienākumus
attiecīgajā investīciju periodā. Finanšu instrumentu (parādzīmju) izmaksas un saistītās maksas tiek
aprēķinātas, pamatojoties uz investīcijas vidējo vērtību kalendārā gada laikā.

Atruna: visas izmaksas un saistītās maksas attiecas uz investīcijām, kas tiek pārdotas Mintos aizdevumu
tirgū 1 mēneša un 12 mēnešu periodā, pieņemot, ka perioda beigās investīcija tiek pārdota, un līdzekļi tiek
izņemti. Izmaksas un maksas ir aprēķinātas par pieņemto investīciju summu un investīciju periodu. Šajā
dokumentā sniegtā informācija ir balstīta uz vēsturiskajiem datiem par izmaksām un maksām. Aplēstās
izmaksas un saistītās maksas var atšķirties no faktiski piemērotajām izmaksām un maksām, jo faktiskās
maksas ir atkarīgas no katras investīcijas tirdzniecības nosacījumiem.
Mintos ir arī tiesīgs iekasēt no investora ad hoc maksu un savus izdevumus mantojuma, dāvinājuma un
citos atsevišķos gadījumos. Šādas maksas un izdevumi ir neregulāri, un tie nav atspoguļoti šajā
skaidrojumā.
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