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IEGULDĪJUMU FONDA "FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS" 

DAĻU IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI 

 

 

1. AS "Baltic International Bank" (tālāk tekstā - Banka) Latvijas Republikā izplata atvērtā 

ieguldījumu fonda "Franklin Templeton Investment Funds" (tālāk tekstā - Fondi) daļas, 

pamatojoties uz Bankas un Fondu pārvaldītāja "Franklin Templeton International Services S.A." 

(tālāk tekstā - Fondu pārvaldītājs) starpā noslēgto Izplatīšanas līgumu. 

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Banka veic Fondu daļu izplatīšanu un Bankai iesniegto 

rīkojumu par parakstīšanos uz Fondu daļām pieņemšanu un izpildi. Šie noteikumi stājas spēkā 

pēc to apstiprināšanas Bankas valdē. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudē 

2013. gada 16. maijā Bankas valdes sēdē apstiprinātie "Ieguldījuma fonda "Franklin Templeton 

Investment Funds" daļu izplatīšanas noteikumi" (protokola Nr. 01- 05/20/13). 

3. Banka izplata Fondu daļas atbilstoši Fondu prospektam. Fondu saraksts ir pieejams Bankas 

timekļa vietnē www.bib.eu. 

4. Banka piedāvā Fondu daļas izplatīšanai tiem klientiem, kuri ir pieteikušies brokerpakalpojumu 

saņemšanai un līdz ar to ir iesnieguši Bankā klienta parakstītu Pieteikumu Brokerpakalpojumu 

saņemšanai (turpmāk tekstā – Pieteikums), ko akceptējusi Banka. 

5. Banka par Fondu daļu izplatīšanu var saņemt papildus labumu (Inducement). Šī papildu labuma 

apmērs tiek aprēķināts atbilstoši algoritmam, ko noteicis papildu labuma izmaksātājs, un var 

būt atkarīgs tostarp no naudas līdzekļu apjoma, kādu Banka ir akumulējusi šajā produktā. Pēc 

klienta pieprasījuma, Banka sniedz klientam detalizētu skaidrojumu par kārtību, kādā tiek 

aprēķināts papildus labums attiecībā uz katru atsevišķu papildus labuma izmaksātāju. 

6. Banka skaidri un nepārprotami brīdina klientu, ka, piedāvājot iegādāties Fondu  daļas, Banka 

rīkojas tikai un vienīgi kā Fondu daļu izplatītājs un nenes atbildību par jebkādiem finansiālajiem 

riskiem, kas klientam var rasties, parakstoties un iegādājoties īpašumā, apmainot vai 

atpārdodot Fondu daļas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, par jebkādiem riskiem, kas saistīti ar 

Fondu daļu cenu svārstībām un iespējamo ieguldījumu zaudēšanu. Risku raksturojums ir 

pieejams Bankas interneta vietnē www.bib.eu. Banka informē  klientu, ka saskaņā ar Fondu 

prospektu, Fondu daļu aprēķinātās aktuālās cenas tiek publicētas un ir pieejamas Fondu 

pārvaldītāja timekļa vietnē: www.franklintempleton.lu. Banka brīdina klientu, ka Banka 

neuzņemas atbildību par kļūdām cenu publikācijās, par publicēšanas kavēšanos vai par cenu 

nepublicēšanu. 

7. Balstoties uz Fondu pārvaldītāja sniegto informāciju, Banka informē klientu par minimālajiem 

ieguldījumiem, kas nepieciešami, lai parakstītos uz Fondu daļām. 

8. Rīkojumus par parakstīšanos uz Fondu daļām, to apmaiņu vai atpakaļ pārdošanu (tālāk tekstā - 

Rīkojums) Banka pieņem Bankas darba dienās no plkst. 9:30 līdz 17:00, Bankas telpās, 

Grēcinieku ielā 6, Rīgā, LV-1050, vai izmantojot citus Līgumā noteiktos  savstarpējās saziņas 

kanālus. 

9. Banka pieņem Rīkojumu un nosūta to izpildei Fondu pārvaldītājam, ja tiek izpildīti visi Līgumā 

paredzētie Rīkojuma izpildes priekšnoteikumi. 

 

10. Klienta Rīkojumi par darījumu veikšanu ar Fondu daļām tiek izpildīti ievērojot Bankas „Klientu 

rīkojumu izpildes politiku darījumiem ar finanšu instrumentiem”, kas ir pieejama Bankas interneta 

vietnē www.bib.eu. 

http://www.bib.eu/
http://www.bib.eu/
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Saņemot Rīkojumu, Banka pārbauda vai klientam ir Rīkojuma izpildei nepieciešamā  naudas līdzekļu 

summa un/vai Fondu daļu daudzums. Banka ir tiesīga atteikt Rīkojuma izpildīšanu Līgumā paredzētajos 

gadījumos un noteiktajā kārtībā. Banka nekavējoties paziņo klientam par Rīkojuma izpildīšanas 

atteikumu. 

11. Apstiprinājumi par Rīkojuma izpildīšanu klientam tiek nosūtīti Līgumā paredzētajā kārtībā. 

12. Banka brīdina klientu, ka Fondu pārvaldītājs patur tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt 

jebkuru Rīkojuma izpildi pilnībā vai daļēji. 

13. Par Rīkojumu izpildes nodrošināšanu Banka piemēro komisijas maksas atbilstoši Bankas 

cenrādim, kas ir pieejamas Bankas timekļa vietnē www.bib.eu. 

14. Banka publicē visu informāciju par Fondu un Fondu daļām, kuru Banka ir saņēmusi no Fondu 

izplatītāja savā timekļa vietnē www.bib.eu saskaņā ar Izplatīšanas līgumu un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Banka nesniedz nekādus citus datus, prognozes vai 

piedāvājumus par Fondu daļām, kā vien tos, kurus Banka ir saņēmusi no Fondu pārvaldītāja 

Fondu daļu izplatīšanas ietvaros. 

http://www.bib.eu/
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