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Brokeru pakalpojumi



Klasiskie brokeru produkti

 Akciju tirgi

 Obligāciju tirgi

 Ieguldījumu fondi

 REPO darījumi

 Kastodiālie pakalpojumi

 Zelts

Klasiskie brokeru pakalpojumi – šajā gadījumā klients strādā tieši ar brokeri vai baņķieri.



Klasiskie brokeru pakalpojumi

Akciju tirgi

Aptverti galvenie tirgi – ASV, Eiropa, Krievija, Āzija. Norēķini iespējami gan darījuma valūtā, gan ar 

automātisku līdzekļu konvertāciju darījuma valūtā,  ja nepieciešams. 

Obligācijas – viens no galvenajiem instrumentiem Bankas klientu investīcijām. Sadarbība ar plašu partneru tīklu.

Obligāciju tirgi



Klasiskie brokeru pakalpojumi

Repo darījumi

Pakalpojums ir aizdevums klientam ar vērtspapīru nodrošinājumu.

Repo darījumus Banka piedāvā kā vidēja termiņa, ilgtermiņa finansējumu. Darījums tiek noslēgts vismaz uz nedēļu, bet to var izbeigt 

ātrāk. Finansējumu var saņemt USD, EUR, GBP u.c. valūtās pēc vienošanās. Procentu likmes un atlaides atkarīgas no vērtspapīru veida.

Klienta vērtspapīru glabāšana lielākajos starptautiskajos depozitārijos Clearstream, Euroclear, DTC, Crest «sabalansētas» glabāšanas ietvaros.

Klientu aktīvi ir aizsargāti no Bankas kredītriska, kā arī no Bankas darījumu partneru riskiem.

Individuāla pieeja emitentu korporatīvo darījumu apkalpošanā. 

Kastodiālie pakalpojumi



Klasiskie brokeru pakalpojumi

Zelts

Zelta programmā Banka piedāvā:

 Zelta stieņu iegādi atbildīgai glabāšanai vai pārdošanai. Iegādājoties zeltu atbildīgai glabāšanai, Banka piedāvā zelta atpirkšanas iespēju. Ja 

klients pats uzglabā iegādāto zeltu, tas netiek atpirkts.

 Dārgmetālu konts – iespēja iegādāties zeltu, atverot dārgmetālu kontu Bankā. Uz kontu netiek pārskaitīta nauda, bet gan dārgmetāla Trojas 

unces. Dārgmetālu kontu var izmantot Bankas klientu savstarpējiem norēķiniem.

Platforma BIB Trader – universāls instruments, kas sniedz klientam piekļuvi CFD un Forex tirgiem.

Darījumi notiek vienā kontā, naudas pārskaitījumi uz/no platformu tiek īstenoti Bankas ietvaros

iespējami īsākā laikā.

Tirdzniecības platforma BIB TRADER



Aktīvu pārvaldīšana



Mūsu produkti

Modeļa portfeļi

 No 250 tūkst. EUR/USD

 1% gadā

 No 500 tūkst. EUR/USD

 1-2% gadā

Individuāli izstrādāts portfelis

 No 500 tūkst. EUR/USD

 1% visā termiņā

Individuāli izstrādāts parāda vērtspapīru portfelis



Modeļa portfeļi

Investīciju pieeja

 Pasīvā pieeja, ieguldot biržā tirgotajos fondos (ETF)

 Investīciju stratēģija aktīvu kategorijas un ģeogrāfiskā reģiona līmenī

 Investīcijas obligācijās un akcijās

 Akcijas – investīcijas akciju fondos ar ekspozīciju Eiropas, Amerikas, Japānas un jaunajos tirgos, maksimāli dublējot noteiktu akciju indeksu.

 Obligācijas – investīcijas obligāciju fondos ar ekspozīciju Eiropas, Amerikas, Japānas un jaunajos tirgos,

maksimāli dublējot noteiktu obligāciju indeksu.

Aktīvu kategorijas

 Konservatīvais

 Konservatīvais+

 Sabalansētais

 Sabalansētais+

 Agresīvais



Individuāli izstrādāts portfelis

 Klientu vajadzību un vēlmju novērtējums par gaidāmo ienesīgumu un potenciālo ieguldījumu risku, līdzekļu

izvietošanas termiņu, kā arī klientu finansiālām un cita veida unikālām vajadzībām.

 Cieša sadarbība ar klientu gan finanšu instrumentu portfeļa izstrādes posmā, gan visā ieguldījumu

pārvaldīšanas periodā.

 Klientam ir iespēja aktīvi piedalīties sava finanšu instrumentu portfeļa pārvaldīšanas procesā.

 Klients var jebkurā brīdī mainīt ieguldījumu stratēģiju, pārskaitīt aktīvus uz brokeru kontu vai pārdot aktīvus un

pārskaitīt visu vai daļu līdzekļu uz norēķinu kontu.



Individuāli izstrādāts parāda vērtspapīru portfelis

 Finanšu līdzekļu izvietošana noteiktajā termiņā zema riska obligācijās.

 Par konkrētā portfeļa izstrādi sadarbībā ar klientu iekasējam vienreizēju

komisijas maksu tikai 1% apmērā.

 Papildu komisija par portfeli – 0,1% par darījumu, 0,18% gadā par vērtspapīru glabāšanu.

 Iespēja jebkurā brīdī mainīt ieguldījumu stratēģiju, pārskaitīt aktīvus uz brokeru kontu vai

pārdot aktīvus un pārskaitīt visu vai daļu līdzekļu uz norēķinu kontu.



Kāpēc uzticēt līdzekļus aktīvu pārvaldei?

 Iespēja uzglabāt līdzekļus ārpus bilances (tostarp naudas līdzekļus).

 Iespēja ieguldīt līdzekļus īstermiņā un ilgtermiņā.

 Ieguldījumu iespēja plaša spektra vērtspapīros, lai sasniegtu dažādas peļņas un riska pakāpes.

 Augsta likviditāte.

Individuālais finanšu instrumentu portfelis:

 Plašs risinājumu spektrs jebkurām vajadzībām

 Iespēja piedalīties sava portfeļa pārvaldīšanā

 Iespēja daļēji izņemt līdzekļus no uzticamās pārvaldīšanas portfeļa

Finanšu instrumentu modeļa portfelis:

 Pasīvā ieguldīšana

 Zema komisija

 Augsta likviditāte

Aktīvu pārvaldīšana ir svarīga, ja uzkrājumu līmenis pārsniedz garantētā depozīta apjomu vai vēlaties

saglabāt vai palielināt savu kapitālu.



Bankas biznesa projektu
līdzfinansēšana



Alternatīvo investīciju produkts klientiem, kas vēlas saņemt fiksētu ienākumu vidējā termiņā un ilgtermiņā:

 Investīcijas nav pakļautas finanšu tirgu svārstībām

 Fiksēta procentu likme, valūta un izvietošanas periods

 Banka piedalās finanšu projektā kopā ar klientu

 Banka nodrošina projekta uzraudzību un kontroli līdz tā īstenošanas beigām

 Klienta investīcijas nodrošinātas ar materiālu galvojumu (nekustamais īpašums, zeme, aizņēmēja aktīvi)

 Klients ir gatavs uzņemties ar biznesa projekta realizāciju saistītus kredītriskus

Biznesa projektu līdzfinansēšana



 Klients izvēlas projektu, ko finansē un kontrolē Banka.

 Pēc Konfidencialitātes līguma parakstīšanas klients saņem pilnu 

informāciju par finansējamo projektu.

 Pēc Trasta līguma noslēgšanas drošai pārvaldīšanai nodotie 

līdzekļi tiek uzskaitīti nošķirti no Bankas aktīviem.

 Klienta ienākumi ir atkarīgi no noslēgtā kredīta grafika 

proporcionāli ieguldītajiem aktīviem (procentu maksājumi, daļēja 

pamatsummas atmaksa).

 Klients 2 reizes gadā saņem informāciju par Kredīta (biznesa 

projekta) statusu – aizņēmēja finansiālo stāvokli un aizņēmēja 

saistību izpildi saskaņā ar aizdevuma līgumu, galvenajām 

izmaiņām pārskata periodā, galvenajām tendencēm aizņēmēja 

darbības sfērā, tirgus situācijas analīzi aizņēmēja darbības reģionā.

Biznesa projektu līdzfinansēšana



Baltic International Bank

Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālr: (+371) 6700 0444

E-pasts: info@bib.eu

www.bib.eu
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