
Privātpersona, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs

Vai Jums ir konts Citadelē?

Jā Nē

Jūsu garantētā atlīdzība 
tiks automātiski 
pārskaitīta uz

Citadeles kontu

Citadeles konsultants
informēs VSAA par

turpmāko maksājumu 
saņemšanu Citadelē

No 22.08.2019. dodieties uz noteiktām AS “PNB Banka” 
filiālēm (!), dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai
ID karti. Konts Citadelē Jums tiks atvērts un garantētā 

atlīdzība ieskaitīta automātiski.

Internetbanka Jums būs pieejama uzreiz 
pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu 

karti pa pastu uz Jūsu norādīto adresi 
saņemsiet 2 darba dienu laikā

Turpat aizpildiet pieteikumu par konta maiņu turpmāko
VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņemšanai 

6 mēnešu laikā no 
atlīdzību izmaksu 

sākuma Jums 
nepieciešams paziņot 
VSAA par turpmāko 
maksājumu (pabals-

tu/pensiju) saņemšanu 
kontā 

(!) AS “PNB Banka” filiāles:

· Pionieru iela 2, Bauska
· Lapsu iela 23, Cēsis
· 59 Rīgas iela, Daugavpils
· Vienības iela 1A, Jēkabpils
· Katoļu iela 18, Jelgava
· Talsu šoseja 25, Jūrmala
· Sūru iela 2, Kuldīga

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība
no 22.08. AS “PNB Banka” klientiem

· Graudu iela 45, Liepāja
· Rūpniecības iela 49, Madona
· Atbrīvošanas aleja 103, Rēzekne
· Stirnu iela 26, Rīga 
· Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga
· Kurzemes prospekts 1A, Rīga
· Mazā Nometņu iela 27, Rīga

· Augusta Dombrovska iela 23, Rīga
· Raiņa bulvāris 11, Rīga
· Skolas iela 4e, Salaspils
· Dundagas iela 18, Talsi
· Rīgas iela 4, Valmiera
· Aleksandra iela 16, Ventspils

Nav nepieciešams doties
uz Citadeles filiāli

Nav nepieciešams doties
uz Citadeles filiāli



Latvijas rezidents

Aizpildiet pieteikumu par 
garantēto atlīdzību 
saņemšanu internetbankā 
vai Citadeles filiālē 

Juridiskā persona

Ārvalstu rezidents

Pārējās privātpersonas

Dodieties uz noteiktām (*) Citadeles filiālēm, identificējieties un atveriet kontu Citadelē vai 
saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā bankā

Vai Jums ir konts Citadelē?

Dodieties uz Citadeles 
filiāli Rīgā, Republikas 
laukumā 2A, 
identificējieties un 
saņemiet garantēto 
atlīdzību ar pārskaitījumu 
uz savu kontu jebkurā 
bankā

Jā Nē

Dodieties uz noteiktām (*) 
Citadeles filiālēm, Jūs 
apkalpos rindas kārtībā

Saņemiet naudu ar 
pārskaitījumu uz savu 
kontu Citadelē vai 
jebkurā citā bankā

Jūsu garantētā
atlīdzība tiks pārskaitīta 
uz kontu Citadelē

Zvaniet uz Citadeles 
informatīvo tālruni 

67010033 un vienojieties 
par tikšanos

Zvaniet uz Citadeles informatīvo tālruni 67010000 un vienojieties par tikšanos

(*) Citadeles filiāles Rīgā, kurās tiks veikta kompensāciju izmaksa:

· Filiāle “Citadele” (Rīgā, Republikas laukumā 2 A)
· KAC “MOLS” (Rīgā, Krasta ielā 46)

Ārpus Rīgas:

· Liepājas filiāle (Liepājā, Liela ielā 12)
· Ventspils filiāle (Ventspilī, Pils ielā 17)
· Talsu filiāle (Talsos, Lielā ielā 4)
· Bauskas filiāle (Bauskā, Pionieru ielā 2)
· Jelgavas filiāle (Jelgavā, Mātera ielā 23/25)

· Jēkabpils filiāle (Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142-7)
· Daugavpils filiāle (Daugavpilī, Rīgas ielā 34)
· Rēzeknes filiāle (Rēzeknē, Galdnieku ielā 8)
· Cēsu filiāle (Cēsīs, Raunas ielā 13)
· Valmieras filiāle (Valmierā, Diakonāta ielā 6)

· KAC “Spice Home”(Jaunmoku iela 13, Rīgā)
· KAC “Akropole”(Maskavas iela 257, Rīgā);

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība
no 22.08. AS “PNB Banka” klientiem


