
 
 
 
 
 
 
 

LOJALUMO PROGRAMOS „NUOLAIDA KORTEL ĖS METŲ MOKESČIUI“ TAISYKL ĖS 
„BLUE IŠ AMERICAN EXPRESS“ KORTELI Ų TURĖTOJAMS 

Galioja nuo 2015 m. sausio 1 d. 
 
1. „Nuolaida kortelės metų mokesčiui“ – tai lojalumo programa AB „Citadele“ banko išleistų „Blue iš 

American Express“ kortelių (toliau – Kortelė) turėtojams, dažnai atsiskaitantiems Kortele. Atsižvelgiant į 
Kortele atliktų atsiskaitymų už prekes ir paslaugas sumą per ataskaitinį periodą yra taikoma nuolaida 
metų mokesčiui už Kortelės sąskaitos tvarkymą kitiems Kortelės naudojimo metams arba  nuolaida 
Kortelės atnaujinimo mokesčiui. 

2. Nuolaida „Blue iš American Express“ kortelių turėtojams taikoma tik tuo atveju, jei Kortelei taikomi 
standartiniai įkainiai nurodyti https://www.citadele.lt/privatiems/ikainiai/amex-blue/. 

3. Lojalumo programoje dalyvauja kiekvienas Kortelės turėtojas. Pagrindinės ir papildomos Kortelių 
turėtojai atsiskaitymų sumas, už kurias suteikiama nuolaida metų mokesčiui už Kortelės sąskaitos 
tvarkymą arba Kortelės atnaujinimo mokesčiui, kaupia atskirai. 

4. Nuolaidos metų mokesčiui už Kortelės sąskaitos tvarkymą arba nuolaidos Kortelės atnaujinimo 
mokesčiui suteikiamos už praėjusio Lojalumo programos ataskaitinio periodo metu Kortele atliktus 
atsiskaitymus prekybos ir paslaugų teikimo vietose bei interneto parduotuvėse. 

5. Pirmasis ataskaitinis periodas prasideda nuo Kortelės galiojimo termino pradžios. Nuolaida Kortelės 
metų mokesčiui už Kortelės sąskaitos tvarkymą arba nuolaida Kortelės atnaujinimo mokesčiui 
skaičiuojama ir suteikiama kiekvienais Kortelės galiojimo metais, atsižvelgiant į per vienerius Kortelės 
galiojimo metus sukauptą atsiskaitymų Kortele sumą. 

6. Atsiskaitymų Kortele sumos į lojalumo programos ataskaitinį periodą įtraukiamos pagal lėšų nurašymo 
nuo Kortelės sąskaitos operacijų datas. Lėšų nurašymo nuo Kortelės sąskaitos operacijos paprastai 
įvykdomos per dvi darbo dienas po prekybos ir paslaugų teikimo vietose atliktų atitinkamų atsiskaitymo 
Kortele operacijų datų, tačiau gali būti įvykdytos ir per ilgesnį periodą. 

7. Atsiskaitymų Kortele sumoms nepriskiriamos šių operacijų sumos: 
7.1. grynųjų pinigų išdavimas ir įnešimas bankomatuose, įskaitant išdavimą per elektroninius kortelių 

skaitytuvus, 
7.2. pavedimai „Citadele“ interneto banke, 
7.3. mokėtini banko mokesčiai ir tiesioginiu debetu nurašomi ne banko mokesčiai, 
7.4. operacijos banko padaliniuose. 

8. Nuolaidos metų mokesčiui už Kortelės sąskaitos tvarkymą ir nuolaidos Kortelės atnaujinimo mokesčiui 
bei būtinų per ataskaitinį periodą atsiskaitymų Kortele sumų dydžiai pateikti lentelėje žemiau. 

9. Akcijų ir pasiūlymų nuolaidos nesumuojamos. 
10. Informacija apie lojalumo programą „Nuolaida kortelės metų mokesčiui“ ir bendros atsiskaitymų Kortele 

sumos Kortelės turėtojui pateikiamos „Citadele“ interneto banko skyriuje Mokėjimo kortelės –> 
Lojalumas. Išsami informacija apie lojalumo programas „American Express“ Kortelių turėtojams teikiama 
www.americanexpress.lt arba paskambinus į „Citadele“ banką nemokamu telefonu 8 800 72 739. 

11. Vieno ataskaitinio periodo metu sukaupta bendra atsiskaitymų suma negali būti perkeliama ar 
sumuojama su kito ataskaitinio periodo atsiskaitymų suma, t.y. prasidėjus naujam ataskaitiniam periodui, 
atsiskaitymų suma skaičiuojama nuo nulio. 

12. AB „Citadele“ bankas turi teisę bet kuriuo metu keisti lojalumo programos taisykles, apie tai iš anksto 
nepranešęs Kortelių turėtojams. 

 
Nuolaidos metų mokesčiui už Kortelės sąskaitos tvarkymą arba Kortelės atnaujinimo mokesčiui dydžiai  

per ataskaitinį periodą Kortele atlikus atsiskaitymų už atitinkamą sumą 
 

Atsiskaitym ų suma Nuolaida met ų arba atnaujinimo mokes čiui 

Nuo 4 000 Eur ir daugiau 100 % 

Nuo 3 000 Eur iki 3 999,99 Eur 75 % 

Nuo 2 000 Eur iki 2 999,99 Eur 50 % 
Nuo 1 000 Eur iki 1 999,99 Eur 25 % 

 
 


