
 

 

 

 

SĄSKAITŲ ATIDARYMAS IR TVARKYMAS 

Sąskait ų atidarymas 

Banko sąskaitų atidarymas Nemokamai 

Banko sąskaitų tvarkymas Mėnesinis mokestis 0,50 EUR 

Įmonės dokumentų patikra atidarant sąskaitą, kai naudos gavėjai yra ne ES ar ELPA 
(Šveicarija, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) šalių piliečiai* 

150 EUR 

Bankroto administratoriaus priskyrimas prie s ąskaitos valdymo 10 EUR 

Sąskaitos išrašai 

Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniu būdu Nemokamai 

Sąskaitos išraš ų pateikimas už ankstesn į negu pra ėjęs mėnuo laikotarp į 5 EUR už mėn., ne daugiau nei 25 EUR 

Papildomai išduodami s ąskaitos išrašai 

Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR 

Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR 

Dokumentų kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą 

Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas Nemokamai 

Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų dokumentų, susijusių su Banko 
klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais, paruošimas lietuvių k.  

10 EUR – apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų 
likučius 

15  EUR – kitos pažymos ir pranešimai, nesusiję su 
kreditavimo paslaugomis 

Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų dokumentų, susijusių su banko 
klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais, paruošimas užsienio k. 

15 EUR 

Pažymų parengimas kliento auditoriui 35 EUR 

Sąskait ų išraš ų ar kit ų dokument ų siuntimas paštu 

Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu – 5 EUR 

Į užsienį 10 EUR 

 kurjeriniu paštu 10 EUR plius kurjerinio pašto mokesčiai 

* Mokestis netaikomas, kai naudos gavėjai yra ELPA narių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos)  šalių piliečiai. 

KASOS OPERACIJOS   

 Grynųjų pinig ų įnešimas: 

- į savo / kito asmens sąskaitą banknotais 0,1 % nuo sumos, min. 1 EUR* 

- į savo / kito asmens sąskaitą EUR monetomis 5 % nuo sumos, min. 2 EUR* 

-indėlio papildymas nemokamai 

-lėšų įnešimas terminuoto indėlio sudarymui nemokamai 

Grynų pinig ų išmok ėjimas:  

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos 1 % nuo sumos, min. 2 EUR 

Grynųjų pinig ų išmok ėjimas iš terminuotojo ind ėlio s ąskaitos:  

- pasibaigus indėlio sutarties terminui (jei terminas =>30 d.) Nemokamai 

- kai terminuoto indėlio sutartis nutraukiama nepasibaigus sutarties terminui (išskyrus 
atvejus, kai indėlio sutartis buvo pratęsta bent vieną kartą) 1 % nuo sumos, min. 2 EUR 

Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas* * Nemokamai 

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas arba užsakytų lėšų neatsiėmimas 
laiku 0,2 %, maks. 300 EUR 

Monetų nacionaline valiuta perskaičiavimas, smulkinimas, stambinimas, kai suma 
didesnė nei 10 EUR 5% nuo sumos, min. 2 EUR *** 

Banknotų perskaičiavimas, smulkinimas, stambinimas,  
tikrinimas jei nėra atliekama Banko operacija 

0.03 EUR už banknotą 

Užsienio valiutos pirkimas, pardavimas, keitimas 1 EUR 

*Mokestis netaikomas, jeigu įnešus grynuosius pinigus tuo pačiu metu banko padalinyje atliekamas ir mokėjimo pavedimas bet kokiai sumai. 
**Jei norima paimti iš sąskaitos sumą, viršijančią 15 000 EUR, arba ekvivalenčią sumą užsienio valiuta, grynieji pinigai turi būti užsakomi prieš 1 
darbo dieną iki 13.00 val. 
*** Jeigu monetos įnešamos į sąskaitą, tuomet  taikomas tik grynųjų pinigų įnešimo mokestis. 
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LĖŠŲ PERVEDIMO Į SĄSKAITAS ADMINISTRAVIMAS  

Lėšų EUR administravimas  

- banko viduje  ir iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) Nemokamai 

- iš LT bei kitų ES ir EEE šalių  0,35 EUR 

- iš kitų užsienyje registruotų bankų  7 EUR 

Lėšų užsienio valiuta administravimas 

- banko viduje  ir iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) Nemokamai 

- iš kitų Lietuvoje  ir užsienyje registruotų bankų administravimas 7 EUR 

 Lėšų įskaitymo terminai 

Lėšos EUR iš LT/ES ir EEE šalių įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią Banko operacijų  dieną iki 18  val.  
Lėšos iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią Banko operacijų dieną iki 18.00 val.   
Lėšos konvertuojama valiuta įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią Banko operacijų dieną iki 17.00 val. , lėšos nekonvertuojama valiuta (BYN, 
RUB, UAH) – kitą banko operacijų dieną 
Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, 
pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele “banko valiutos keitimo kursą). 
Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos  tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime 
nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, 
neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas). 
Įmokų pri ėmimas iš s ąskaitos (jei sutartyse su įmokų gavėjais 
nenustatyti kiti mokes čiai)  Banko skyriuje Internetu 

-įmokų priėmimas - 0,2 EUR 

MOKĖJIMAI EUR  Banko skyriuje Internetu 

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje  

Tarp savo sąskaitų 
(Įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 

1,70 EUR nemokamai 

Banko viduje  
(Įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 

1,70 EUR 0,35 EUR 

Mokėjimai į LT/ ES / EEE šali ų bankus 

Paprastas (jei mokėjimas į kitus LT bankus priimtas iki 16.00 val., jis 
įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 

1,70 EUR 0,35 EUR 

Labai skubus  
(mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną.  
Labai skubūs mokėjimai  EUR priimami iki 15.00 val.) 

40 EUR 29 EUR 

Mokėjimai į ne  LT/ ES/EEE šali ų bankus  

Paprastas  
(mokėjimas iš banko išsiunčiamas po 2 banko darbo dienų) 

18 EUR  (SHA) 
27 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 
Skubus 
(mokėjimas iš banko išsiunčiamos kitą banko darbo dieną.  
Skubūs pervedimai EUR priimami iki 17.00 val.) 

35 EUR (SHA) 
50 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

29 EUR (SHA) 
41 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 
Labai skubus  
(mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną.  
Labai skubūs mokėjimai  EUR priimami iki 15.00 val.,) 

80 EUR (SHA) 
95 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

73 EUR (SHA) 
87 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

E. sąskaita 

E. sąskaitos gavimas  - nemokamai 

Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas 0,35 0,35 

Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas Nemokamai Nemokamai 

Pastov ūs mok ėjimai  

Pastovus mokėjimas tarp sąskaitų banke 0,35 EUR 

Pastovus mokėjimas į kitus LT/ ES/ EEE šalių bankus 0,40 EUR 

PLAIS 

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ar 
kitame banke 

1 EUR 

MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA Banko skyriuje Internetu 

Mokėjimai AB „Citadele” banko viduje 

Mokėjimas tarp savo sąskaitų 1,70 EUR Nemokamai 

Banko viduje 1,70 EUR 0,35 

Mokėjimai į AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija)   

Paprastas 6 EUR 6 EUR 

Mokėjimai į kitus bankus Lietuvoje 

Į kitus Lietuvoje registruotus bankus (jei pavedimas USD pateikiamas iki 14.00 
val., jis įvykdomas tą pačią banko operacijų dieną, kitomis valiutomis, pateikti 
iki 17.00 val., įvykdomi per 2 banko darbo dienas) 

15 EUR 13 EUR 

Paprastas SEK ir RON valiutomis  15 EUR 13 EUR 



Mokėjimai į užsienio bankus 

Paprastas  
(mokėjimas iš banko išsiunčiamos po 2 banko darbo dienų;) 

18 EUR  (SHA) 
27 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Paprastas SEK ir RON valiutomis  15 EUR 13 EUR 

Skubus 
(mokėjimas iš banko išsiunčiamas kitą banko darbo dieną.  
Skubūs pervedimai USD priimami iki 17.00 val., kitomis valiutomis - iki 10.00 
val.) 

35 EUR (SHA) 
50 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

29 EUR (SHA) 
41 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Labai skubus  
(mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną.  
Labai skubūs mokėjimai USD   priimami iki 15.30 val., mokėjimai kitomis 
užsienio valiutomis gali būti tik skubūs ir paprasti) 

80 EUR (SHA) 
95 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

73 EUR (SHA) 
87 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

MOKĖJIMŲ TIKSLINIMAS ARBA ANULIAVIMAS  

Mokėjimo EUR į LT/ES/EEE šalis atšaukimo administravimas 

Mokėjimo EUR anuliavimas (kai lėšos neišsiųstos iš banko) 3 EUR 

Mokėjimo EUR anuliavimas (kai lėšos išsiųstos iš banko) 10 EUR 

Mokėjimo užsienio valiuta ir EUR ne į LT/ ES/ EEE šalis atšaukimo ar tikslinimo administ ravimas 

Neišsiųsto iš banko mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas 8 EUR 

Išsiųsto iš banko mokėjimo  tikslinimas arba atšaukimas (jei gavėjas kitame LT 
banke)** 

15 EUR + kitų bankų mokesčiai 

Išsiųsto iš banko mokėjimo tikslinimas arba atšaukimas** 90 EUR 

KITOS SU MOKĖJIMO PAVEDIMAIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS 

Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams 18 EUR 

Papildomos Lietuvos ir užsienio bankų informacijos apie atsiskaitymus 
pateikimas 

30 EUR 

SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t.y. mokėtojas sumoka tik AB „Citadele“ banko nustatytus mokesčius, o papildomus kitų 
bankų mokesčius sumokės gavėjas.* 
BEN – bankų mokesčius moka gavėjas, t.y. AB „Citadele“ banko ir papildomus kitų bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo 
pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AB „Citadele“ bankas iš pervedamos sumos išskaičiuos AB „Citadele“ banko nustatytus mokesčius. * 
OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t.y. AB „Citadele“ banko ir papildomus kitų bankų nustatytus mokesčius sumokės mokėtojas. Šiuo atveju 
gavėjas gauna visą pervedimo sumą (kai mokėjimo pavedimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų 
mokesčiai). AB „Citadele“ bankas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimo pavedimą.  
* Jei pagal kitų bankų nustatytą tvarką mokestis už lėšų pervedimo įvykdymą negali būti nurašytas nuo gavėjo sąskaitos, mokestį sumoka 
mokėtojas. 
** Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo 
bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas. 
Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE) EUR ir šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi, 
jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis EUR ir šių šalių nacionalinėmis valiutomis, kai 
banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi 

PASLAUGA „CITADELE“ INTERNETO BANKAS  

Registracijos mokestis Nemokamai 

Kodų kortelės išdavimas/registravimas Nemokamai 

Kodų kortelės pakeitimas 2 EUR 

Slaptažodžių generatoriaus išdavimas/pakeitimas 20 EUR 

Kitos „Citadele“ interneto banku atliekamos operacijos - pagal galiojančius „Citadele“ banko paslaugų įkainius. 

PASLAUGA „CITADELE“ SMS BANKAS 

Mokestis už gautą SMS 0.10 EUR už kiekvieną SMS 

 

 AKREDITYVAI   

Importo akredityvai  

Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 15 EUR 

Akredityvo išleidimas*:  

- deponuojant kliento lėšas 90 EUR 

- nedeponuojant kliento lėšų pagal susitarimą + 90 EUR 

Akredityvo sąlygų pakeitimas 30 EUR už kiekvieną pranešimą 

Dokumentų administravimas 0,15%, min. 60 EUR už kiekvieną dokumentų komplektą 

Dokumentų apmokėjimas 50 EUR 

Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 100 EUR 

Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30 EUR 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR 



Paklausimas/pranešimas kliento prašymu 20 EUR 

Akredityvo projekto parengimas/derinimas** 40 EUR 

Atidėto mokėjimo kontrolė 25 EUR 

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu   faktinės išlaidos 

* Jei akredityvas leidžiamas nedeponuojant kliento lėšų, papildomai nustatomas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas lėšas  palūkanos 
nemokamos. 
**Išleidus akredityvą, šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už akredityvo išleidimą. 
 

Eksporto akredityvai 

Išankstinis akredityvo pranešimas 15 EUR 

Akredityvo pranešimas 30 EUR 

Akredityvo sąlygų pakeitimo pranešimas 30 EUR už kiekvieną pranešimą 

Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą, min. 90 EUR 

Akredityvo perleidimas 0,2% nuo perleidžiamos sumos, min. 90 EUR 

Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) iki 5 dokumentų - 30 EUR, daugiau kaip 5 dokumentai – 40 EUR 

Dokumentų administravimas 0,15%, min. 75 EUR už kiekvieną dokumentų komplektą 

Dokumentų apmokėjimas 0,05%, min. 40 EUR 

Mokėjimo reikalavimas 20 EUR 

Gautų lėšų perleidimas kitam gavėjui 20 EUR 

Pranešimas apie kliento įpareigojimą paskirstyti lėšas 40 EUR 

Pranešimo apie kliento įpareigojimą paskirstyti lėšas atšaukimas 10 EUR 

Lėšų paskirstymas 0,1%, min. 30 EUR 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR 

Atidėto mokėjimo kontrolė 30 EUR 

Išankstinis mokėjimas pagal akredityvo dokumentus pagal susitarimą 

Paklausimas/pranešimas kliento prašymu 20 EUR 

Akredityvo projekto parengimas/derinimas 40 EUR 

Akredityvo/akredityvo pakeitimo pranešimas kitų bankų klientams 100 EUR 

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu   faktinės išlaidos 

INKASO 

Inkaso instrukcijų pranešimas 25 EUR 

Dokumentų ir vekselių apmokėjimas arba inkasavimas 0,15%, min. 30 EUR, maks. 220 EUR 

Neapmokėtų dokumentų ir / ar vekselių įteikimas klientui arba grąžinimas 
pateikėjui 0,15%, min. 30 EUR,  maks. 220 EUR 

Inkaso instrukcijų pakeitimas 20 EUR 

Dokumentų ir / ar vekselių saugojimas, jei nemokama ar neakceptuojama 
per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR 

Protestavimas 70 EUR + notaro išlaidos 

Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo  30 EUR 

Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po apmokėjimo 
datos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR 

Paklausimas/pranešimas kliento prašymu 20 EUR 

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu   faktinės išlaidos 

GARANTIJOS IR LAIDAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Garantijos, laidavimo suteikimas*  

- jei suma iki 1499,99 EUR  60 EUR 

- jei suma nuo 1500 EUR iki 2999,99 EUR 80 EUR 

- jei suma 3000 EUR ir daugiau 0,5%, min. 90 EUR 

Pasiūlymo garantijos suteikimas* 0,5%, min. 50 EUR 

Garantijos, laidavimo sąlygų pakeitimas 30 EUR 

Mokėjimo pagal garantiją (laidavimą) administravimas  0,1%, min. 115 EUR 

Gautos garantijos ar jos pakeitimo pranešimas 30 EUR 

Prašymo suteikti garantiją, laidavimą anuliavimas 30 EUR 

Reikalavimo mokėti perdavimas 55 EUR + pašto išlaidos 

Paklausimas/pranešimas kliento prašymu 20 EUR 



Garantijos (laidavimo) projekto parengimas** 30 EUR 

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu   faktinės išlaidos 

* Jei garantija ar laidavimas suteikiami nedeponuojant kliento lėšų, papildomai nustatomas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas lėšas  
palūkanos nemokamos.   
** suteikus garantiją, šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už garantijos suteikimą 

SĄLYGINIS MOKĖJIMAS  

Sąlyginis mokėjimas  0,15%, min. 100 EUR 

 

MASTERCARD MOKĖJIMO KORTELĖS 

 Maestro verslui  MasterCard Business 

Kortelės galiojimo laikas1 2 metai 2 metai 

Kortelės sąskaitos valiuta EUR, USD EUR, USD 

KORTELĖS ĮKAINIAI Maestro verslui  MasterCard Business 

Pagrindinės kortelės išdavimas / atnaujinimas 6 EUR* 30 EUR* 

Papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas 6 EUR* 30 EUR* 

Pagrindinės / papildomos kortelės metinis mokestis** 6 EUR* 30 EUR* 

Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus 
PIN kodą ir pan.) 

6 EUR 6 EUR 

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai nemokamai 

KREDITO ĮKAINIAI  Maestro verslui  MasterCard Business 

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas 

kreditas 
nesuteikiamas 

nemokamai 

Kredito limito suteikimas 1 % suteiktos kredito sumos 

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais 

Periodinė panaudoto kredito grąžinimo įmoka 100 % 

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d. 

Metinė kredito palūkanų norma 17 % 

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena 

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos 
norma) 

0,099 % 

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 % 30 % 

Grynųjų pinig ų išdavimas    

Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, 
„Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle ir AS 
„Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje 

0,50 % nuo sumos, min. 0,60 EUR 0,50 % nuo sumos, min. 0,60 EUR 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 % nuo sumos, min. 0,60 EUR 0,50 % nuo sumos, min. 0,60 EUR 

Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % nuo sumos, min. 3 EUR 2 % nuo sumos, min. 3 EUR 

Grynųjų pinig ų įnešimas    

Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, 
„Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle *** 

nemokamai nemokamai 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 EUR 0,50 EUR 

Kitos paslaugos    

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje****   

- neregistruotu nemokamai nemokamai 

- kurjeriniu paštu 3 EUR 3 EUR 

Skubus kortelės išėmimas iš bendro „Citadele”, 
„Nordea“, „Danske Bank“, Šiaulių banko bankomatų 
tinko bankomato 

50 EUR 50 EUR 

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR 2 EUR 

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR 10 EUR 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR 35 EUR 

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos 
valiuta 

2,50 % 2,50 % 

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR 0,30 EUR 

STANDARTINIAI OPERACIJ Ų DIENOS LIMITAI  Maestro verslui  MasterCard Business 

Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR 6 EUR 



Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos 
limitas 

2 000 EUR 2 000 EUR 

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų 
skaičiaus limitas 

10 10 

Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR 4 500 EUR 

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10 10 

* Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms. 
** Pirmaisiais metais mokestis netaikomas. 
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų 
įnešimo galimybe. 
**** Paštu siunčiamos tik juridinių asmenų vadovų verslo kortelės. 
1 – galioja kortelėms, išduotoms nuo 2016 m. gruodžio 1 d. 
 
Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie 
tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt. 
Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių Klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus 
klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą.  
Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita 
atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą EUR ir užsienio valiutos santykį. 

 

SEIFŲ NUOMA 

Klaip ėdos filialas, Dan ės g. 15 

Saugojimo laikas  
Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

14 x 30 x 50 
0.021 m3 

20 x 30 x 50 
0.026 m3 

40 x 30 x 50 
0.06 m3 

1 mėn. 30 EUR 35 EUR 45 EUR 

3 mėn. 75 EUR 90 EUR 110 EUR 

6 mėn. 130 EUR 145 EUR 200 EUR 

1 metai 210 EUR 235 EUR 260 EUR 

Šiauli ų filialas, Vilniaus g. 114A 

Saugojimo laikas  
Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

30 x 13 x 50 
0.0195 m3 

30 x 20 x 50 
0.026 m3 

40 x 18 x 50 0.036 
m3 

20 x 41 x 50 
0.041 m3 

1 mėn. 25 EUR 30 EUR 35 EUR 40 EUR 

3 mėn. 65 EUR 75 EUR 90 EUR 100 EUR 

6 mėn. 120 EUR 145 EUR 165 EUR 190 EUR 

1 metai 150 EUR 200 EUR 230 EUR 250 EUR 

Kauno filialas, Savanori ų pr. 68 

Saugojimo laikas  
Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

20 x 20 x 50 
0.02 m3 

20 x 30 x 50 
0.03 m3 

40 x 18 x 50  
0.036 m3 

30 x 40 x 50 
0.06 m3 

1 mėn. 30 EUR 35 EUR 40 EUR 45 EUR 

3 mėn. 75 EUR 90 EUR 90 EUR 110 EUR 

6 mėn. 130 EUR 145 EUR 150 EUR 200 EUR 

1 metai 210 EUR 235 EUR 235 EUR 260 EUR 

Vilniaus filialas, K. Kalinausko g. 13 

Saugojimo laikas  
Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

13 x 26 x 50  
0.0169 m3 

20 x 26 x 50 
0.026 m3 

16 x 40 x 50  
0.032 m3 

26 x 40 x 50 
0.052 m3 

1 mėn. 30 EUR 35 EUR 45 EUR 50 EUR 

3 mėn. 80 EUR 90 EUR 110 EUR 120 EUR 

6 mėn. 130 EUR 160 EUR 180 EUR 210 EUR 

1 metai 165 EUR 220 EUR 250 EUR 275 EUR 

 
Už seifo rakto pakeitimą – 75 EUR. 

 


