
 

 

 

 MasterCard Standard MasterCard Gold 

Kortelės galiojimo laikas 3 metai 3 metai 

KORTELĖS ĮKAINIAI MasterCard Standard MasterCard Gold 

Pagrindinės / papildomos kortelės 
mėnesinis mokestis 

1 EUR 1,70 EUR 

KREDITO ĮKAINIAI  MasterCard Standard MasterCard Gold 

Metinė kredito pal ūkanų norma 
pasirinktam kredito gr ąžinimo 
būdui  

  

- su periodiniais mokėjimais, kas 
mėnesį grąžinant visą panaudotą 
kreditą 

16 % 16 % 

- su periodiniais mokėjimais, kas 
mėnesį grąžinant 10 % panaudoto 
kredito 

17 % 17 % 

   be periodinių mokėjimų* 18 %* 18 %* 

 
* Taikoma klientams, pasirašiusiems kortelės sutartį iki 2015 m. birželio 30 d. 
 
 
Pastaba:  Aukščiau nenurodytoms banko operacijoms ir aptarnavimo paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai, kurie skelbiami banko interneto 
svetainėje www.citadele.lt. 
 
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. 
 
Standartinis pavyzdys 
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, 
kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje 
nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios. 
Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 17 %, 
kortelės išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 1,70 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio 
kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 60 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, 
kuri vėl bus panaudota, bei 8,50 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 20,40 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito 
suma – 967,20 EUR. 

AB „CITADELE” BANKO OPERACIJ Ų IR PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJAMS  

 
Galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 30 d. 

išduotoms ir atnaujintoms mokėjimo kortelėms 

 


