
Palūkanos galioja nuo 2020-12-03

Terminuotieji indėliai*

Metinės Terminuotųjų indėlių palūkanų
normos privatiems ir verslo klientams

Pasinaudok Lojalumo programa ir gauk papildomas palūkanas pratęsdamas terminuotąjį 
indėlį per dvi savaites nuo indėlio termino pabaigos:  
• pratęsiant indėlio sutartį tai pačiai sumai ir tam pačiam terminui + 0.05%*
*nuo 2021-02-12 pratęsiant indėlio sutartį tai pačiai sumai ir tam pačiam terminui + 0.01%
 • pratęsiant indėlio sutartį tam pačiam terminui, bet su didesne indėlio suma + 0.07%*
*nuo 2021-02-12 pratęsiant indėlio sutartį tam pačiam terminui, bet su didesne indėlio suma + 0.02%

• pratęsiant indėlio sutartį tai pačiai indėlio sumai, bet ilgesniam terminui + 0.10%*
*nuo 2021-02-12 pratęsiant indėlio sutartį tai pačiai indėlio sumai, bet ilgesniam terminui + 0.05%

* Nutraukiant Terminuotojo indėlio sutartį anksčiau laiko, sukauptos palūkanos nėra išmokamos; jei palūkanos jau buvo išmokėtos,
indėlio suma grąžinama atitinkamai mažesne suma.

- Į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke
(iš anksto (prieš 35 kalendorines dienas) įspėjus 
„Citadele“ banką)  

- Į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke, į
kito kliento sąskaitą „Citadele“ banke arba į kito
banko sąskaitą (iš anksto (prieš 35 kalendorines 
dienas) neįspėjus „Citadele“ banko)  to
Citadele Bank  

Taupomoji sąskaita + 

Taupomosios sąskaitos+ atidarymas, uždarymas Nemokamai 

Lėšų perkėlimas iš kliento Taupomosios sąskaitos + : 

Kaip už mokėjimą iš 
einamosios sąskaitos 

1 % + kaip už mokėjimą
iš einamosios sąskaitos 

Metinės palūkanos                                                        EUR 0,10 %* , USD 0.10 % 

- Komisinis mokestis, pervedant lėšas į kitą
kliento taupomąją sąskaitą

- Komisinis mokestis, pervedant lėšas iš MAXI
sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“
banke (iš anksto (prieš 7 kalendorines dienas)
įspėjus „Citadele“ banką)

 

- Komisinis mokestis, pervedant lėšas iš MAXI
sąskaitos be perspėjimo prieš 7 dienas

MAXI taupomoji sąskaita

MAXI sąskaitos uždarymas Nemokamai 

Lėšų perkėlimas iš kliento MAXI sąskaitos + : 

Kaip už mokėjimą iš 
einamosios sąskaitos

Kaip už mokėjimą iš 
einamosios sąskaitos

1 % + kaip už mokėjimą iš 
einamosios sąskaitos

Metinės palūkanos                   EUR 0.01 %*

*nuo 2021–02–11 keisis metinės palūkanos mokamos už sąskaitoje esantį likutį: nebus mokamos metinės palūkanos už
MAXI taupomąją sąskaitą ir 0,05 % metinės palūkanos - už Taupomąją sąskaitą+

Indėliams nuo 35 000 EUR siūlome didesnes palūkanas, susisiek su mumis ir sužinok visas sąlygas!

Palūkanų normos gali keistis.
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Standartinės metinės palūkanos
(palūkanų mokėjimo proc. suėjus terminui arba mokant kas mėn.)
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