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Paslaugų planai 
Paslauga Įkainis 

 Paslaugų planas 
„Citadele 25“ 

Paslaugų planas 
„Citadele 55“ 

Paslaugų planas 
„Citadele 120“ 

Mėnesinis paslaugų plano mokestis 7 EUR  10 EUR  18 EUR 

Neriboti mokėjimai internetu „Citadele“ grupės 
viduje  (Lietuva, Latvija, Estija)1 

Nemokamai 

SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai2, atlikti 
interneto banke ar mobilioje programėlėje  

25 mokėjimai – 
nemokamai 

55 mokėjimai – 
nemokamai 

120 mokėjimų – 
nemokamai 

Kiekvienas kitas mokėjimas - 
 0,40 EUR 

Einamosios sąskaitos atidarymas ir tvarkymas 1 sąskaita – 
nemokamai 

 

3 sąskaitos – 
nemokamai 

3 sąskaitos – 
nemokamai 

Kiekvienos kitos einamosios sąskaitos 
atidarymas – nemokamai 

Sąskaitos tvarkymas – 4,50 EUR per mėn. 

„X Business“ (EUR)* ir „Mastercard Business“ 
(išduotų iki 2019-03-21) (EUR)* mokėjimo 
kortelių mokestis pirmus 12 mėnesių nuo 
mokėjimo plano sudarymo datos 

1 kortelė – 
nemokamai 

2 kortelės – 
nemokamai 

3 kortelės – 
nemokamai 

Prisijungimas prie „Citadele“ banko 
internetinės bankininkystės ir MobileSCAN 
aktyvavimas arba „Digipass 260 / GO3“ 
išdavimas vienam naudotojui 

Nemokamai 

Paprasti mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet 
kokia valiuta (SHA ir OUR3), atlikti interneto 
banke ar mobiliojoje programėlėje 

15 EUR 

Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet 
kokia valiuta (SHA ir OUR3), atlikti interneto 
banke ar mobiliojoje programėlėje4 

35 EUR 

Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo 

sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 

1 EUR 
 

Gaunamas mokėjimas iš sąskaitos „Citadele“ 

banke, įskaitant Latvijos „Citadele banka“ ir 

Estijos filialus, SEPA mokėjimus 

Nemokamai 

Ne SEPA gaunami mokėjimai, kai komisinių 

mokesčių tipas yra BEN ir SHA 

7 EUR 

Neaktyvios kliento sąskaitos5 arba sąskaitos, 
su kuria nesusieta aktyvi kortelė (pradedant 
nuo antrųjų metų po kortelės galiojimo 
pabaigos)6, tvarkymas 

7 EUR 

Naujiems verslo klientams Paslaugų planai pirmuosius 6 mėnesius – nemokamai 
 

 

                                                        
1 Mokėjimai inicijuoti interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui ,„Citadele“ 
banko viduje bei mokėjimui, inicijuotam iš atsiskaitomųjų sąskaitų, įtrauktų į Paslaugų planą. 
2 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui, kurie 
vykdomi kaip SEPA ar SEPA momentinis mokėjimai. 
3 OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius sumoka 
mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą mokėjimo sumą (kai mokėjimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi 
kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimą. 
4 Išsamesnę informacijos rasite interneto svetainėje www.citadele.lt 
5 Pradedant nuo antrųjų metų po paskutinės kliento inicijuotos operacijos 
6 Kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį atsiskaitomojoje sąskaitoje neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių „Citadele“ banke 
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Mokėjimai 

(elektroniniai mokėjimai, jeigu paslaugų planas neaktyvus) 
 

Mokėjimas tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų, įskaitant 
Latvijos ir Estijos filialus, atlikti interneto banke ar mobilioje 
programėlėje:  

- tarp to paties kliento sąskaitų 

 
 
 

Nemokamai 

- tarp skirtingų klientų sąskaitų7 0,29 EUR 

SEPA, SEPA momentiniai mokėjimai8 0,40 EUR 

Atlyginimų mokėjimas9 Nemokamai 

Paprasti mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet kokia valiuta (SHA 
ir OUR10), atlikti interneto banke ar mobiliojoje programėlėje) 

15 EUR 

Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet kokia valiuta (SHA 

ir OUR10), atlikti interneto banke ar mobiliojoje programėlėje11 

35 EUR 

Gaunamas mokėjimas iš sąskaitos „Citadele“ banke, įskaitant 
Latvijos „Citadele banka“ ir Estijos filialus, SEPA mokėjimus 

Nemokamai 
 

Gaunami mokėjimai, kai komisinių mokesčių tipas yra BEN ir 
SHA (ne SEPA zonoje) 

7 EUR arba ekvivalentas kita valiuta 

Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko 
viduje ir į kitus bankus 

1 EUR 

 

Sąskaitos 
(jeigu paslaugų planas neaktyvus) 
 

Einamosios sąskaitos atidarymas Nemokamai 

Einamosios sąskaitos tvarkymas12 4,50 EUR per mėn. 

Įmonės dokumentų tikrinimas atidarant sąskaitą, keičiant kliento 

duomenis (įskaitant vadovų, akcininkų ar kliento kitus rekvizitus), kai 

naudos gavėjai yra registruoti ne ES ar ELPA (Šveicarijoje, 

Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine) šalyse 

500 EUR 

 

Mokėjimo kortelės 
X kortelės 

  „X Business“ 
Valiuta EUR 

Pagrindinės kortelės mokestis 
3 EUR per mėn. 

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

Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele 
 

Nemokamai 

                                                        
7 Mokėjimai inicijuoti interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui ,„Citadele“ 
banko viduje. 
8 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui, kurie 
vykdomi kaip SEPA ar SEPA momentinis mokėjimai. 
9 Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų, kurie buvo pateikti internetiniame banke per atlyginimų mokėjimų registrą arba įkeliant 
darbo užmokesčio failą. 
10 OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius 
sumoka mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą mokėjimo sumą (kai mokėjimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti 
nurašomi kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimą. 
11 Išsamesnę informaciją rasite interneto svetainėje www.citadele.lt. 
12 Mokestis netaikomas, kai vidutinis mėnesio sąskaitos likutis yra lygus arba didesnis negu 150 000 EUR. 
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Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko 
skyriuose 

Kaip iš einamosios sąskaitos 

Grynųjų pinigų išdavimas MEDUS tinklo 
bankomatuose ir „Citadele“ grupės 
bankomatuose Latvijoje 

2 % (min. 3 EUR) 

Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų 
bankomatuose. 

2 % (min. 3 EUR) 

Grynųjų pinigų išdavimas „Perlo“ terminaluose 
(paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“) 

2 % (min. 3 EUR) 

Kredito limito grąžinimas (mėnesio pabaigoje) 100 % panaudoto kredito limito + 100 % mokesčių ir palūkanų 

Kredito limitas Nustatomas individualiai 

Metinė kredito palūkanų norma 17 % 

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 % 

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą 
(metinė norma) 

36 % 

Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos 

Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas 
ne sąskaitos valiuta 

2,75 % 

 

„Mastercard Business Debit“ kortelės 
  Mokėjimo kortelė 

EUR 

Pagrindinės kortelės mokestis 2,00 EUR per mėn. 

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

Nemokamai 

Komisinis mokestis už atsiskaitymą 
kortele 

Nemokamai 

Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ 
banko skyriuose 

Kaip iš einamosios sąskaitos 

Grynųjų pinigų išdavimas MEDUS tinklo 
bankomatuose ir „Citadele“ grupės 
bankomatuose Latvijoje 

2 % (min. 3 EUR) 

Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų 
bankomatuose 

2 % (min. 3 EUR) 

Grynųjų pinigų išdavimas „Perlo“ 
terminaluose (paslaugą teikia UAB 
„Perlas Finance“) 

2 % (min. 3 EUR) 

Kredito limitas Paslauga neteikiama 

Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos 

Metinė palūkanų norma už sąskaitos 
perviršį 

30 % 

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą 
(metinė norma) 

36 % 

Valiutos keitimo mokestis vykdant 
operacijas ne sąskaitos valiuta 

2,75 % 

 
 

Skolinimas 
Kreditas, kredito linija 

Paslauga Įkainis 
  

Naujo kredito, kredito linijos sutarties sudarymas13, Nuo 1 % nuo visos kredito sumos / 
sumos padidėjimo (mažiausiai 300 

EUR) 

Sutarties sąlygų pakeitimas:  

Grąžinimo grafiko pakeitimai pratęsiant terminą ir (arba) Nuo 1 % nuo išduotos ir negrąžintos 

                                                        
13 Nestandartiniais atvejais komisinis mokestis gali būti padidintas 
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palūkanų mokėjimo sąlygų pakeitimai nekeičiant kredito termino 
(išskyrus mokėjimo dienos pakeitimą), keičiant kredito, kredito 
linijos ar overdrafto sutartyje nustatytą valiutą, palūkanų normos 
tipą, sandorio tipą, įskaitant visą kredito limito pervedimą į 
kreditą arba atvirkščiai. 

kredito arba kredito limito sumos 
(mažiausiai 300 EUR) 

Paskolos užstato pakeitimai, įregistruoti viešuosiuose 
registruose, įskaitant visus įkaito davėjo pasikeitimus, vieno 
įkeitimo pakeitimą kitu ir pan. 

Už nekilnojamąjį turtą – 0,1 % nuo 
išduotos ir negrąžintos kredito, kredito 
linijos / už kitų rūšių paskolos užstatą – 

150 EUR už kiekvieną paskolos 
užstato objektą, kurio pakeitimai yra 

atlikti 

Visiškas arba dalinis išankstinis kredito grąžinimas arba kredito linijos 
limito, overdrafto limito sumažinimas, visi refinansavimo atvejai 

2 % nuo anksčiau laiko grąžinamos 
kredito sumos arba kredito linijos limito 

sumažinimo sumos (mažiausiai 750 

EUR)14 

Įsipareigojimo mokestis Nustatomas individualiai, mažiausiai 
1 % per metus neišduotos kredito 

sumos / nepanaudotos kredito linijos 
limito sumos 

 

Nuotolinis sąskaitų valdymas 
 

Prisijungimo priemonės  

DIGIPASS 780 išdavimas ir pakeitimas  35 EUR 

Įrenginio „MobileSCAN“ aktyvinimas (pagal vieną licenciją) arba 
pirmasis (pakartotinis) „MobileSCAN“ aktyvinimas pagal jau išduotą 
licenciją15,16 

Nemokamai 

 
 

„Bank link“ paslauga  

Registracija Nemokamai 

Mėnesinis abonentinis mokestis Nemokamai 

Komisinis mokestis už kiekvieną gautą mokėjimą 1,3 % nuo mokėjimo sumos (min. 0,07 
EUR, maks. 2,50 EUR) 

Autentifikavimo 17paslauga (per mėnesį) 15 EUR (PVM įskaičiuotas) 

 
 

Citadele Gateway paslauga  

Registracija 50 EUR (PVM įskaičiuotas) 

Informacinio režimo mėnesinis abonentinis mokestis 20 EUR (PVM įskaičiuotas) 

Operacijų režimo mėnesinis abonentinis mokestis 40 EUR (PVM įskaičiuotas) 

 

Kitos paslaugos 
Banko pažymų, raštų ir kitų dokumentų parengimas 10 EUR už lapą (min. 20 EUR)18 

Sąskaitos likučio tikrinimas „MEDUS“ tinklo ir „Citadele“ banko 
bankomatuose (Latvijoje) 

Nemokamai 

Sąskaitos likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose  0,50 EUR  

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose ir POS terminaluose 
sumos limitas su „Maestro Business“, „Mastercard Business Debit“, „X 
Business“, „Mastercard Business“ 

2 200 eurų 

                                                        
14 Tarpusavio susitarimas arba sąlyginio deponavimo sąskaitos sutarties sudarymas dėl sąlyginio deponavimo sąskaitos kitame banke – 0,5 %, 
nuo sandorio sumos (mažiausiai 500 EUR) Nestandartiniais atvejais komisinis mokestis gali būti padidintas. 
15 Tą pačią „MobileSCAN“ licenciją galima naudoti keliems mobiliesiems įrenginiams. 
16 Įrenginys „MobileSCAN“ gali būti registruojamas banko padaliniuose ir klientų aptarnavimo centruose Latvijoje, taip pat internetinėje 
bankininkystėje, jei naudotojas yra sudaręs internetinės bankininkystės sutartį. 
17 Autentifikavimas – paslaugų teikėjo reikalavimas automatiškai identifikuoti klientą. 
18 Jei dokumentas turi būti patvirtintas notaro, klientas papildomai padengia faktines notaro paslaugų išlaidas. 
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Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR  

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose ir POS terminaluose 
sumos limitas vienai kortelei „Maestro Business“, „Mastercard 
Business Debit“, „X Business“, „Mastercard Business“ 

15 000 EUR 

Kortelės PIN kodo pakeitimas mobiliojoje programėlėje Nemokamai 

Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir „Perlas“ 
terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“) 

Iki 10 000 EUR per mėn. 
nemokamai, viršijus – 0,2 % 

Klientui siunčiamos SMS žinutės apie kortelių operacijas19  0,11 EUR 

Atnaujintos kortelės išdavimas banko skyriuje 5,00 EUR  

Kiti kainoraštyje nepaminėti mokesčiai  Remiantis kliento ir „Citadele“ 
banko tarpusavio susitarimu 

 
 

                                                        
19 Komisinis mokestis už „Citadele“ banko siunčiamas žinutes nurašomas iš kliento sąskaitos kartą per mėnesį. 


