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SĄSKAITOS

SĄSKAITOS ATIDARYMAS IR TVARKYMAS

Banko sąskaitos atidarymas nemokamai

Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis nemokamai

Sąskaitos tvarkymo mokestis, kai klientas per 6 mėnesių laikotarpį neatlieka nei vienos 
operacijos ir neturi kitų sutarčių banke

0,70 EUR*

Kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, jei baigėsi mokėjimo kortelės, sujungtos su 
sąskaita, galiojimas ir nauja kortelė nebuvo išduota

0,70 EUR*

Banko sąskaitos atnaujinimas po jos uždarymo su buvusiu sąskaitos numeriu 30 EUR

Sąskaitos išrašai

Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje 5 EUR

Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo 
pateikimas banko skyriuje

5 EUR už mėn., maks. 25 EUR

Papildomai išduodami dokumentai

Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR

Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR

Dokumento kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą

Standartinės pažymos paruošimas** 10 EUR

Nestandartinės pažymos paruošimas** 35 EUR

Papildomas mokestis už pažymos paruošimą anglų ar rusų kalba** 15 EUR

Papildomas mokestis už skubų pažymos paruošimą** 15 EUR

Pažyma pajamų ir turto deklaracijai nemokamai

Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo 30 EUR

Dokumentų siuntimas

- Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu - 5 EUR

- į užsienį 10 EUR

- kurjeriniu paštu 10 EUR + kurjerinio pašto mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. birželio 20 d.

*Jei mokėjimo sąskaitos valiuta ne eurai, taikomas mokestis ekvivalentu.
**Pažymos, laiškai banko vardu, patvirtinimai ir kiti dokumentai, susiję su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais. Kitos kliento 
prašomos pažymos laikomos nestandartinėmis.

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS

Grynųjų pinigų įnešimas į savo / kito asmens sąskaitą*

Eurais iki 10 000 EUR (imtinai) 4 EUR

Eurais, kai suma didesnė nei 10 000 EUR 0,2 %  nuo sumos

USD, GBP, NOK, SEK, DKK valiutomis 0,7 %  nuo sumos, min. 8 EUR

Kitomis valiutomis 3 %  nuo sumos, min. 8 EUR

Indėlio sąskaitos papildymas nemokamai

Lėšų įnešimas terminuotajam indėliui sudaryti nemokamai
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Grynųjų pinigų išmokėjimas

Iš banko sąskaitos (iki 10 EUR per dieną) nemokamai

Iš banko sąskaitos virš 10 EUR (imtinai) 1 % nuo sumos, min. 3 EUR

USD, GBP, NOK, SEK, DKK valiutomis 1 % nuo sumos, min. 8 EUR

Kitomis valiutomis 3 % nuo sumos, min. 8 EUR

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš terminuotojo indėlio sąskaitos

Jei indėlis išlaikytas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba lėšos į sąskaitą buvo įneštos 
grynaisiais pinigais indėlio valiuta indėlio sudarymo dieną

nemokamai

Kitos grynųjų pinigų operacijos 

Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas** nemokamai

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

Valiutos keitimas, jei kliento prašymu užsakyti kliento pageidaujami nominalai 2 % nuo sumos, min 5 EUR

Valiutos keitimas, jei kliento prašymu iš ankto užsakyti kliento pageidaujami nominalai 3 % nuo sandorio sumos (min. EUR 10)

Banknotų autentiškumo tikrinimas kliento prašymu 1 EUR už banknotą

Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus 3 % (min. 10 EUR)

Papildomas komisinis mokestis atliekant operacijas monetomis (iki 50 monetų (imtinai)) nemokamai

Papildomas komisinis mokestis atliekant operacijas monetomis (virš 50 monetų) 1 EUR už 50 monetų (min. 4 % nuo sumos)

Užsienio valiutos pirkimas, pardavimas, keitimas 1,50 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* 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.

MOKĖJIMŲ Į SĄSKAITAS ADMINISTRAVIMAS

Lėšų eurais administravimas

Banko viduje ir „Citadele“ grupėje* bei iš kitų bankų Lietuvoje ir ES / EEE šalyse** nemokamai

Iš kitų šalių bankų 7 EUR

Lėšų užsienio valiuta administravimas

Banko viduje ir „Citadele“ grupėje* nemokamai

Iš kitų LT ir kitų šalių bankų 7 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* „Citadele“ grupė – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, AS „Citadele banka“, AS „Citadele banka“ Estijos filialas.
** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo 
banko kodas BIC, mokesčiai SHA.

Lėšų įskaitymo terminai
Lėšos eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18 val.
Lėšos ES ir EEE šalių nacionalinėmis valiutomis (GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, ISK) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią 
banko operacijų dieną iki 16.30 val., jei „Citadele“ bankas gavo informaciją apie EEE2 mokėjimo pervedimą į „Citadele“ korespondentinę 
sąskaitą.
Lėšos kita valiuta valiuta – kitą banko operacijų dieną, po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą.
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).
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MOKĖJIMAI

MOKĖJIMAI EURAIS
Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo 
sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo 
pavadinimas nurodytas teisingai.
Atliekant mokėjimą iš kredito kortelės sąskaitos taikomas 2 % mokestis, jei atliekant mokėjimą panaudojamas kredito limitas.

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija)
(mokėjimo priėmimo ir vykdymo terminai nurodyti žemiau)

Banko skyriuje Internetu

Tarp savo sąskaitų 3 EUR nemokamai

Banko viduje 3 EUR nemokamai

Mokėjimai į LT / ES / EEE šalių bankus (mokėjimo priėmimo ir 
vykdymo terminai nurodyti žemiau)

Banko skyriuje Internetu

Paprastas 3 EUR 0,35 EUR

Skubus 35 EUR 29 EUR

Mokėjimai į kitų šalių bankus Banko skyriuje Internetu

Paprastas 20 EUR (SHA) 
30 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

Skubus 35 EUR (SHA) 
50 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

29 EUR (SHA) 
41 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

E. sąskaita Banko skyriuje Internetu

E. sąskaitos gavimas - nemokamai

Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas nemokamai nemokamai

Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas taikomi atitinkamo paprasto 
mokėjimo internetu įkainiai

taikomi atitinkamo paprasto 
mokėjimo internetu įkainiai

Periodiniai mokėjimai Banko skyriuje Internetu

Periodiniai mokėjimai banko viduje taikomi atitinkamo paprasto 
mokėjimo internetu įkainiai

taikomi atitinkamo paprasto 
mokėjimo internetu įkainiai

Periodiniai mokėjimai į kitus LT / ES / EEE šalių bankus taikomi atitinkamo paprasto 
mokėjimo internetu įkainiai

taikomi atitinkamo paprasto 
mokėjimo internetu įkainiai

PLAIS Banko skyriuje Internetu

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

1 EUR 1 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE) visomis valiutomis vykdomi, jei banko 
mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis visomis valiutomis, kai banko mokesčius moka 
tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi.
SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t.y. mokėtojas sumoka tik AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius, 
o papildomus užsienio bankų mokesčius sumokės gavėjas.*

BEN - bankų mokesčius moka gavėjas, t.y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, 
kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas iš pervedamos sumos išskaičiuos 
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius.*

OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t.y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio 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). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus 
mokesčius už OUR mokėjimo pavedimą.
* Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35 EUR.
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Mokėjimų priėmimo ir vykdymo terminai Mokėjimo nurodymo 
pateikimo laikas1

Vykdymo diena

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje iki 16:30 tą pačią banko darbo dieną

Paprasti mokėjimai į kitus bankus:    

EUR – SEPA mokėjimai iki 16:00 tą pačią banko darbo dieną

EUR – kiti mokėjimai iki 14:30 tą pačią banko darbo dieną

USD, CNY   pagal atskirą susitarimą, visa 
informacija AS „Citadele Banka“ 
Lietuvos filialas

BYN, RUB iki 16:30 kitą banko darbo dieną

GBP, DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, CAD, CHF, AUD, JPY, KZT iki 16:30 po dviejų banko darbo dienų

NZD, SGD, MXN iki 14:00 po dviejų banko darbo dienų

Skubus mokėjimas į kitus bankus: 

EUR iki 16:00 tą pačią banko darbo dieną

CAD, CHF iki 12:00 tą pačią banko darbo dieną

GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, AUD, HUF, PLN iki 14:00 kitą banko darbo dieną

NZD, SGD, MXN iki 16:00 po dviejų banko darbo dienų

Įeinantys mokėjimai:    

EUR  iki 18:00 tą pačią banko operacijų dieną, jei 
lėšos gautos iš LT / ES / EEE šalių bankų

EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, ISK iki 16:30 tą pačią banko dieną, jei bankas 
gavo informaciją apie EEE2 mokėjimo 
pervedimą į AS „Citadele banka“ 
korespondentinę sąskaitą

Kita užsienio valiuta iki 16:30 kitą banko dieną po lėšų pervedimo į 
AS „Citadele banka“ korespondentinę 
sąskaitą

Banko darbo diena – darbo diena (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) nuo 8:00 iki 16:30 val
1 Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei 
mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas 
kitą banko darbo dieną.
2  EEE šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Islandija, 
Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija. Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.
Lėšos į gavėjo sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą 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).
ES reguliuojami mokėjimai yra mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). 
Mokant turėtų būti numatytos tokios išankstinės sąlygos, kad būtų galima tvarkyti kaip ES reguliuojamą mokėjimą:
- Gavėjo paskyros numeris - IBAN 
- Komisijos tipas - SHA 
- Mokėjimo tipas - standartas 
- Gavėjo bankas yra SEPA pasiekiamas
- AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neatsako už pasekmes, jei gavėjo bankas neįvykdys AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo 
nurodymų ir mokėjimas nėra vykdomas kaip ES reguliuojamas mokėjimas dėl „Citadele“ banko nepriklausančių priežasčių.

MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA
Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo 
sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo 
pavadinimas nurodytas teisingai.
Atliekant mokėjimą iš kredito kortelės sąskaitos taikomas 2 % mokestis, jei atliekant mokėjimą panaudojamas kredito limitas.

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija) (mokėjimo priėmimo ir 
vykdymo terminai nurodyti žemiau)

Banko skyriuje Internetu

Tarp savo sąskaitų 3 EUR nemokamai

Banko viduje  3 EUR nemokamai
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Mokėjimai į LT / ES / EEE šalių bankus1,2 (mokėjimo priėmimo ir vykdymo terminai 
nurodyti žemiau)

Banko skyriuje Internetu

Paprastas 20 EUR (SHA) 13 EUR (SHA) 
 

Skubus 35 EUR (SHA) 29 EUR (SHA)

Mokėjimai į užsienio bankus1,2 (mokėjimo priėmimo ir vykdymo terminai nurodyti žemiau) Banko skyriuje Internetu

Paprastas 20 EUR (SHA) 
30 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

Skubus 35 EUR (SHA) 
50 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

29 EUR (SHA) 
41 EUR (OUR) 
nemokamai (BEN)

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

1 Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE) visomis valiutomis vykdomi, jei banko 
mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis visomis valiutomis, kai banko mokesčius moka 
tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi.
2 Atliekant pervedimus Rusijos rubliais (RUB) gali būti nurodoma tik OUR komisinių mokesčių sąlyga, t.y. bankų mokesčius moka 
mokėtojas.
SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t.y. mokėtojas sumoka tik AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius, 
o papildomus užsienio bankų mokesčius sumokės gavėjas.*

BEN - bankų mokesčius moka gavėjas, t.y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, 
kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas iš pervedamos sumos išskaičiuos 
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius.*

OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t.y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio 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). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus 
mokesčius už OUR mokėjimo pavedimą.
*Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35 EUR.
 

Mokėjimų priėmimo ir vykdymo terminai Mokėjimo nurodymo 
pateikimo laikas1

Vykdymo diena

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje iki 16:30 tą pačią banko darbo dieną

Paprasti mokėjimai į kitus bankus:

EUR – SEPA mokėjimai iki 16:00 tą pačią banko darbo dieną

EUR – kiti mokėjimai iki 14:30 tą pačią banko darbo dieną

USD, CNY   pagal atskirą susitarimą, visa informacija 
AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas

BYN, RUB iki 16:30 kitą banko darbo dieną

GBP, DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, CAD, CHF, AUD, JPY, KZT iki 16:30 po dviejų banko darbo dienų

NZD, SGD, MXN iki 14:00 po dviejų banko darbo dienų

Skubus mokėjimas į kitus bankus: 

EUR iki 16:00 tą pačią banko darbo dieną

CAD, CHF iki 12:00 tą pačią banko darbo dieną

GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, AUD, HUF, PLN iki 14:00 kitą banko darbo dieną

NZD, SGD, MXN iki 16:00 po dviejų banko darbo dienų

Įeinantys mokėjimai: 

EUR  iki 18:00 tą pačią banko operacijų dieną, jei lėšos 
gautos iš LT / ES / EEE2 šalių bankų

EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, ISK iki 16:30 tą pačią banko dieną, jei bankas 
gavo informaciją apie EEE2 mokėjimo 
pervedimą į AS „Citadele banka“ 
korespondentinę sąskaitą

Kita užsienio valiuta iki 16:30 kitą banko dieną po lėšų pervedimo į 
AS „Citadele banka“ korespondentinę 
sąskaitą
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Banko darbo diena – darbo diena (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) nuo 8:00 iki 16:30 val.
1 Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei 
mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas 
kitą banko darbo dieną.
2  EEE šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Islandija, 
Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija. Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.
Lėšos į gavėjo sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą 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).
ES reguliuojami mokėjimai yra mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). 
Mokant turėtų būti numatytos tokios išankstinės sąlygos, kad būtų galima tvarkyti kaip ES reguliuojamą mokėjimą:
- Gavėjo paskyros numeris - IBAN 
- Komisijos tipas - SHA 
- Mokėjimo tipas - standartas 
- Gavėjo bankas yra SEPA pasiekiamas
- AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neatsako už pasekmes, jei gavėjo bankas neįvykdys AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo 
nurodymų ir mokėjimas nėra vykdomas kaip ES reguliuojamas mokėjimas dėl „Citadele“ banko nepriklausančių priežasčių.
Papildomas mokestis už tarptautinius mokėjimus, kurių valiuta yra USD ir kurie atliekami klientams, kurių gyvenamosios vietos šalis yra 
Andoros Kunigaikštystė, Anglija (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Antigva ir Barbuda, Aruba (Nyderlandų Karalystė), 
Gernsio beilivikas (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Barbadosas, Belizas, Venesuelos Bolivaro Respublika, Mergelių 
Salos (Didžioji Britanija), Brunėjaus Darusalãmas, Kaimanų Salos (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Dominikos 
Sandrauga, Bahamų Sandrauga, Kuko Salos (Naujoji Zelandija), Kiurasao (Nyderlandai), Kipras, San Tomė ir Prinsipės Demokratinė 
Respublika, Sent Kristoferio ir Nevio Federacija, Gibraltaras (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Grenada, Guamas 
(Jungtinės Valstijos), Jordanijos Hašimitų Karalystė, Honkongas (Kinijos Liaudies Respublika), Nepriklausoma Samoa valstybė, Meno sala 
(Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Jamaika, Džersis (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), 
Bahreino Karalystė, Tongos Karalystė, Labuanas (Malaizija), Libano Respublika, Makao (Kinijos Liaudies Respublika), Monakas, Montseratas 
(Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Naujoji Kaledonija (Prancūzijos Respublika), Naujoji Zelandija, Niujė (Naujoji 
Zelandija), Urugvajaus Rytų Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Kosta Rikos Respublika, Džibučio Respublika, Ekvadoro Respublika, 
Gvatemalos Respublika, Kenijos Respublika, Liberijos Respublika, Maldyvų Respublika, Mauricijaus Respublika, Nauru Respublika, Panamos 
Respublika, Seišelių Respublika, Maršalo Salų Respublika, Vanuatu Respublika, Sent Lusija, Sint Martenas (Nyderlandai), Sent Martinsas 
(Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), Sen Pjeras ir Mikelonas (Prancūzijos Respublika), Sent Vinsentas ir Grenadinai, 
San Marinas, Kuveito Valstybė, Kataro Valstybė, Taitis (Prancūzijos Polinezija), Bermudų salos (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystė), Terkso ir Kaikoso Salos (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), JAV Mergelių salos, Jungtiniai Arabų 
Emyratai, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Zanzibaro sala (Tanzanijos Jungtinė Respublika), yra 200 USD.
Bankas individualiai vertins kiekvieno mokėjimo USD ir CNY valiuta įvykdymo galimybes. Jei turite klausimų dėl mokėjimų USD ir 
CNY, prašome tiesiogiai susisiekti su Jus aptarnaujančiu banko vadybininku arba skambinti į mūsų Kontaktų centrą telefonu 19091.

MOKĖJIMŲ TIKSLINIMAS ARBA ANULIAVIMAS

Mokėjimų tikslinimas arba anuliavimas*

Mokėjimo „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija, Estija) viduje arba 
mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus anuliavimas

10 EUR

Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių bankus tikslinimas, 
anuliavimas, papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas

50 EUR + kitų bankų mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* Mokestis taikomas neatsižvelgiant, 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.

KREDITAI IR FINANSAVIMAS

VARTOJIMO KREDITAI

Kredito sutarties sudarymas 1,5 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 50 EUR

Sutarties sąlygų keitimas 25 EUR

Prieš terminą grąžintas kreditas nemokamai

Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną

Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas lietuvių kalba 45 EUR

Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas anglų kalba 70 EUR

Dokumentų siuntimas paštu pagal susitarimą, min. patirtos išlaidos + 8 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
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Standartinis pavyzdys
Jei imi 3000 EUR paskolą 60 mėn. laikotarpiui su taikoma fiksuota 7,9 % metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 
50 EUR, tokiu atveju bendra vartojimo paskolos kainos metinė norma būtų 9,3 %, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 3691,14 EUR, 
o kiekvieno mėnesio įmoka būtų 60,69 EUR.
 
BŪSTO KREDITAI
Įkainiai iki 2018 m. rugpjūčio 8 d. pasirašytoms būsto kredito sutartims

Sutarties sudarymas 0,3 % nuo kredito sumos, min. 130 EUR

Įsipareigojimo mokestis 0,4 % nuo nepanaudoto kredito sumos

Sutarties sąlygų keitimas*

Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR

Kiti pakeitimai 0,15 % nuo nepanaudoto kredito sumos, min. 150 EUR

Prieš terminą grąžintas kreditas nemokamai

Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną

Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas lietuvių kalba 45 EUR

Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas anglų kalba 70 EUR

Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam 
kreditoriui**

150 EUR

Dokumentų siuntimas paštu pagal susitarimą, min. patirtos išlaidos + 8 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas 
imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 60 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo 
kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.

Standartinis pavyzdys
Jei imi 50 000 EUR būsto paskolą 20 m. laikotarpiui su taikoma kintama 3 % metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 
0,3 % (min. 130 EUR), sumoki hipotekos įregistravimo mokestį 31,28 EUR, paskolos įmokas moki anuiteto metodu, tokiu atveju bendra 
paskolos kainos metinė norma būtų 3,11 %, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 66 701,71 EUR. Bendras įmokų skaičius – 240 
ir kiekvieno mėnesio įmoka būtų 277,3 EUR.

LIZINGO PASLAUGOS

Finansavimas

Naujo / naudoto turto sutarties sudarymas nuo 0,5 %, bet ne mažiau nei 150 EUR nuo sutartyje 
nurodytos turto vertės (su PVM)

Sutarties sąlygų pakeitimas, skaičiuojamas už kiekvienos sutarties 
pakeitimą

100 EUR*

Grafiko keitimas kliento iniciatyva 100 EUR

Sutarčių galiojimo atstatymas, anuliavus sutarčių nutraukimą

- jei sutartys atstatomos tą patį mėnesį, kurį jos buvo nutrauktos nuo 150 EUR už vieną sutartį (svarstoma individualiai)

- jei atstatomos sutartys, kurios buvo nutrauktos prieš tai ėjusį ar 
ankstesnį mėnesį

nuo 150 EUR už vieną sutartį (svarstoma individualiai)

Dokumentų kopijų išdavimas

Sutarties kopija su priedais 10 EUR

Kitų dokumentų kopijos (PVM sąskaitų faktūrų kopijos apmokestinamos, 
jei sąskaitos išrašytos anksčiau nei prieš 2 mėn.)

1 EUR už kiekvieną lapą

Dokumentų paiešką archyve 15 EUR + PVM

Kiti mokesčiai

Leidimas subnuomai, sublizingui, panaudai 30 EUR

Įgaliojimo išvykti į užsienį išdavimas 30 EUR

Kitos pažymos 15 EUR
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Dokumentų parengimas (įskaitant dėl duomenų) refinansuotojui nuo 0,5 %, bet ne mažiau nei 100 EUR nuo sutartyje 
nurodytos turto vertės (su PVM)

Pažymų auditoriams ir kitų pažymų apie įsipareigojimus parengimas 30 EUR

Pinigų pervedimas, jei už kliento turtą mokama į banką, esantį ne Lietuvoje; 
ne eurais į kitus Lietuvos bankus; pagal skubų mokėjimo nurodymą

kompensuoja klientas

Transportavimo, muitinės ir pan. išlaidos kompensuoja klientas

Hipotekos / įkeitimo mokesčiai kompensuoja klientas

Pašto išlaidos (sąskaitų, pranešimų dėl sutartinių įsipareigojimo 
netinkamo vykdymo)

3 EUR už vieną laišką

Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“) išlaidos kompensuoja klientas

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Sutartiniai įkainiai taikomi vienai sutarčiai, jei šalia nenurodyta kitaip.
* Sutarties pakeitimais, už kuriuos taikomas nurodytas mokestis, laikoma: periodinių įmokų datos pakeitimas, lizingo grafiko termino 
pakeitimas, neišpirktos turto vertės sumažinimas, sumokant papildomą turto išpirkimo įmoką, palūkanų maržos procento pakeitimas, 
finansavimo valiutos pakeitimas ir kt.

ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ

„CITADELE“ INTERNETO BANKAS

Registracijos mokestis nemokamai

Kodų kortelės išdavimas / registravimas / pakeitimas nemokamai

Kodų generatoriaus Digipass 260 / 700 išdavimas 20 EUR

Kodų generatoriaus Digipass 780 / MobileSCAN išdavimas 70 EUR

MobileSCAN aktyvavimas per vieną licenziją1,2,3 nemokamai

Pirmasis / pakartotinis MobileSCAN aktyvavimas pagal jau išduotą licenciją1,2 nemokamai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

1 Keli įrenginiai gali būti priskirti prie MobileSCAN licencijos.
2 MobileSCAN gali būti išduodamas banko skyriuje arba interneto banke, jeigu klientas yra interneto banko naudotojas.
3 Kreipiantis dėl MobileSCAN licencijos kartu su interneto bankų, kai naudotojas yra klientas, gali būti pritaikytas kitas komisinis 
mokestis, kuris bus nuskaičiuojamas vieną kartą automatiškai nuo kliento sąskaitos septintą mėnesi nuo momento, kai buvo išduota 
MobileSCAN licencija.
Kitos operacijos „Citadele“ interneto banke atliekamos pagal galiojančius „Citadele“ banko paslaugų įkainius.

„CITADELE“ SMS BANKAS

Registracijos mokestis nemokamai

Mėnesinis paslaugos palaikymo mokestis nemokamai

Mokestis už gautą SMS iš „Citadele banko“ 0,09 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Mokestis už „Citadele“ banko išsiųstą SMS nurašomas iš kliento einamosios sąskaitos vieną kartą per mėnesį.

MOKĖJIMO KORTELĖS

„X SMART“ KORTELĖ

Kortelės galiojimo laikas 3 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1,2 EUR

Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
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Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR*

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES / EEE šalių bankus iš kortelės 
sąskaitos

nemokamai

KREDITO ĮKAINIAI

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai

Kredito limito suteikimas nemokamai

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais

Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.

Metinė kredito palūkanų norma 19 %

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos

Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant mokėjimo 
pervedimą panaudojamas kredito limitas)

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** iki 1 000 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 
1 % nuo sumos, min. 3 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** iki 1 000 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 
1 % nuo sumos, min. 3 EUR

„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 200 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
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* Kortelė gali būti pristatoma tik į banko padalinį per 36 val. nuo prašymo pateikimo.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
*** 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.
**** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
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.
Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo 
dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, 
palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra 
treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir 
kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis 
ir nėra naudojamas pakartotinai.
Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.

X KREDITO KORTELĖS
„X kortelė“

Kortelės galiojimo laikas 3 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 2 EUR

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

Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR*

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

KREDITO ĮKAINIAI

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai

Kredito limito suteikimas nemokamai

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais

Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.

Metinė kredito palūkanų norma 19 %

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos

Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant mokėjimo 
pervedimą panaudojamas kredito limitas)

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

„Citadele“ banko skyriuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
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Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose *** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 200 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* Kortelė gali būti pristatoma tik į banko padalinį per 36 val. nuo prašymo pateikimo.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
*** 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.
**** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
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.
Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo 
dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, 
palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra 
treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir 
kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis 
ir nėra naudojamas pakartotinai.
Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.
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„X Platinum“

Kortelės galiojimo laikas 3 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 4 EUR

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

Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR*

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

KREDITO ĮKAINIAI

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai

Kredito limito suteikimas nemokamai

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais

Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.

Metinė kredito palūkanų norma 18 %

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 18 %

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos

Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant mokėjimo 
pervedimą panaudojamas kredito limitas)

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

„Citadele“ banko skyriuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****

Papildomos privilegijos

„Priority Pass®“ kortelės išdavimo arba metų mokestis nemokamai

Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje laukiamojoje oro uosto salėje 
„Priority Pass®“

30 EUR

„Priority Pass®“ kortelės pakeitimo mokestis (praradus, sugadinus) 15 EUR

Konsjeržo paslaugos metinis mokestis 200 EUR

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele” banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele” banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
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STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 200 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* Kortelė gali būti pristatoma tik į banko padalinį per 36 val. nuo prašymo pateikimo.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
*** 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.
**** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
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.
Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo dieną 
kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, palūkanos 
už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra treji metai, kredito 
palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir kiti mokėjimai nesikeičia 
visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis ir nėra naudojamas pakartotinai.
Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.
 
„X Infinite“

Kortelės galiojimo laikas 3 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės kortelės išdavimas / atnaujinimas 430 EUR

Papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas 140 EUR

Pagrindinės kortelės metinis mokestis* 430 EUR

Papildomos kortelės metinis mokestis* 140 EUR

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

Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR**

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

KREDITO ĮKAINIAI

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai

Kredito limito suteikimas nemokamai

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais

Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.

Metinė kredito palūkanų norma 17 %

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos

Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant mokėjimo 
pervedimą panaudojamas kredito limitas)

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %
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Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje*** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

„Citadele“ banko skyriuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose**** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai*****

Papildomos privilegijos

„Priority Pass®“ kortelės metų mokestis nemokamai

Nemokamų apsilankymų vienam asmeniui per vienerius kalendorinius metus skaičius 5

Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje laukiamojoje oro uosto salėje „Priority 
Pass®“ (viršijus nemokamų apsilankymų skaičių per vienerius kalendorinius metus)

24 EUR

„Priority Pass®“ kortelės pakeitimo mokestis (praradus, sugadinus) 15 EUR

Nemokamai suteikiamų greitųjų keleivių patikrų (fast track) Vilniaus oro uoste vienam 
asmeniui skaičius per vienerius kalendorinius metus

8

Mokestis už vieno asmens greitąją keleivių patikrą (fast track) Vilniaus oro uoste 
(viršijus nemokamų apsilankymų skaičių per vienerius kalendorinius metus)

4 EUR

Konsjeržo paslaugos metinis mokestis nemokamai

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 3 200 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 14 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* Pirmaisiais metais mokestis netaikomas.
** Kortelė gali būti pristatoma tik į banko padalinį per 36 val. nuo prašymo pateikimo.
*** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
**** 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.
***** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
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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.
Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo 
dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, 
palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra 
treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir 
kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis 
ir nėra naudojamas pakartotinai.
Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.

„CITADELE“ KORTELĖ
Svarbu! Nuo 2019 m. sausio 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Citadele“ mokėjimo kortelių. Esamiems klientams kortelės 
ir toliau bus atnaujinamos.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1 EUR*

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

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %

Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES / EEE šalių bankus iš kortelės sąskaitos nemokamai

Grynųjų pinigų išdavimas

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** iki 5 000 EUR / mėn. – nemokamai, 
viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** iki 5 000 EUR / mėn. – nemokamai, 
viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR

„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose 3 EUR

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 200 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 5 000 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
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*Socialiai remtiniems asmenims – 0,75 EUR / mėn., jei „Citadele“ kortelė yra pasirinkta kaip Pagrindinė mokėjimo sąskaita.
**Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
***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.
****Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
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.

„MAESTRO“ KORTELĖ

Kortelės galiojimo laikas 3 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 0,40 EUR

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

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %

Grynųjų pinigų išdavimas

„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje* 0,30 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 1 EUR

„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos

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

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele” banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
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* Įkainis taikomas už kiekvieną išgryninimo operaciją. „Maestro“ kortelių, išduotų iki 2019 m. sausio 1 d., turėtojams, kurie dirba įmonėje, 
turinčioje susitarimą su „Citadele“ banku dėl darbo užmokesčio pervedimo, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 
550 EUR per mėnesį. Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 500 EUR.
***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.
**** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir 
įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėjewww.citadele.lt.

„MAESTRO“ KORTELĖ – PASIŪLYMAS JAUNIMUI

Kortelės įkainiai 

„Maestro“ kortelės išdavimas, atnaujinimas ir mėnesinis mokestis nemokamai

Grynųjų pinigų išdavimas 

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje* iki 800 EUR / mėn. – nemokamai, 
viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR

Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES / EEE šalių bankus iš kortelės sąskaitos nemokamai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Pastaba: Aukščiau nenurodytoms banko operacijoms ir paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai, kurie skelbiami www.citadele.lt.
* Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.

„MAESTRO“ KORTELĖ – PASIŪLYMAS SENJORAMS

Banko sąskaitos atidarymas ir tvarkymas nemokamai

Debeto mokėjimo kortelė „Maestro“ 

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimo / atnaujinimo mokestis / metų / 
mėnesinis mokestis

nemokamai

Grynųjų pinigų išdavimas visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje bei UAB 
„Perlo paslaugos“ terminaluose*

iki 800 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 0,2 % 
nuo sumos

Grynųjų pinigų operacijos 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš einamosios banko sąskaitos iki 10 eurų per dieną – nemokamai, nuo 10 eurų 
(imtinai) – 0,25 % nuo sumos, min. 2 EUR

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš „Maestro“ kortelės banko skyriuose iki 10 eurų per dieną – nemokamai, nuo 10 eurų 
(imtinai) – 0,25 % nuo sumos, min. 2 EUR

Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES / EEE šalių bankus iš 
kortelės sąskaitos

nemokamai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Pastaba: Aukščiau nenurodytoms banko operacijoms ir paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai, kurie skelbiami www.citadele.lt.
*Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje gali taikyti papildomus 
išgryninimo mokesčius.
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„MAESTRO“ KORTELĖ – PAGRINDINĖ MOKĖJIMO SĄSKAITA

Kortelės įkainiai 

„Maestro“ kortelės išdavimas, atnaujinimas nemokamai

„Maestro“ kortelės mėnesinis mokestis 1,5 EUR*

Grynųjų pinigų išdavimas 

Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** iki 550 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % 
nuo sumos, min. 2 EUR

Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES / EEE šalių bankus iš 
kortelės sąskaitos

nemokamai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Pastaba: Aukščiau nenurodytoms banko operacijoms ir paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai, kurie skelbiami www.citadele.lt.
* Socialiai remtiniems asmenims – 0,75 EUR / mėn.
**Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje 
gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.

„MASTERCARD“ KREDITO KORTELĖS

Svarbu! Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Mastercard“ kredito kortelių. Esamiems klientams kortelės 
ir toliau bus atnaujinamos.

„Mastercard Standard“

Kortelės galiojimo laikas 2 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1,50 EUR

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

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

KREDITO ĮKAINIAI

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai

Kredito limito suteikimas nemokamai

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais

Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.

Standartinė metinė kredito palūkanų norma 17 %

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos

Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant 
mokėjimo pervedimą 
panaudojamas kredito limitas)

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje* 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose* 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

„Citadele“ banko skyriuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

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

„Citadele“ banko bankomatuose** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai***

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR

STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

* Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose.
**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.
*** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
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.
Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo 
dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, 
palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra 
treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir 
kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis 
ir nėra naudojamas pakartotinai.
Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.
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„Mastercard Gold“

Kortelės galiojimo laikas 2 metai

Kortelės sąskaitos valiuta EUR

KORTELĖS ĮKAINIAI

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 3,50 EUR

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

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai

KREDITO ĮKAINIAI

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai

Kredito limito suteikimas nemokamai

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais

Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.

Standartinė metinė kredito palūkanų norma 16 %

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 16 %

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos

Mokėjimo pervedimo iš kredito kortelės sąskaitos mokestis 2 % (taikomas, kai atliekant 
mokėjimo pervedimą 
panaudojamas kredito limitas)

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %

Grynųjų pinigų išdavimas

„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje* 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose* 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

„Citadele“ banko skyriuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR

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

Grynųjų pinigų įnešimas

„Citadele“ banko bankomatuose** nemokamai

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai***

Kitos paslaugos

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR

Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

- neregistruotu paštu nemokamai

- kurjeriniu paštu 3 EUR

Kortelės siuntimas paštu į užsienį

- neregistruotu paštu 5 EUR

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
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STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI

Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR

Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR

Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10

Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

*Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR, „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo 
paslaugos“ terminaluose.
**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.
***Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. 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 euro ir užsienio valiutos santykį.
Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir 
įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėjewww.citadele.lt.
Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo 
dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, 
palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra 
treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir 
kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis 
ir nėra naudojamas pakartotinai.
Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.

TAUPYMAS IR INVESTAVIMAS

„MAXI“ SĄSKAITA

Svarbu! Nuo 2019 m. sausio 1 d. „Citadele“ bankas nebeatidaro naujų „Maxi“ sąskaitų ir nebeišduoda „Maxi“ sąskaitos kortelių.

„Maxi“ sąskaitos metinė palūkanų norma 0,05 %

Komisinis mokestis, pervedant lėšas iš „Maxi“ sąskaitos su 7 dienų perspėjimu nemokamai

Komisinis mokestis, pervedant lėšas iš „Maxi“ sąskaitos be perspėjimo prieš 7 dienas* 1 % + standartinis įkainis

Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banke iš kliento „Maxi“ sąskaitos (be išankstinio 7 
kalendorinių dienų įspėjimo „Citadele“ bankui)

1 % + kaip už grynųjų pinigų 
išmokėjimą iš einamosios sąskaitos

Grynųjų pinigų įnešimas į „Maxi“ sąskaitą kaip už grynųjų pinigų įmokėjimą į 
einamąją sąskaitą

Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose 
Latvijoje

0,5 %

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
Metinės palūkanos už „Maxi“ sąskaitos likutį
Pastaba: Aukščiau nenurodytoms operacijoms ir paslaugoms taikomi standartiniai „Maestro“ kortelės ir banko įkainiai, kurie 
skelbiami www.citadele.lt.

* Įmokų mokėjimas, valiutos keitimo operacijos, tarptautiniai pervedimai, periodiniai pervedimai iš „Maxi“ sąskaitos galimi tik be 
perspėjimo prieš 7 dienas pagal galiojančius įkainius banke.
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FINANSŲ MAKLERIO PASLAUGOS

Tarpininkavimo paslaugos1

1. Investavimo paslaugos

Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su auksu

Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su auksu iki 4 000 EUR „Citadele“ banko standartinis 
valiutos keitimo kursas

Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su auksu daugiau kaip 4 000 EUR pagal susitarimą

Užsienio valiutos prekyba su svertu pagal susitarimą 2

Finansinės priemonės 3

Obligacijų prekyba 0,1 %, min. 50 EUR, USD 4

Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis 

- sandoriai Baltijos šalių biržose (Nasdaq OMX Vilnius, Riga, Tallinn) 0,35 %, min. 4,40 EUR

- sandoriai su finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis JAV vertybinių popierių biržose 
(akcijos ir ETF) 0,03 USD už akciją, min. 25 USD

- sandoriai su finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis Kanados vertybinių popierių 
biržose 0,03 CAD už akciją, min. 30 CAD

- opcionų sandoriai JAV vertybinių popierių biržoje 15 USD ir 2,50 USD už kontraktą, 
min. 25 USD

- sandoriai Europos akcijų biržose 5, 7 0,40 %, min. 50 EUR

- nuosavybės finansinių priemonių ar obligacijų sandoriai Maskvos akcijų biržose 0,25 %, min. 1000 RUB

- akcijų sandoriai už biržos ribų (OTC) ir sandoriai su kitų šalių akcijomis 7 pagal susitarimą

Investiciniai fondai

Pirkimas

Obligacijų fondai 0,50 %, min. 5,50 EUR / 20 EUR 6, 7

Subalansuoti fondai ir fondų fondai 0,75 %, min. 5,50 EUR / 20 EUR 6, 7

Akcijų fondai ir alternatyvaus investavimo fondai 1,5 %, min. 5,50 EUR / 20 EUR 6, 7

Pardavimas 20 EUR /  3 EUR 7

Fondo keitimo sandoris 25 EUR

Finansavimas įkeičiant finansines priemones

Sandoris nuo 50 000 EUR, ar ekvivalentu kita valiuta nemokamai

Sandoris iki 50 000 EUR, ar ekvivalentu kita valiuta 300 EUR 7

Repo sandorio sąlygų pakeitimai pagal susitarimą

Elektroninės prekybos platformos, mėnesinis mokestis

e-Broker 12,10 EUR

JAV akcijų US equities 15 USD

Quik pagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

1 Tuo atveju, jei sandoris už biržos ribų (OTC) įvykdomas klientui palankesne, nei nurodyta pavedime ribine kaina, bankas kompensuoja 
klientui 50 % maržos, kuri susidaro iš skirtumo tarp pavedime nurodytos ribinės kainos ir realios įvykdymo kainos.
2 Sandorio komisinis mokestis arba banko marža yra įtraukti į sandorio kainą.
3 Kai kuriose vertybinių popierių biržose/šalyse prekyba finansinėmis priemonėmis gali būti apmokestinama pagal tos šalies teisės 
aktus (pavyzdžiui Žyminis sandorio mokestis Didžiojoje Britanijoje).
4 Jei sandorio valiuta yra EUR arba USD, tuomet komisinis mokestis yra apskaičiuojamas atitinkama valiuta. Jei sandoris vykdomas 
kita valiuta, o komisinis mokestis yra apskaičiuojamas EUR valiuta, tokiu atveju kitos valiutos keitimas į eurus yra atliekamas pagal 
banko tuo metu galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.
5 Taikomas papildomas komisinis mokestis už pirkimo/pardavimo sandorio apdorojimą.
6 IPAS “CBL Asset Management” valdomiems investiciniams fondams (įskaitant Latvijos Centrinio Depozitoriumo mokestį) yra taikomas 
mokestis 3 EUR, kitiems fondams – 20 EUR.
7 Jeigu sandoris yra vykdomas ne EUR valiuta, o komisinis mokestis yra apskaičiuojamas sandorio valiuta, tuomet komisinis mokestis 
apskaičiuojamas konvertuojant EUR į sandorio valiutą pagal banko tuo metu galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.
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Bendrosios komisinio mokesčio taikymo nuostatos
- Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytos Kainininke, yra nustatomi AS „Citadele banka“ nuožiūra arba pagal atskirą 
susitarimą su klientu. Sandorio apdorojimo komisiniai mokesčiai yra apskaičiuojami pagal sandorio valiutą, o esant poreikiui yra 
konvertuojami iš EUR pagal tuo metu banke galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.
- Jeigu kliento pavedimas yra įvykdomas dalimis, paprastai komisinis mokestis yra imamas vieną kartą per sandorio dieną.
- Komisinis mokestis už pasirinkimo sandorius, kuriais prekiaujama JAV biržose, susideda iš: sandorio komisinio mokesčio ir sandorio 
sutarties komisinio mokesčio.
 
Finansinių priemonių administravimas, saugojimas ir atsiskaitymai už sandorius1, 6

Finansinių priemonių sąskaitos atidarymas klientų aptarnavimo centre 10 EUR

Finansinių priemonių sąskaitos atidarymas naudojant interneto banką nemokamai

Finansinių priemonių saugojimas

Vidaus rinkos finansinės priemonės 0,01 % mėn. mokestis, min. 1 EUR

ES šalių finansinės priemonės, JAV ir Kanados vidaus rinkos, užsienio investiciniai fondai ir 
tarptautinės finansinės priemonės, registruotos Euroclear / Clearstream depozitoriumuose

0,02 % mėn. mokestis, min. 1 EUR

Kitų šalių vidaus rinkų finansinių priemonės 0,03 % mėn. mokestis, min. 1 EUR

Finansinių priemonių priėmimas 3

- Lietuvos, Latvijos, Estijos vidaus rinkos nemokamai

- Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių

21 EUR

- kitų šalių vidaus rinkų  informacija „Citadele“ banke

Finansinių priemonių pervedimas 3

- Lietuvos, Latvijos, Estijos vidaus rinkos 10 EUR

- Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių

30 EUR

- pervedimas tarp dviejų „Citadele“ banko klientų finansinių priemonių sąskaitų (komisinis 
mokestis imamas iš finansinių priemonių perleidėjo)

2 EUR

- kitų vietos rinkų  informacija „Citadele“ banke

- priėmimas / mokėjimas pagal RVP/ DVP 3 50 EUR

Pirkimo / išpirkimo sandorių atsiskaitymai 4

Tarptautinių finansinių priemonių sandorių atsiskaitymai Euroclear / Clearstream 
depozitoriumuose

7 EUR

Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK vidaus rinkų ir JAV vidaus 
rinkos finansinių priemonių atsiskaitymai

14 EUR

Repo sandorių atsiskaitymai 10 EUR

Sandorių su kitų šalių vidaus rinkų finansinėmis priemonėmis, kurios nenurodytos 
Kainininke, atsiskaitymai

informacija „Citadele“ banke

Kitos paslaugos

Finansinių priemonių išregistravimas 10 EUR

Konvertavimo, restruktūrizavimo ir kt. akcinių įvykių sandoriai 5 20 EUR ir faktinės išlaidos

Standartinis Sąskaitos išrašas, Finansinių priemonių portfelio ataskaita, Finansinių 
priemonių ir pinigų ataskaita už praėjusius ir faktinius kalendorinius metus, Sandorio 
įvykdymo patvirtinimas

nemokamai

Kitos ataskaitos 50 EUR

Dokumentų pristatymas paštu Lietuvoje (registruotu paštu) 7 EUR ir faktinės išlaidos

Mokestinių dokumentų parengimas depozitoriumui 35 EUR ir faktinės išlaidos

Komisinis mokestis už kliento neigiamą  piniginių lėšų balansą, atsiskaitant už finansinių 
priemonių sandorius (procentai per metus)

24 %

LEI kodo pirkimas ir atnaujinimas per Banko partnerį (juridiniams asmenims) informacija „Citadele“ Banke

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
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1 Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytas kainininke, yra nustatomi AS „Citadele banka“ nuožiūra arba pagal atskirą 
susitarimą su klientu. Komisiniai mokesčiai yra apskaičiuojami kliento finansinių priemonių portfelio valiuta (jeigu reikalinga, 
perskaičiuojami pagal kainininko valiutą), išskyrus komisinius mokesčius už sandorių atsiskaitymus, kurie apskaičiuojami sandorio 
valiuta.
2 Komisinis mokestis yra apskaičiuojamas pagal finansinių priemonių rinkos vertę , o nelikvidžių finansinių priemonių pagal nominalią 
vertę, paskutinę mėnesio dieną.
3 Jeigu pavedimas yra priimtas vykdyti ir nusiųstas depozitoriumui/sandorio šaliai, komisinis mokestis yra taikomas už kiekvieną 
kliento pavedime nurodytą finansinę priemonę.
4 Komisinis mokestis yra taikomas sudarant sandorį su „Citadele“ banku, naudojantis „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga. Visiems 
kitiems sandoriams, sudarytiems nenaudojant „Citadele“ banko tarpininkavimo paslaugos, taikomas finansinių priemonių įsigijimo 
ir/arba perleidimo prieš mokėjimą (RVP/DVP) komisinis mokestis.
5 Faktinių išlaidų suma priklauso nuo paraiškos vykdymo vietos bei kitų paraiškos sąlygų, ir gali būti palikta 4 mėn. nuo įmonės įvykio 
įvykdymo arba mokesčių sertifikavimo pateikimo datos.
6 Komisinis mokestis yra skaičiuojamas už kiekvieną dieną ir nuskaitomas pirmą mėnesio dieną, jeigu su klientu nėra sutarta kitaip.
 
Patikėjimo operacijos

Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su auksu

Konsultacija ir patikėjimo sąskaitos atidarymas nemokamai

Sandorio peržiūra, dokumentų ruošimas 1 000 EUR

Patikėjimo fondo metinis valdymo mokestis, skaičiuojamas  procentais nuo fondo sumos, 
perduotos patikėjimu valdymui min. 12 mėn. periodui.

pagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

INDIVIDUALIŲ SEIFŲ NUOMA
Vilnius, 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

Viena para 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

1 mėn. 36 EUR 42 EUR 54 EUR 60 EUR

1 metai 198 EUR 264 EUR 300 EUR 330 EUR
 
Kaunas, Savanorių pr. 68 

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

  30 x 13 x 50 0.0195 m3 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

Viena para 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR

1 mėn. 36 EUR 36 EUR 42 EUR 48 EUR 54 EUR

1 metai 252 EUR 252 EUR 282 EUR 282 EUR 312 EUR
 
Klaipėda, Danės 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

Viena para 10 EUR 10 EUR 10 EUR

1 mėn. 30 EUR 35 EUR 45 EUR

1 metai 210 EUR 235 EUR 260 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.
Mokestis už seifo rakto pakeitimą – 150 EUR.
Visi įkainiai nurodyti su PVM.
Klientas, mokestį už seifo nuomą sumoka už visą paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpį (individualaus seifo nuomos terminą), 
paslaugų teikimo sutarties tvarkymo ar individualaus seifo nuomos termino pratęsimo laikotarpį.
Jei paslaugų teikimo sutartis (individualaus seifo nuoma) nepratęsiama, klientas neatlaisvina seifo ir negrąžina seifo rakto „Citadele“ 
bankui pagal sutarties sąlygas, pradedant nuo antros darbo dienos nuo sutarties galiojimo pabaigos, klientas, papildomai prie 
kainoraštyje nustatyto seifo nuomos mokesčio, privalo kiekvieną vėlavimo dieną mokėti „Citadele“ bankui 25 % papildomą komisinį 
mokestį už seifo nuomą (priklausomai nuo seifo dydžio).
Individualaus seifo nuomos sutartis sudaroma su klientais, turinčiais sąskaitą „Citadele“ banke.


