Informacijos apie komisinį
atlyginimą dokumentas

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: AB „Citadele“ bankas
Sąskaitos pavadinimas: Banko sąskaita
Data: 2018 m. spalio 31 d.


Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinius atlyginimus už pagrindines
paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius
atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas.



Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias
paslaugas. Išsami informacija pateikiama Banko paslaugų ir operacijų kainyne
https://www.citadele.lt/lt/privatiems-klientams/ikainiai/.



Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus skelbiamas nemokamai.

Paslaugos

Komisiniai atlyginimai

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos
Sąskaitos tvarkymas [Banko
sąskaita]

Per mėnesį

0,70 Eur

Iš viso metinių išlaidų

8,40 Eur

Per mėnesį

3,00 Eur

Apima paslaugų paketą, kurį
sudaro:
-

banko sąskaitos tvarkymo
mėnesinis mokestis

Sąskaitos tvarkymas [„Citadele“
banko VISA X kredito kortelė], kurį
sudaro:
-

Iš viso metinių išlaidų

36,00 Eur

sąskaitos atidarymas
sąskaitos tvarkymas
sąskaitos uždarymas
kortelės sąskaitos atidarymas
kortelės sąskaitos tvarkymas
kortelės sąskaitos uždarymas
pagrindinės kortelės
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-

-

-

išdavimas
pagrindinės kortelės
atnaujinimas
pagrindinės kortelės
aktyvavimas
atsiskaitymai kortele prekybos
vietose ir internetu
interneto banko prieigos ir
kodų kortelės išdavimas
gautų mokėjimų eurais
įskaitymas
neriboti kredito pervedimai
SEPA internetu (įskaitant e.
sąskaitos automatinį
apmokėjimą ir įmokų
priėmimą)
grynųjų pinigų išėmimas iki
1000 Eur/mėn. iš visų bankų
bankomatų Lietuvoje ir
užsienyje ir UAB „Perlo
paslaugos“ terminalų
grynųjų pinigų įmokėjimas
„Citadele“ bankomatų tinklo
bankomatuose ir UAB „Perlo

paslaugos“ terminaluose
Šią apimtį viršijančios paslaugos
bus apmokestintos atskirai.
Mokėjimai (išskyrus korteles)
Kredito pervedimas SEPA1
banko viduje į savo sąskaitą
banko viduje į kito kliento sąskaitą
į kitus bankus paprastas
į kitus bankus labai skubus
įmokų priėmimas

Internetu

0,00 Eur

Padalinyje

3,00 Eur

Internetu

0,35 Eur

Padalinyje

3,00 Eur

Internetu

0,35 Eur

Padalinyje

3,00 Eur

Internetu

29,00 Eur

Padalinyje

40,00 Eur

Internetu

0,30 Eur

Padalinyje

Paslauga neteikiama

į kitų šalių bankus eurais paprastas Internetu
(SHA)
Padalinyje

13,00 Eur

Kredito pervedimas Ne SEPA2
20,00 Eur
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banko viduje užsienio valiuta į savo
sąskaitą
Internetu
banko viduje užsienio valiuta į kito
kliento sąskaitą ir į AS „Citadele
banka“ (Latvija, Estija)
į kitus bankus Lietuvoje užsienio
valiuta
į kitus užsienio bankus užsienio
valiuta paprastas (SHA)

Tiesioginis debetas
E.sąskaitos automatinis
apmokėjimas
Gautų mokėjimų eurais
įskaitymas3

Nemokamai

Padalinyje

3,00 Eur

Internetu

0,35 Eur

Padalinyje

3,00 Eur

Internetu

13,00 Eur

Padalinyje

20,00 Eur

Internetu

24,00 Eur

Padalinyje

30,00 Eur

Paslauga neteikiama
0,00 Eur

0,00 Eur

banko viduje, iš AS “Citadele
banka” (Latvija, Estija) ir iš kitų LT
/ ES / EEE šalių bankų
Gautų tarptautinių mokėjimų
įskaitymas4
eurais iš kitų šalių bankų

7,00 Eur

užsienio valiuta iš kitų šalių bankų

7,00 Eur

užsienio valiuta banko viduje ir iš
AS “Citadele banka” (Latvija,
Estija)

0,00 Eur

Kortelės ir grynieji pinigai
Debeto kortelės išdavimas
[„Maestro“]
Kortelės išdavimas

0,00 Eur
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Kortelės atnaujinimas
Kortelės pristatymas
Kortelės komisinis atlyginimas

0,00 Eur
Paštu LR

0,00 Eur

Padalinyje

0,00 Eur

Per mėnesį

0,40 Eur

Iš viso
metinių
išlaidų

4,80 Eur

Kredito kortelės išdavimas
[„Citadele“ banko VISA X kredito
kortelė]

0,00 Eur

Kortelės išdavimas

0,00 Eur

Kortelės atnaujinimas

Paštu LR

0,00 Eur

Kortelės pristatymas

Padalinyje

0,00 Eur

Per mėnesį

3,00 Eur

Kortelės komisinis atlyginimas

Iš viso
metinių
išlaidų

36,00 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas
Iš sąskaitos eurais

Padalinyje

[„Maestro”] kortele eurais

„Citadele“
banko
bankomatuo
se Lietuvoje

0,30 Eur

[„Maestro”] kortele eurais

UAB „Perlo
paslaugos“
terminaluose

1,00 Eur

[„Citadele“ banko VISA X kredito
kortele] eurais

1,0 % (mažiausiai 3,00
Eur)

Visų bankų
Iki 1000 Eur per mėnesį bankomatuose nemokamai, viršijus - 2,0
ir UAB „Perlo
% (mažiausiai 2,00 Eur)
paslaugos“
terminaluose

Grynųjų pinigų įmokėjimas
į savo / kito asmens sąskaitą euro
banknotais arba eurų monetomis,
kai monetų suma neviršija 10 Eur
į savo / kito asmens sąskaitą eurų
monetomis

Padalinyje

0,1 % (mažiausiai 2,00
Eur)

Padalinyje

5,0 % (mažiausiai 3,00
Eur)
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[„Maestro”] kortele eurais

[„Citadele“ banko VISA X kredito
kortele] eurais

„Citadele“
banko
bankomatuo
se Lietuvoje
ir UAB „Perlo
paslaugos“
terminaluose
„Citadele“
banko
bankomatuo
se Lietuvoje
ir UAB „Perlo
paslaugos“
terminaluose

Nemokamai

Nemokamai

1 - Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas. Ši paslauga
apima pervedimus banko viduje eurais, įmokų mokėjimus, europinius pinigų
pervedimus ir kt.
2 - Pervedamai eurais ar kita valiuta į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse
atidarytas sąskaitas.
3 - bankas įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų
sąskaitų.
4 - bankas įskaito gautus mokėjimus kita negu euras valiuta arba gautus
mokėjimus eurais iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.
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