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Įkainių ir mokėjimų terminų pokyčiai Lietuvos Respublikos 
rezidentams fiziniams asmenims ir teisėtai gyvenantiems vartotojams 

Galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šiame dokumente skelbiama ne pilna banko įkainių redakcija, o tik pokyčiai, kurie įsigalios nuo  2019 m. sausio 1 d. Įkainiai bei 
mokėjimų vykdymo sąlygos, kurie neminimi šiame dokumente, liks nepakitę.

BANKO SĄSKAITA

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis1 0,70 EUR / mėn. nemokamai
Sąskaitos tvarkymo mokestis, kai klientas per 6 
mėnesių laikotarpį neatlieka nei vienos operacijos ir 
neturi kitų sutarčių banke1

- 0,70 EUR / mėn.

Kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, jei baigėsi 
mokėjimo kortelės, sujungtos su sąskaita, galiojimas ir 
nauja kortelė nebuvo išduota1

- 0,70 EUR / mėn.

Banko sąskaitos atnaujinimas po jos uždarymo su 
buvusiu sąskaitos numeriu1 - 30 EUR

1 jei mokėjimo sąskaitos valiuta ne eurai, taikomas mokestis ekvivalentu

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų 
dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis 
bei atsiskaitymais, paruošimas lietuvių k.

10 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų 
dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis 
bei atsiskaitymais, paruošimas užsienio k.

15 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

*Standartinės pažymos paruošimas 1 - 10 EUR
*Nestandartinės pažymos paruošimas 1 - 35 EUR
*Papildomas mokestis už pažymos paruošimą 
anglų ar rusų kalba - 15 EUR

*Papildomas mokestis už skubų pažymos 
paruošimą - 15 EUR

Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo - 30 EUR
1 pažymos, laiškai banko vardu, patvirtinimai ir kiti dokumentai susiję su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais. Kitos kliento 
prašomos pažymos laikomos nestandartinėmis.

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Grynųjų pinigų įnešimas į savo / kito asmens 
sąskaitą banknotais visomis valiutomis arba eurų 
monetomis, kai monetų suma neviršija 10 EUR

0,1 % nuo sumos, min 2 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Grynųjų pinigų įnešimas į savo / kito asmens 
sąskaitą eurų monetomis

5 % nuo sumos, min 3 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos 1 % nuo sumos, min 3 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Monetų nacionaline valiuta perskaičiavimas, 
smulkinimas, stambinimas (kai suma didesnė nei 
10 EUR)

5 % nuo sumos, min 3 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Banknotų perskaičiavimas, smulkinimas, 
stambinimas, tikrinimas (jei nėra atliekama banko 
operacija)

0,03 EUR už banknotą Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

*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
*Grynų pinigų išmokėjimas
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*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
*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. 10 EUR)

*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) 

MOKĖJIMAI BANKO VIDUJE

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01

Banko skyriuje Internetu Banko skyriuje Internetu

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje eurais 3 EUR 0,35 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytu įkainiu*
Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje užsienio valiuta 3 EUR 0,35 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytu įkainiu*
*Mokėjimai AS „Citadele banka“ grupės viduje 
(Lietuva, Latvija, Estija)

- - 3 EUR nemokamai

MOKĖJIMAI EURAIS

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01

Banko skyriuje Internetu Banko skyriuje Internetu

Mokėjimai į LT/ ES / EEE šalių bankus
Labai skubus 40 EUR 29 EUR Paslauga neteikiama Paslauga neteikiama
Skubus - - 35 EUR 29 EUR
Mokėjimai į kitų šalių bankus 
Labai skubus 80 EUR  (SHA)

95 EUR (OUR)

nemokamai 
(BEN)

73 EUR  (SHA)

87 EUR (OUR)

nemokamai 
(BEN)

Paslauga 
neteikiama

Paslauga 
neteikiama

MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Banko skyriuje Internetu Banko skyriuje Internetu

Labai skubus 80 EUR (SHA)

95 EUR (OUR)

nemokamai 
(BEN)

73 EUR (SHA)

87 EUR (OUR)

nemokamai 
(BEN)

Paslauga  
neteikiama

Paslauga 
neteikiama

PERIODINIAI MOKĖJIMAI

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Periodiniai mokėjimai banko viduje 0,35 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytu įkainiu*
Periodiniai mokėjimai į kitus LT/ ES/ EEE šalių 
bankus 0,35 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytu įkainiu*

Periodiniai mokėjimai - Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai
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MOKĖJIMŲ TIKSLINIMAS ARBA ANULIAVIMAS

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Mokėjimo eurais į LT / ES / EEE šalis atšaukimo 
administravimas

Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Mokėjimo anuliavimas, kai lėšos neišsiųstos iš banko 7 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*
Mokėjimo anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko 10 EUR + kitų bankų 

mokesčiai
Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių 
bankus atšaukimo ar tikslinimo administravimas

Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos 
neišsiųstos iš banko

8 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos 
išsiųstos iš banko (jei gavėjas kitame LT banke)**

15 EUR + kitų bankų 
mokesčiai

Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Mokėjimo į kitų šalių bankus tikslinimas arba 
anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko**   

90 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Kitos su mokėjimais susijusios paslaugos Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams 18 EUR Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*
Papildomos Lietuvos ir užsienio bankų informacijos 
apie atsiskaitymus pateikimas

30 EUR + kitų bankų 
mokesčiai

Keičiama žemiau lentelėje nurodytais įkainiais*

* Mokėjimo AS „Citadele banka“ grupės viduje 
arba mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus 
tikslinimas, anuliavimas, papildomos informacijos apie 
atsiskaitymus pateikimas 

- 10 EUR

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

- 50 EUR + kitų bankų mokesčiai

MOKĖJIMŲ PRIĖMIMO IR VYKDYMO TERMINAI

Mokėjimo nurodymo 
pateikimo laikas1

Vykdymo diena

Mokėjimai AS „Citadele Banka“ grupės viduje Iki 16:30 Tą pačią banko darbo dieną
Paprastas mokėjimas 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

Lėšos iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) Iki 17:00 Tą pačią banko operacijų dieną, 
GBP, DKK, NOK, SEK, HUF, PLN Iki 16:30 tą pačią banko dieną, jei bankas gavo 

informaciją apie EEE2 mokėjimo pervedimą į 
“Citadele” 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.
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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.

Dėmesio: 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).

MAXI SĄSKAITA Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
MAXI sąskaitos + metinė palūkanų norma 0.2 % 0,05%
Komisinis mokestis, pervedant lėšas iš MAXI sąskaitos be 
perspėjimo prieš 7 dienas*

1 EUR + standartinis 
įkainis

1% + standartinis įkainis

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

1 EUR + standartinis 
įkainis

1% + kaip už grynųjų pinigų 
išmokėjimą iš einamosios 
sąskaitos

Grynųjų pinigų įnešimas į MAXI sąskaitą nemokamai kaip už grynųjų pinigų įmokėjimą į 
einamąją sąskaitą

*Komunalinių įmokų sumokėjimas, valiutos konversijos operacijos, tarptautiniai pervedimai, pastovūs pervedimai iš „Maxi“ sąskaitos 
galimi tik be perspėjimo prieš 7 dienas pagal galiojančius įkainius banke.

DENTIFIKAVIMO PRIEMONĖS

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Kodų kortelės pakeitimas 2 EUR nemokamai

VARTOJIMO KREDITAI

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Kreditavimo sutarties sudarymas: 

- jei suma iki 3 000 EUR 1,5 % nuo kredito 
sumos, bet ne mažiau 
30 EUR

Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

- jei suma nuo 3 000 EUR 1 % nuo kredito sumos, 
bet ne mažiau 30 EUR

Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Sutarties sąlygų keitimo įkainiаi:

Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 15 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Kiti pakeitimai

- jei suma iki 600 EUR 15 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

- jei suma nuo 600 EUR iki 3 000 EUR 30 EUR  Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

- jei suma nuo 3 000 EUR 60 EUR  Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

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

*Sutarties sąlygų keitimas - 25 EUR
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KITI SU KREDITO PRODUKTAIS SUSIJĘ MOKESČIAI

Paslaugos pavadinimas Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Pažymų apie suteikiamus/suteiktus/padengtus kreditus 
išdavimas lietuvių k./anglų k. būsto kreditą turintiems klientams 

30 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Pažymų apie suteikiamus/suteiktus/ padengtus kreditus išdavimas 
lietuvių k./anglų k. vartojimo kreditą turintiems klientams

15 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

Leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/už-

tikrinimo priemonėmis, išdavimą

min. 60 EUR Keičiama žemiau lentelėje 
nurodytais įkainiais*

*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

VISA X KREDITO KORTELĖS

Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01

X kortelė X Platinum X Infinite X kortelė X Platinum X Infinite

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

6 EUR 6 EUR 6 EUR nemokamai nemokamai nemokamai

Palūkanų skaičiavimo 
atidėjimo laikotarpis 
kiekvienai pirkimo 
operacijai

iki kito 
mėnesio

15-os 
dienos

iki kito 
mėnesio

15-os 
dienos

iki kito 
mėnesio

15-os dienos

Keičiama 
žemiau 
lentelėje 
nurodytu 
įkainiu*

Keičiama 
žemiau 
lentelėje 
nurodytu 
įkainiu*

Keičiama žemiau 
lentelėje nurodytu 
įkainiu*

*Palūkanų 
skaičiavimo atidėjimo 
laikotarpis kiekvienai 
operacijai

- - - iki kito mėnesio

15-os dienos

iki kito mėnesio

15-os dienos

iki kito mėnesio

15-os dienos

Mokėjimo pervedimo 
iš kredito kortelės 
sąskaitos mokestis

- - - 2% (taikomas 
kai atliekant 
mokėjimo 
pervedimą 
panaudojamas 
kredito limitas)

2% (taikomas 
kai atliekant 
mokėjimo 
pervedimą 
panaudojamas 
kredito limitas)

2% (taikomas kai 
atliekant mokėjimo 
pervedimą 
panaudojamas kredito 
limitas)

„Priority Pass®“ 
kortelės išdavimo 
arba metų mokestis 5

paslauga 
neteikiama

10  EUR nemokamai paslauga 
neteikiama

nemokamai nemokamai

PIN kodo 
keitimas „Citadele“ 
banko bankomatuose

3 EUR 3 EUR 3 EUR nemokamai nemokamai nemokamai

STANDARTINIAI 
OPERACIJŲ 
DIENOS LIMITAI

X kortelė X Platinum X Infinite X kortelė X Platinum X Infinite

Dienos operacijų 
limito keitimas

6 EUR 6 EUR 6 EUR 7 EUR 7 EUR 7 EUR

Grynųjų pinigų 
išdavimo 
bankomatuose sumos 
limitas

2 000 EUR 2 000 EUR 3 000 EUR 2 200 EUR 2 200 EUR 3 200 EUR
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MASTERCARD MOKĖJIMO KORTELĖS 

Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01

„Citadele“
kortelė

Maestro Mastercard 
Gold

Mastercard 
Standard

„Citadele“
kortelė

Maestro Mastercard 
Gold

Mastercard 
Standard

Pagrindinės / 
papildomos 
kortelės 
mokestis*

mėnesinis mėnesinis / 
metinis

mėnesinis / 
metinis

mėnesinis / 
metinis

mėnesinis mėnesinis mėnesinis mėnesinis

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

6 EUR 6 EUR 6 EUR 6 EUR nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai

Palūkanų 
skaičiavimo 
atidėjimo 
laikotarpis 
kiekvienai 
pirkimo operacijai

- - iki kito 
mėnesio
15-os 
dienos

iki kito 
mėnesio
15-os 
dienos

- - Keičiama 
žemiau 
lentelėje 
nurodytu 
įkainiu*

Keičiama 
žemiau 
lentelėje 
nurodytu 
įkainiu*

*Palūkanų 
skaičiavimo 
atidėjimo 
laikotarpis 
kiekvienai 
operacijai

- - - - - - iki kito 
mėnesio
15-os 
dienos

iki kito 
mėnesio
15-os 
dienos

Mokėjimo 
pervedimo iš 
kredito kortelės 
sąskaitos 
mokestis

- - - - - - 2% (taiko-
mas kai 
atliekant 
mokėjimo 
pervedimą 
panaudoja-
mas kredito 
limitas)

2% (taiko-
mas kai 
atliekant 
mokėjimo 
pervedimą 
panaudoja-
mas kredito 
limitas)

PIN kodo 
keitimas  
„Citadele” banko 
bankomatuose

3 EUR 3 EUR 3 EUR 3 EUR nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai

Dienos operacijų 
limito keitimas

6 EUR 6 EUR 6 EUR 6 EUR 7 EUR 7 EUR 7 EUR 7 EUR

Grynųjų pinigų 
išdavimo 
bankomatuose 
sumos limitas

2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 2 200 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR

* Klientams, kuriems iki šiol galiojo metiniai kortelės mokesčiai, nuo 2019 01 01 mokesčiai keičiami į mėnesinius mokesčius.

„SENJORŲ“ PROGRAMOS ĮKAINIAI* Galiojantis įkainis Įkainis nuo 2019 01 01
Grynųjų pinigų išdavimas visuose bankomatuose Lietuvoje ir 
užsienyje bei UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

iki 1000 EUR / mėn. 
nemokamai, viršijus – 0,30 
EUR už vieną operaciją

iki 800 EUR / mėn. 
nemokamai, viršijus – 0,20 % 
nuo sumos

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš einamosios banko sąskaitos 1 % nuo sumos, min. 3 EUR Iki 10 eurų per dieną – 
nemokamai;

Nuo 10 eurų (imtinai) – 0,25% 
nuo sumos (min. 2 EUR)

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš „Maestro“ kortelės banko 
padaliniuose

1 % nuo sumos, min. 3 EUR Iki 10 eurų per dieną – 
nemokamai;

Nuo 10 eurų (imtinai) – 0,25% 
nuo sumos (min. 2 EUR)

Įmokų priėmimas iš sąskaitos banko padalinyje (jei sutartyse su 
įmokų gavėjais nenustatyti kiti mokesčiai)

1 EUR Paslauga neteikiama

*Nuo 2019 01 01 „Senjorų“ programos įkainiai nebebus taikomi klientams, kurie neturi „Maestro“ kortelės.
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FINANSINĖS PRIEMONĖS IR VALIUTOS KEITIMO SANDORIAI (įkainiai išdėstyti nauja redakcija)

Investavimo paslaugos Įkainis nuo 2019 01 01
Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su Auksu

Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su Auksu iki 4000 
EUR 

„Citadele“ banko standartinis valiutos keitimo 
kursas

Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su Auksu daugiau 
kaip 4000 EUR Pagal susitarimą, informacija Banke.

Užsienio valiutos prekyba su svertu. Pagal susitarimą, informacija Banke.
Finansinės priemonės Įkainis Min. mokestis
Obligacijų prekyba 0.1% EUR, USD 50 

Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis:

Nuosavybės finansinių priemonių sandoriai Baltijos šalių biržose (Nasdaq 
OMX Vilnius, Riga, Tallinn) 0.35% 4.40 EUR

Sandoriai su finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis JAV vertybinių 
popierių biržose (akcijos ir ETF) 0.03 USD už akciją 25 USD

Sandoriai su finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis Kanados vertybinių 
popierių biržose 0.03 CAD už akciją 30 CAD

Opcionų sandoriai JAV vertybinių popierių biržoje 15 USD + 2.50 USD 
už kontraktą 25 USD

Nuosavybės finansinių priemonių sandoriai Europos akcijų biržose 0.4% 50 EUR
Nuosavybės finansinių priemonių ar obligacijų sandoriai Maskvos akcijų 
biržose (RUB) 0.25% 1000 RUB

Akcijų Sandoriai už biržos ribų (OTC) ir sandoriai su kitų šalių akcijomis Pagal susitarimą, informaciją Banke

Investiciniai fondai
Pirkimas Įkainis Min. mokestis

Obligacijų fondai 0.5% 5.50 EUR / 20 
EUR

Subalansuoti fondai ir fondų fondai 0.75 % 5.50 EUR / 20 
EUR

Akcijų fondai ir alternatyvaus investavimo fondai 1.5 % 5.50 EUR / 20 
EUR

Pardavimas 20 EUR / 3 EUR
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 
Repo sandorio sąlygų pakeitimai Pagal susitarimą, informacija Banke.

Elektroninės prekybos platformos, mėnesinis mokestis
e-Broker 12.10 EUR
JAV akcijų US equities 15 USD
Quik Nemokamai

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SAUGOJIMAS (Įkainiai išdėstyti nauja redakcija)

Finansinių priemonių sąskaitų administravimas, Finansių priemonių 
saugojimas ir atsiskaitymai už sandorius

Įkainis nuo 2019 01 01

Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su Auksu

Finansinių priemonių sąskaitos atidarymas Klientų aptarnavimo centre - 10 EUR; 
Naudojant interneto Banką – Nemokamai

Finansinių priemonių saugojimo mokestis (per mėnesį)
Vidaus rinkos finansinės priemonės 0.01%
ES šalių finansinės priemonės, JAV ir Kanados vidaus rinkos, užsienio 
investiciniai fondai ir tarptautinės finansinės priemonės, registruotos 
Euroclear / Clearstream depozitoriumuose.

0.02%
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Kitų šalių vidaus rinkų finansinių priemonės 0.03%
Minimalus finansinių priemonių saugojimo mokestis 1 EUR

Finansinių priemonių priėmimas
Lietuvos, Latvijos, Estijos vidaus rinkos finansinių priemonių priėmimas Nemokamai
Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, 
Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir 
tarptautinių finansinių priemonių priėmimas

21 EUR

Kitų šalių vidaus rinkų finansinių priemonių priėmimas Informacija Banke

Finansinių priemonių pervedimas
Lietuvos, Latvijos, Estijos vidaus rinkos finansinių priemonių pervedimas 10 EUR 
Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, 
Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir 
tarptautinių finansinių priemonių pervedimas

30 EUR

Pervedimas tarp dviejų „Citadele“ Banko klientų finansinių priemonių 
sąskaitų (komisinis mokestis imamas iš finansinių priemonių perleidėjo)

2 EUR

Kitų vietos rinkų finansinių priemonių pervedimas Informacija „Citadele“ Banke
Finansinių priemonių priėmimas / mokėjimas pagal RVP/ DVP 50 EUR 

Pirkimo / išpirkimo sandorių atsiskaitymai
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 Banke

Kitos paslaugos
Finansinių priemonių išregistravimas 10 EUR
Konvertavimo, restruktūrizavimo ir kt. akcinių įvykių sandoriai 20 EUR + faktinės išlaidos
Finansinių priemonių blokavimas 7 EUR
Standartinis Sąskaitos išrašas: Finansinių priemonių portfelio ataskaita, 
Finansinių priemonių ir pinigų ataskaita už praėjusius ir faktinius 
kalendorinius metus, Sandorio įvykdymo patvirtinimas. 

Nemokamai

Kitos ataskaitos nepažymėtos 23.6.4. 50 EUR
Dokumentų pristatymas paštu Lietuvoje (registruotu paštu) 7 EUR + faktinės išlaidos
Mokestinių dokumentų parengimas depozitoriumui 35 EUR+ 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

PATIKĖJIMO OPERACIJOS (Įkainiai išdėstyti nauja redakcija)

Patikėjimo operacijos Įkainis nuo 2019 01 01
Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su Auksu

Konsultacija ir paikėjimo sąskaitos atidarymas Nemokamai
Sandorio peržiūra, dokumentų ruošimas 1000 EUR 

Patikėjimo fondo metinis valdymo mokestis

Pagal susitarimą  (metinis komisinis yra 
skaičiuojamas  procentais nuo fondo 
sumos, perduotos patikėjimu valdymui 
minimaliam 12 mėnesių periodui).


