AB „CITADELE“ BANKO PASLAUGŲ PLANŲ VERSLUI TAISYKLĖS
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Paslaugų planai – tai AB „Citadele“ banko (toliau – bankas) Klientams taikomi specialūs pasiūlymai dėl kasdieninių
bankininkystės paslaugų.
Paslaugų planus gali rinktis nauji ir esami banko Klientai juridiniai asmenys rezidentai, kuriems nėra taikomos kitos įkainių
akcijos ar specialūs įkainiai (toliau – Klientas).
Prašymą priskirti Paslaugų planą Klientas gali užpildyti „Citadele“ interneto banke arba banko klientų aptarnavimo skyriuje.
Paslaugų planas priskiriamas per vieną darbo dieną.
Klientas gali pasirinkti vieną iš šių siūlomų Paslaugų planų:
PASLAUGŲ
PLANAS

PASLAUGA

1, 3

Naujam verslui

„S25“
Pradžiai

„M50“
Pažangai

„L100“
Vystymui

Banko sąskaitos tvarkymas
Mokėjimo pavedimai (įskaitant periodinius
mokėjimus) eurais banko viduje, atliekami internetu
Nemokamų mokėjimo pavedimų (įskaitant
periodinius mokėjimus) eurais, atliekamų internetu į
kitus Lietuvos bankus, ES šalis, Islandiją,
Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją skaičius per
mėn.
Lėšų eurais administravimas iš kitų Lietuvos bankų,
ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir
Šveicarijos
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas (1 vnt.)
Debeto kortelės Maestro verslui išdavimas
Darbo užmokesčio paskirstymas
Įmonių patikra „Creditinfo“ sistemoje

nemokamai
nemokamai

neribojamas

nemokamai
nemokamai
1 kortelė nemokamai
nemokamai
1 nemokama patikra per mėnesį

Banko sąskaitos tvarkymas
Mokėjimo pavedimai (įskaitant periodinius
mokėjimus) eurais banko viduje, atliekami internetu
Nemokamų mokėjimo pavedimų (įskaitant
periodinius mokėjimus) eurais, atliekamų internetu į
kitus Lietuvos bankus, ES šalis, Islandiją,
Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją skaičius per
mėn.
Lėšų eurais administravimas iš kitų Lietuvos bankų,
ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir
Šveicarijos
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas
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Kredito kortelė Mastercard Business
Darbo užmokesčio paskirstymas
Įmonių patikra „Creditinfo“ sistemoje

nemokamai

Banko sąskaitos tvarkymas
Mokėjimo pavedimai (įskaitant periodinius
mokėjimus) eurais banko viduje, atliekami internetu
Nemokamų mokėjimo pavedimų (įskaitant
periodinius mokėjimus) eurais, atliekamų internetu į
kitus Lietuvos bankus, ES šalis, Islandiją,
Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją skaičius per
mėn.
Lėšų eurais administravimas iš kitų Lietuvos bankų,
ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir
Šveicarijos
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas
2
Kredito kortelė Mastercard Business
Darbo užmokesčio paskirstymas
Įmonių patikra „Creditinfo“ sistemoje

nemokamai

Banko sąskaitos tvarkymas
Mokėjimo pavedimai (įskaitant periodinius

nemokamai
nemokamai

nemokamai

25 mokėjimo pavedimai per mėnesį

nemokamai
nemokamai
1 kortelė nemokamai
nemokamai
1 nemokama patikra per mėnesį
nemokamai

50 mokėjimo pavedimų per mėnesį

nemokamai
nemokamai
1 kortelė nemokamai
nemokamai
1 nemokama patikra per mėnesį

mokėjimus) eurais banko viduje, atliekami internetu
Nemokamų mokėjimo (įskaitant periodinius
mokėjimus) pavedimų eurais, atliekamų internetu į
kitus Lietuvos bankus, ES šalis, Islandiją,
Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją skaičius per
mėn.
Lėšų eurais administravimas iš kitų Lietuvos bankų,
ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir
Šveicarijos
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas
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Kredito kortelė Mastercard Business
Darbo užmokesčio paskirstymas
Įmonių patikra „Creditinfo“ sistemoje

„XL150“
3
Lyderystei

Banko sąskaitos tvarkymas
Mokėjimo pavedimai (įskaitant periodinius
mokėjimus) eurais banko viduje, atliekami internetu
Nemokamų mokėjimo pavedimų (įskaitant
periodinius mokėjimus) eurais, atliekamų internetu į
kitus Lietuvos bankus, ES šalis, Islandiją,
Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją skaičius per
mėn.
Paprasti tarptautiniai mokėjimo pavedimai užsienio
valiuta atliekami internetu (SHA)
Lėšų eurais administravimas iš kitų Lietuvos bankų,
ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir
Šveicarijos
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas
2
Kredito kortelė Mastercard Business
Darbo užmokesčio paskirstymas
Įmonių patikra „Creditinfo“ sistemoje

100 mokėjimo pavedimų per mėnesį

nemokamai
nemokamai
1 kortelė nemokamai
nemokamai
6 nemokamos patikros per mėnesį
nemokamai
nemokamai

150 mokėjimo pavedimų per mėnesį

50 proc. nuolaida
nemokamai
nemokamai
2 kortelės nemokamai
nemokamai
8 nemokamos patikros per mėnesį
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Paslaugų planą Naujam verslui gali rinktis įmonė, nuo kurios įregistravimo nepraėjo 12 mėn.
MasterCard Business kortelei netaikomi išdavimo, atnaujinimo ir metiniai mokesčiai.
3
Nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. „Citadele“ bankas stabdo naujų „XL 150“ Lyderystei ir Naujam verslui paslaugų planų
užsakymą esamiems ir naujiems klientams.
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Pasirinktas Paslaugų planas, išskyrus Paslaugų planą Naujam verslui, Klientui taikomas neribotą laiką. Paslaugų planas
Naujam verslui Klientui taikomas 12 mėn. nuo Paslaugų plano priskyrimo dienos.
Klientas už pasirinką Paslaugų planą moka mėnesinį mokestį, nurodytą Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose. Mėnesinis
mokestis nurašomas nuo Kliento sąskaitos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.
Jei Klientas 3 (tris) mėn. iš eilės nesumoka mėnesinio Paslaugų plano mokesčio, Paslaugų plano taikymas Klientui
panaikinamas ir pradedami taikyti standartiniai, tuo metu galiojantys banko paslaugų įkainiai.
Klientas už banko suteiktas paslaugas, viršijančias pasirinktame Paslaugų plane nurodytą nemokamų paslaugų skaičių,
moka bankui pagal mokesčio nurašymo dieną galiojančius standartinius banko įkainius. Komisiniai mokesčiai už viršytą
nemokamų operacijų skaičių nurašomi nuo Kliento sąskaitos einamojo mėnesio paskutinę dieną.
Klientas vieną Paslaugų planą pakeisti kitu gali užpildęs prašymą „Citadele“ Interneto banke arba banko klientų
aptarnavimo skyriuje. Vieną Paslaugų planą pakeitus kitu, Klientui taikomas, mokesčio nurašymo dieną galiojančio
Paslaugų plano mėnesinis mokestis.
Klientas atsisakyti Paslaugų plano gali užpildęs prašymą „Citadele“ Interneto banke arba banko klientų aptarnavimo
skyriuje. Jei Klientas Paslaugų plano atsisako nepraėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Paslaugų plano priskyrimo, jis turi
sumokėti Slaptažodžių generatoriaus išdavimo mokestį (jei šis mokestis nebuvo sumokėtas anksčiau) bei kortelės
išdavimo mokestį.
Atsisakius Paslaugų plano, Klientui nėra skaičiuojamas mėnesinis mokestis už einamąjį mėnesį, tačiau Klientas privalo
sumokėti mokesčius pagal standartinius banko įkainius už visas tą mėnesį atliktas operacijas.
Vienos įmonės patikra „Creditinfo“ sistemoje kainuoja 5 EUR (įskaitant PVM). Vienos įmonės nemokama patikra
„Creditinfo“ sistemoje taikoma nuo sekančio mėnesio pirmos dienos po Paslaugų plano priskyrimo mėnesio.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų plano taisykles ir sąlygas, apie tai informavęs Klientus, pasirinkusius
Paslaugų planus, prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Klientui neinformavus, kad jis nesutinka su minėtais
pakeitimais ir nepateikus bankui prašymo dėl paslaugų plano atsisakymo, laikoma, kad Klientas su pakeitimais sutinka.
Bankas turi teisę nutraukti Paslaugų plano platinimą ir/ar taikymą informavęs Klientus prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių
dienų.
Apie Paslaugų planų sąlygų pakeitimus, platinimo ir/ar taikymo nutraukimą Klientai informuojami interneto svetainėje
www.citadele.lt arba Kliento internetinės bankininkystės sistemoje.

Išsami informacija apie Paslaugų planus pateikiama interneto svetainėje www.citadele.lt arba paskambinus telefonu 19091.

