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„Mastercard Debit“ kortelės

1 Pasiūlymas galioja asmenims nuo 60 metų amžiaus.
2 Socialines pašalpas gaunantiems klientams mėnesinis mokestis yra 0,72 EUR.
3 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas iš sąskaitos atliekamiems periodiniams mokėjimams ir e.sąskaitoms.
4 Šis įkainis taikomas iš sąskaitos atliekamiems periodiniams mokėjimams ir e.sąskaitoms
5 Nurodyta suma yra bendra didžiausia grynųjų pinigų išėmimo suma per mėnesį visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje bei „Perlo“ terminaluose.
6 Išsamesnę informaciją rasite interneto svetainėje www.citadele.lt

X kortelių paslaugų planai

1. „Mastercard Debit“ kortelės

Paslauga Įkainis

1.1. Pagrindinės ir (arba) papildomos kortelės mokestis 1 EUR per mėn. / 0,70 EUR per mėn. Senjorams  / 1,45 EUR
per mėn. su pagrindine sąskaita

1

2

1.2. SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai , atlikti interneto banke ar
mobiliojoje programėlėje

3 0,40 EUR / nemokamai Senjorams, pagrindinės sąskaitos
naudotojams

1.3. Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų , atlikti interneto
banke ar mobiliojoje programėlėje

4 0,20 EUR / nemokamai Senjorams, pagrindinės sąskaitos
naudotojams

1.4. Grynųjų pinigų išdavimas „MEDUS“ tinklo bankomatuose, „Citadele“
bankomatuose Latvijoje, kitų bankų bankomatuose ir „Perlo“
terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“)

Nemokamai iki 750 EUR per mėnesį , viršijus – 2 % (min. 2
EUR)

5

1.5. Kredito limito grąžinimas (mėnesio pabaigoje) 5 % nuo panaudotos kredito limito sumos + 100 % mokesčių ir
palūkanų

1.6. Kredito limito palūkanos (metinės) 17%

1.7. Palūkanos už neleistiną neigiamą likutį (dienos) 0,05%

1.8. Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75%

1.9. Valiutos keitimas elektroniniu būdu Pagal „Citadele“ banko nustatytą kursą

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

15 EUR

1.11. Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet kokia valiuta  (SHA ir
OUR), atlikti interneto banke ar mobiliojoje programėlėje

6 35 EUR

1.12. SEPA ir mokėjimas tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų naudojantis
nuotolinio klientų aptarnavimo skyriaus paslaugomis

7 EUR

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

10 EUR

1.14. Sąskaitos uždarymas Nemokamai

2. X kortelių paslaugų planai

„X smart“ „X supreme“ „X prime“

2.1. Pagrindinės ir (arba) papildomos kortelės
mokestis

1,49 EUR per mėn. / 1,1
EUR per mėn.

pervedantiems darbo
užmokestį / 0 EUR per

mėn. Studentams7

3 EUR per mėn. 5 EUR per mėnesį/ 6 EUR per mėnesį, jei
kredito limitas yra nuo 5001 EUR iki 10000
EUR/ 7 EUR per mėnesį, jei kredito limitas

yra nuo 10001 EUR iki 15000 EUR

2.2. SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai ,
atlikti interneto banke ar mobilioje
programėlėje

8 Nemokamai Nemokamai

2.3. Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų
sąskaitų , atlikti interneto banke ar
mobiliojoje programėlėje, ir sąskaitų
apmokėjimas bankomate

10
Nemokamai Nemokamai

2.4. Klientui siunčiama SMS žinutė apie į
sąskaitą gaunamą sumą

Nemokamai Nemokamai
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2.5. Grynųjų pinigų išdavimas „MEDUS“ tinklo
bankomatuose, „Citadele“ bankomatuose
Latvijoje, kitų bankų bankomatuose ir „Perlo“
terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas
Finance“)

Nemokamai iki 750 EUR
per mėnesį, viršijus – 1 %

(min. 3 EUR)

9 Nemokamai iki
1250 EUR  per
mėnesį, viršijus
– 1 % (min. 3

EUR)

9
Nemokamai iki 1500 EUR  per mėnesį,

viršijus – 1 % (min. 3 EUR)

9

2.6. Kredito limito grąžinimas (mėnesio
pabaigoje)

5 % nuo panaudotos
kredito limito sumos + 100
% mokesčių ir palūkanų

5 % nuo panaudotos kredito limito sumos + 100 % mokesčių
ir palūkanų

2.7. Kredito limito palūkanos (metinės) 19% 19% 18%

2.8. Palūkanos už neleistiną neigiamą likutį
(dienos)

0,05% 0,05%

2.9. „Priority Pass®“ kortelės metinis mokestis Nesiūloma Nesiūloma

2.10. Mokestis už vieno asmens apsilankymą
specialioje laukiamojoje oro uosto salėje su
„Priority Pass®“ kortele

Nesiūloma Nesiūloma 30 EUR

2.11. Concierge service Nesiūloma Nesiūloma 200 EUR per metus už kiekvieną kortelę

2.12. Valiutos keitimo mokestis vykdant
operacijas ne sąskaitos valiuta

2,75% 2,75%

2.13. Valiutos keitimas elektroniniu būdu Pagal „Citadele“ banko
nustatytą kursą

Pagal „Citadele“ banko nustatytą kursą

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

15 EUR 15 EUR

2.15. Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai)
bet kokia valiuta  (SHA ir OUR), atlikti
interneto banke ar mobiliojoje programėlėje

11
35 EUR 35 EUR

2.16. Sąskaitos uždarymas Nemokamai Nemokamai

2.17. SEPA ir mokėjimas tarp „Citadele“ banko
sąskaitų naudojantis nuotolinio klientų
aptarnavimo skyriaus paslaugomis

7 EUR 7 EUR

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

10 EUR 10 EUR

3. „X Infinite“ sąskaita

Paslauga Įkainis

3.1. Pagrindinės ir (arba) papildomos kortelės
mokestis

430 EUR per metus (papildoma kortelė – 140 EUR)

3.2. Naujos kortelės išdavimas (vietoje esamos) 50 EUR

3.3. SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai ,
atlikti interneto banke ar mobilioje
programėlėje

8 Nemokamai

3.4. Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų
sąskaitų, atlikti interneto banke ar mobiliojoje
programėlėje, ir sąskaitų apmokėjimas
bankomate10

Nemokamai

3.5. Klientui siunčiama SMS žinutė apie į
sąskaitą gaunamą sumą

Nemokamai

3.6. Grynųjų pinigų išdavimas „MEDUS“ tinklo
bankomatuose, „Citadele“ bankomatuose
Latvijoje, kitų bankų bankomatuose ir „Perlo“
terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas
Finance“)

Nemokamai iki 2 000 EUR  per mėnesį, viršijus – 1 % (min. 3 EUR)9

3.7. Kredito limito grąžinimas (mėnesio
pabaigoje)

5 % nuo panaudotos kredito limito sumos + 100 % mokesčių ir palūkanų
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7 Studentų programa gali naudotis asmenys nuo 7 iki 21-erių metų amžiaus (imtinai), turintys galiojantį moksleivio ar studento pažymėjimą.
8 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas iš sąskaitos atliekamiems periodiniams mokėjimams ir e.sąskaitoms.
9 Nurodyta suma yra bendra didžiausia grynųjų pinigų išėmimo suma per mėnesį visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje bei „Perlo“ terminaluose.
10 Šis įkainis taikomas iš sąskaitos atliekamiems periodiniams mokėjimams ir e.sąskaitoms
11 Išsamesnę informaciją rasite interneto svetainėje www.citadele.lt
12 Naudojantis „Priority Pass“ kortelėms, išduotoms kartu su „X Infinite“ kortelėmis, VIP salėse nemokamai galima lankytis 5 kartus per kalendorinius metus.
13 X Infinite“ kortelių turėtojams suteikiamos 8 nemokamos greitosios keleivių patikros per kalendorinius metus

Lipdukai ir apyrankės

14 Nemokamai „X Infinite“ kortelių turėtojams, kai susiejama su „X Infinite“ kortelės sąskaita.

Kreditavimas

3.8. Kredito limito palūkanos (metinės) 17%

3.9. Palūkanos už neleistiną neigiamą likutį
(dienos)

0,05%

3.10. „Priority Pass®“ kortelės metinis mokestis Nemokamai

3.11. Mokestis už vieno asmens apsilankymą
specialioje laukiamojoje oro uosto salėje su
„Priority Pass®“ kortele

30 EUR12

3.12. Concierge service Nemokamai

3.13. Valiutos keitimo mokestis vykdant
operacijas ne sąskaitos valiuta

2,75%

3.14. Greitoji patikra Vilniaus oro uoste13 10 EUR

3.15. Valiutos keitimas elektroniniu būdu Pagal „Citadele“ banko nustatytą kursą

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

15 EUR

3.17. Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai)
bet kokia valiuta (SHA ir OUR), atlikti
interneto banke ar mobiliojoje
programėlėje11

35 EUR

3.18. Sąskaitos uždarymas Nemokamai

3.19. SEPA ir mokėjimas tarp „Citadele“ banko
sąskaitų naudojantis nuotolinio klientų
aptarnavimo skyriaus paslaugomis

7 EUR

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

10 EUR

4. Lipdukai ir apyrankės

Paslauga Įkainis

4.1. Mokestis už apyrankę ar lipduką 0,50 EUR per mėn.14

4.2. Mokestis už žiedą 3 EUR per mėnesį

4.3. Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

4.4. Kitos paslaugos Pagal su lipduku ar apyranke susietos kortelės įkainius

5. Kreditavimas15,16

Paslauga Vartojimo
kreditas

Būsto kreditas, Kreditas su
nekilnojamo turto įkeitimu
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15 Išankstinis kredito grąžinimas – nemokamai.
16 Delspinigiai už nustatytu terminu negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną.

Patvirtinimo įrenginiai

Kitos paslaugos

17 Pažyma pajamų ir turto deklaracijai – nemokamai.
18 Pradedant nuo antrųjų metų po paskutinės kliento inicijuotos operacijos.
19 Kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį einamojoje sąskaitoje neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių „Citadele“ banke.
20 Komisinis mokestis taikomas tol, kol sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.

5.1. Kredito sutarties sudarymas 1,5 % nuo
kredito sumos
(min. 50 EUR)

0,5 % nuo kredito sumos (min.
200 EUR)

5.2. Sutarties sąlygų pakeitimai:

5.2.1. paskolos mokėjimo dienos, įmokų mokėjimo sąskaitos keitimas, išmokėjimo
termino ilginimas, grąžinimo įmokų atidėjimas; sutikimų, leidimų, patvirtinimų
rengimas

25 EUR už
kiekvieną

dokumentą

75 EUR už kiekvieną dokumentą

5.2.2. Kiti sutarties sąlygų pakeitimai Netaikoma 1 % nuo kredito sumos (min. 150
EUR), atsižvelgiant į atliekamus

pakeitimus
5.3. Dokumentų tvarkymas, tuo atveju, kai kitas kreditorius refinansuoja kreditą, arba

kai parduodamas „Citadele“ bankui įkeistas nekilnojamasis turtas ir kai sandoris
finansuojamas kito kreditoriaus

Netaikoma 150 EUR

5.4. Kredito lėšų rezervavimas (įsipareigojimo mokestis) Netaikoma 0,40 % per metus nuo
nepanaudotos, bet rezervuotos

kredito sumos

6. Patvirtinimo įrenginiai

Paslauga Įkainis

6.1. „MobileSCAN“ išdavimas Nemokamai

6.2. DIGIPASS 780 išdavimas 35 EUR

7. Kitos paslaugos

Paslauga Įkainis

7.1. Banko pažymų, raštų ir kitų dokumentų parengimas 10 EUR už lapą (min. 20 EUR)17

7.2. Atnaujintos kortelės išdavimas banko skyriuje 5 EUR

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

Nemokamai

7.4. Sąskaitos likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,50 EUR

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

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

7.6. Klientui siunčiamos SMS žinutės apie kortelių operacijas 0,15 EUR

7.7. Neaktyvios kliento sąskaitos  arba sąskaitos, su kuria nesusieta aktyvi
kortelė (pradedant nuo antrųjų metų po kortelės galiojimo pabaigos)
administravimas

18

19

7 EUR per mėn.

7.8. Teigiamo likučio administravimas paskutinės sąskaitos uždarymo
atveju20

10 EUR

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