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1. Grynųjų pinigų operacijos banko skyriuose

Paslauga Įkainis

1.1. Grynųjų pinigų įnešimas

1.1.1. Į „Citadele“ banko sąskaitą (įnešamų grynųjų pinigų valiuta turi
atitikti sąskaitos valiutą)1

1.1.1.1. EUR, už kiekvieną grynųjų pinigų įnešimo operaciją 0,2 % nuo sumos (min. 5 EUR)

1.1.1.2. USD 0,8 % nuo sumos (min. 10 EUR)

1.2. Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos2

1.2.1. EUR 1 % nuo sumos (min. 3 EUR)

1.2.2. USD 1 % nuo sumos (min. 8 EUR)

1.2.3. Eurais, 9,99 EUR per dieną (imtinai) Nemokamai

1.3. Kitos grynųjų pinigų operacijos, monetų ir banknotų apdorojimas

1.3.1. Dolerių pirkimas, pardavimas, keitimas3 3,50 EUR už valiutos keitimo operaciją „Citadele“ banko
klientams, kitais atvejais – 7 EUR

1.3.2. EUR banknotų keitimas į kitos nominaliosios vertės banknotus ir
(arba) monetas

3 % nuo sumos (min. 20 EUR)

1.3.3. Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas arba užsakytų
lėšų neatsiėmimas laiku

0,2 % nuo sumos (maks. 300 EUR)

1.3.4. Papildomas komisinis mokestis atliekant operacijas EUR
monetomis

1 EUR už 50 monetų (min. 4 % nuo sumos)

1.3.5. Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas Nemokamai

2. Mokėjimai

Paslauga Įkainis

2.1. Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų, įskaitant Latvijos ir
Estijos filialus, ir SEPA mokėjimai (atlikti banko skyriuje)4

7 EUR

2.2. Mokėjimo tikslinimas, pakeitimas arba atšaukimo prašymo siuntimas
(SEPA mokėjimams, tik siunčiant anuliavimo prašymą)  , papildomos
informacijos apie atsiskaitymus pateikimas

5
50 EUR + kitų bankų komisiniai

3. Komisinis atlyginimas už einamosios sąskaitos
likučio administravimą, kai likutis yra didesnis
negu6,7

Metinė palūkanų norma

3.1. 100 000 CHF / 750 000 DKK 1 %

3.2. 1 000 000 SEK 0,2 %

3.3. 1 000 000 EUR 0,5 %

3.4. 10 000 000 JPY 0,2 %

3.5. Prisijungimo priemonės

3.6. Paslauga Įkainis

3.7. Generatoriaus DIGIPASS 260 / GO3 išdavimas 12 EUR

3.8. Generatoriaus DIGIPASS 260 / GO3 atrakinimas (jei jis buvo
užblokuotas dėl kliento neatidumo)

Nemokamai

3.9. Generatoriaus DIGIPASS 260 / GO3 pakeitimas dėl techninių priežasčių
(per 2 (dvejus) metus nuo prisijungimo momento)

Nemokamai

3.10. Kodų kortelės išdavimas arba pakeitimas kliento prašymu Nemokamai

4. Seifų nuomos paslaugos

Paslauga Įkainis

4.1. Mokestis už seifo rakto pakeitimą 150 EUR

4.2. Komisinis mokestis už kliento seifo turinio saugojimą pasibaigus seifo
nuomos sutarčiai (per dieną)

5 EUR (su PVM)
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1 Lėšų įnešimas į kliento Taupomąją sąskaitą+, lėšų įnešimas į einamąją sąskaitą terminuotajam indėliui sudaryti (jei indėlis sudaromas tą pačią dieną) – nemokamai.
Grynųjų pinigų įnešimas iki 10 000 EUR į verslo subjekto einamąją sąskaitą sąskaitos atidarymo dieną – nemokamas. Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą (iki 9,99
EUR per dieną), jei minėtoje sąskaitoje yra neigiamas likutis – nemokamas.
2 Komisinis mokestis taikomas išankstinio užsakymo metu. Grynųjų pinigų užsakymas turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš vieną „Citadele“ banko darbo dieną.
Užsakytus nominalus klientas gali atsiimti kliento aptarnavimo skyriuje iki suderintos su banku dienos pabaigos. Užsakymo įvykdymo laiką klientas su banku suderina
individualiai. Mokestis netaikomas, jeigu įnešus grynųjų pinigų tuo pačiu metu banko padalinyje atliekamas pageidaujamos sumos pervedimas.
3 Ši paslauga teikiama tik esamiems „Citadele“ banko klientams.
4 Paslauga teikiama tik tiems klientams, kurie neturi galimybės atlikti elektroninių mokėjimų.
5 Jeigu mokėjimas dar neišsiųstas iš banko, jis bus atšauktas nemokamai. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, 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
6 Jeigu sąskaitos valiuta yra ne eurai, imama atitinkama suma kita valiuta, kol sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.
7 Apskaičiuojama nuo atsiskaitomosios sąskaitos likučio sumos kiekvienai kalendorinei dienai, kai sąskaitos likutis dienos pabaigoje lygus ar didesnis už tą, kuris
nurodytas Kainyne. Bendra suma, apskaičiuota per kalendorinį mėnesį, turi būti išskaičiuota iš sąskaitos paskutinę to paties mėnesio dieną. Komisinis atlyginimas
„Citadele“ bankui gali būti priskaičiuojamas apie tai iš anksto pranešus klientui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai klientas atitinka toliau
išdėstytas šio straipsnio, a) punkto, sąlygas – tada atlyginimas priskaičiuojamas atskirai nepranešus. a) Finansų įstaigoms, kurios laikomos bankais, kredito unijomis ir
kitomis kredito įstaigomis, mokėjimo įstaigomis, elektroninių pinigų įstaigomis, draudimo bendrovėmis ir draudimo brokeriams, finansų maklerio įmonėmis,
investicinėmis bendrovėmis, kolektyvinio investavimo subjektams, įskaitant, be kita ko, pensijų fondus, ir pan.

Nebesiūlomi produktai ir paslaugos

5. Papildomos paslaugos

Paslauga Įkainis

5.1. Mokėjimo, įvykdyto internetu patvirtinimas 1 EUR

5.2. Išsiųsto mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos parengimas 10 EUR

5.3. Dokumentų siuntimas

5.3.1. Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu – 5 EUR

5.3.2. Į užsienį 10 EUR

5.3.3. Per kurjerį 10 EUR + išlaidos kurjeriui

5.4. Kaupiamosios sąskaitos išrašo paruošimas Nemokamai

5.5. Sąskaitos išrašo paruošimas ir pateikimas „Citadele“ banke kliento
prašymu

5 EUR per mėn. (maks. 25 EUR)

5.6. Dokumento kopijos išdavimas iš archyvo 35 EUR už kiekvieną dokumentą

6. Verslo kortelė „Mastercard Business“8

Valiuta EUR

6.1. Pagrindinės kortelės mokestis 3 EUR per mėn.

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

6.3. Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele Nemokamai

6.4. Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose Kaip iš einamosios sąskaitos

6.5. Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose 2 % (min. 3 EUR)

6.6. Grynųjų pinigų išdavimas „MEDUS“ tinklo bankomatuose ir „Citadele“
grupės bankomatuose Latvijoje

2 % (min. 3 EUR)

6.7. Grynųjų pinigų išdavimas „Perlo“ terminaluose (paslaugą teikia UAB
„Perlas Finance“)

2 % (min. 3 EUR)

6.8. Kredito limitas Nustatomas individualiai

6.9. Kredito limito grąžinimas (mėnesio pabaigoje) 100 % panaudoto kredito limito + 100 % mokesčių ir palūkanų

6.10. Metinė kredito palūkanų norma 17 %

6.11. Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (metinė norma) 36 %

6.12. Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %

6.13. Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos

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

7. „Maestro“ kortelės9

Valiuta EUR

7.1. Pagrindinės kortelės mokestis 2 EUR per mėn.
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8 Nuo 2019 m. kovo 20 d. išduodama kaip „X Business“ kortelė.
9 Nuo 2019 m. liepos 1 d. išduodama kaip „Mastercard Business Debit“ kortelė.

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

7.3. Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele Nemokamai

7.4. Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose Kaip iš einamosios sąskaitos

7.5. Grynųjų pinigų išdavimas MEDUS tinklo bankomatuose ir „Citadele“
grupės bankomatuose Latvijoje

2 % (min. 3 EUR)

7.6. Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose 2 % (min. 3 EUR)

7.7. Grynųjų pinigų išdavimas „Perlo“ terminaluose (paslaugą teikia UAB
„Perlas Finance“)

2 % (min. 3 EUR)

7.8. Kredito limitas Paslauga neteikiama

7.9. Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %

7.10. Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (metinė norma) 36 %

7.11. Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos

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

Įkainiai ir mokėjimų sąlygos verslo klientams nepagrindiniai produktai ir paslaugos nebesiūlomi produktai ir paslaugos, Lietuvos Respublikos rezidentams.
Galioja nuo 2020 liepos 1 d.
 

4 (4)


	verslo klientams
	Nebesiūlomi produktai ir paslaugos

