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Nepagrindiniai produktai ir paslaugos
1. Mokėjimai
Paslauga
1.1. Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų, įskaitant Latvijos ir
Estijos filialus, ir SEPA mokėjimai (atlikti banko skyriuje)1
1.2. Mokėjimo tikslinimas, pakeitimas arba atšaukimo prašymo siuntimas
(SEPA mokėjimams, tik siunčiant anuliavimo prašymą)2 , papildomos
informacijos apie atsiskaitymus pateikimas
1.3. Papildomas mokestis už mokėjimus atliekamus iš / į šalis, kuriose yra
sankcijų rizika, ir /arba šalis, kuriose mokėjimo apdorojimui reikalinga
sustiprinto patikrinimo procedūra

2. Sąskaitos likučio mokestis3
Paslauga
2.1. 100 000 CHF

Įkainis
10 EUR
50 EUR + kitų bankų komisiniai

150 EUR

Metinė palūkanų norma
Įkainis
Šveicarijos centrinio banko metinė neigiama palūkanų norma
minus 0,3 proc. punkto/ 360
Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų
norma minus 1,5 proc. punkto/ 360
Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų
norma minus 1,6 proc. punkto/ 360
ECB metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe/
360
Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų
norma minus 0,3 proc. punkto/ 360
Norvegijos centrinio banko metinė papildoma palūkanų norma
minus 0,30 proc. punkto/ 360

2.2. 750 000 DKK
2.3. 1 000 000 SEK
2.4. 5 000 000 EUR
2.5. 10 000 000 JPY
2.6. 1 000 000 NOK

3. Prisijungimo priemonės
Paslauga
3.1. Kodų kortelės išdavimas

Įkainis
Nemokamai

3.2. Kodų kortelės pakeitimas kliento prašymu

4 EUR

3.3. Generatoriaus DIGIPASS 260 / GO3 išdavimas

12 EUR

3.4. Generatoriaus DIGIPASS 260 / GO3 atrakinimas (jei jis buvo
užblokuotas dėl kliento neatidumo)
3.5. Generatoriaus DIGIPASS 260 / GO3 pakeitimas dėl techninių priežasčių
(per 2 (dvejus) metus nuo prisijungimo momento)

Nemokamai
Nemokamai

4. Seifų nuomos paslaugos
Paslauga
4.1. Mokestis už seifo rakto pakeitimą
4.2. Komisinis mokestis už kliento seifo turinio saugojimą pasibaigus seifo
nuomos sutarčiai (per dieną)

Įkainis
150 EUR
5 EUR (su PVM)

5. Papildomos paslaugos
Paslauga

Įkainis

5.1. Mokėjimo, įvykdyto internetu patvirtinimas, už kiekvieną dokumentą

3 EUR

5.2. Išsiųsto mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos parengimas

10 EUR

5.3. Dokumentų siuntimas
5.3.1. Lietuvoje
5.3.2. Į užsienį
5.3.3. Per kurjerį

2 (4)

3 EUR, registruotu paštu – 5 EUR
10 EUR
10 EUR + išlaidos kurjeriui
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5.4. Kaupiamosios sąskaitos išrašo paruošimas
5.5. Sąskaitos išrašo paruošimas ir pateikimas „Citadele“ banke kliento
prašymu
5.6. Dokumento kopijos išdavimas iš archyvo

Nemokamai
5 EUR per mėn. (maks. 25 EUR)
35 EUR už kiekvieną dokumentą
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Paslauga teikiama tik tiems klientams, kurie neturi galimybės atlikti elektroninių mokėjimų.
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.
3 Sąskaitos likučio mokestis taikomas tiek kliento, tiek ir bendrai susijusių kliento grupės įmonių lėšoms. Sąskaitos likučio mokestis netaikomas, jei centrinis bankas
atitinkamai valiutai nustatė 0% ar didesnę metinę indėlių palūkanų normą. Mokestis taikomas ir apskaičiuojamas pagal kainyne nurodytus sąskaitos likučius kiekvienos
kalendorinės dieną dienos pabaigoje, o visa apskaičiuoto mokesčio suma nurašoma iš sąskaitos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Sąskaitos, kurių likučiams
taikomas Kainyne nurodytas mokestis Kainyne nurodytai sumai, yra atsiskaitomoji sąskaita, įskaitant atsiskaitomąją sąskaitą su mokėjimo kortele, Taupomoji
sąskaita+, grynųjų pinigų sąskaita, skirta finansinių priemonių operacijoms atlikti.
4 Jeigu sąskaitos valiuta yra ne eurai, imama atitinkama suma kita valiuta, kol sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.
5 Mokestis bus taikomas papildomai kartu su standartiniu mokesčiu, kuris yra taikomas atliekant mokėjimą bet kokia valiuta ne SEPA zonoje, jei mokėjimas bus
atliekamas Rusijos rubliais (RUB) arba Baltarusijos rubliais (BYN)
6 Mokestis bus taikomas papildomai kartu su standartiniu mokesčiu už siunčiamus ir gaunamus mokėjimus. Mokestis bus nurašomas nuo kliento sąskaitos
nepriklausomai nuo pasirinkto komisinio mokesčio tipo. Šalių, kurioms taikomas papildomas mokestis, sąrašas skelbiamas www.citadele.lt
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Nebesiūlomi produktai ir paslaugos
6. Verslo kortelė „Mastercard Business“7
Valiuta
6.1. Pagrindinės kortelės mokestis

EUR
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 kitų bankų bankomatuose

2 % (min. 3 EUR)

6.5. Grynųjų pinigų išdavimas „MEDUS“ tinklo bankomatuose ir „Citadele“
grupės bankomatuose Latvijoje
6.6. Grynųjų pinigų išdavimas „Perlo“ terminaluose (paslaugą teikia UAB
„Perlas Finance“)
6.7. Kredito limitas

2 % (min. 3 EUR)

6.8. Kredito limito grąžinimas (mėnesio pabaigoje)

2 % (min. 3 EUR)
Nustatomas individualiai
100 % panaudoto kredito limito + 100 % mokesčių ir palūkanų

6.9. Metinė kredito palūkanų norma

17 %

6.10. Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (metinė norma)

36 %

6.11. Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį

30 %

6.12. Mokėjimai iš kortelės sąskaitos

Kaip iš einamosios sąskaitos

6.13. Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta

2,75 %

7. „Maestro“ kortelės8
Valiuta
7.1. Pagrindinės kortelės mokestis
7.2. Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.)
7.3. Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele

EUR
2 EUR per mėn.
Nemokamai
Nemokamai

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

2 % (min. 3 EUR)

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

2 % (min. 3 EUR)

7.8. Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį
7.9. Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (metinė norma)
7.10. Mokėjimai iš kortelės sąskaitos
7.11. Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta
7

Nuo 2019 m. kovo 20 d. išduodama kaip „X Business“ kortelė.
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2 % (min. 3 EUR)

Paslauga neteikiama
30 %
36 %
Kaip iš einamosios sąskaitos
2,75 %
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Nuo 2019 m. liepos 1 d. išduodama kaip „Mastercard Business Debit“ kortelė.
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