
 

PRAŠYMAS TAIKYTI/NETAIKYTI VERSLO PASLAUGŲ PLANĄ 

Paslaugų planas verslo klientams1 MB25 MB50 MB100 

Paslaugų plano mėnesio mokestis 10 Eur 15 Eur 20 Eur 

Kas įtraukta į paslaugų planą? 

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis 

klientams rezidentams1  

(visos kliento sąskaitos, išskyrus depozitines) 

+ + + 

Komunalinių mokesčių apmokėjimas internetu 

(neribotas skaičius) 

+ + + 

Pervedimai eurais į kitą SEPA valstybės banką 

internetu 
25 visų rūšių lėšų 

pervedimų per 

mėnesį 

50 visų rūšių lėšų 

pervedimų per 

mėnesį 

100 visų rūšių lėšų 

pervedimų per 

mėnesį 

Pervedimai visomis valiutomis Banko viduje 

internetu 

E. sąskaitos automatinis apmokėjimas 

Už kiekvieną lėšų pervedimą internetu, viršijus 

nustatytą mėnesio nemokamų lėšų pervedimų skaičių  
0,35 Eur 0,30 Eur 0,25 Eur 

Tarptautinis mokėjimo nurodymas EUR, USD, RUB 

valiuta internetu (SHA, OUR2) 
17 Eur 17 Eur 14 Eur 

Smart-ID sertifikato išdavimas + + + 

 

Taikyti verslo paslaugų planą:                               MB25                MB50              MB100  
(galima pasirinkti tik vieną verslo paslaugų planą) 

 

Netaikyti verslo paslaugų plano   

 

Svarbi informacija! 
1 Paslaugų planai neteikiami verslo klientams: 

- rezidentams, kai bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų 

yra ne Lietuvos Respublikos pilietis ARBA bent vienas iš dalyvių/akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje yra ne 

Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo; 

- nerezidentams, kredito ir mokėjimo įstaigoms bei elektroninių pinigų įstaigoms. 
2 OUR mokėjimams taikomi papildomi mokesčiai nurodyti Paslaugų ir operacijų kainyne skiltyje „KREDITO 

PERVEDIMAI NE SEPA“ 

Paslaugų plano mėnesio mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną nepriklausomai nuo to, ar 

Klientas pasinaudojo į paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis. Neišnaudotos paslaugos neperkeliamos į kitą 

kalendorinį mėnesį. 

Klientas turi teisę vieną kartą per kalendorinį mėnesį nemokamai pakeisti verslo paslaugų planą. Naujai pasirinkto 

verslo paslaugų plano sąlygos ir įkainiai pradedami taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

Klientas apie paslaugos plano nutraukimą turi informuoti Banką raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Nutraukus paslaugų 

plano naudojimą, nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, paslaugų plano mėnesio mokestis taikomas už kalendorinį 

mėnesį nepriklausomai nuo nutraukimo dienos ir nurašomas mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.  

 

 Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su Naudojimosi paslaugų planais sąlygomis 
 

 

 

Vardas, Pavardė                                                   Parašas                                               Data                            

A. V. 


