
 
 

 

 

Paslaugų ir operacijų kainynas 
 

Galioja nuo 2017 m. sausio 2 d. 
 

 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

  Jei asmuo atsidaro banke sąskaitą pateikęs ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, jam taikomi verslo klientams 
nustatyti įkainiai. 

 Šis paslaugų ir operacijų kainynas pakeičia visus ankstesnius 

 

BANKO SĄSKAITOS  
Banko sąskaitos eurais ir užsienio valiuta atidarymas naujiems klientams: 

fiziniams asmenims, registruotiems Lietuvoje Nemokamai 

fiziniams asmenims, registruotiems užsienyje 14,48 Eur 

juridiniams asmenims Nemokamai 

dokumentų patikra atidarant sąskaitą juridiniams asmenims,  kai 
bent vienas iš steigėjų (akcininkų) yra užsienio valstybės pilietis ar 
užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo 

200 Eur 
 

Banko sąskaitos administravimas: 

 fiziniams asmenims, registruotiems Lietuvoje* 0,20 Eur/mėn. 

 juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvoje 0,50 Eur/mėn. 

 fiziniams asmenims, registruotiems užsienyje 1 Eur/mėn. 

 juridiniams asmenims, registruotiems užsienyje 9,65 Eur/mėn. 

*mokestis netaikomas banko sąskaitoms, apmokestinamuoju laikotarpiu naudojamoms indėlių aptarnavimui ir banko 
sąskaitoms, į kurias pervedamos Sodros išmokos bei fizinių asmenų sąskaitoms, susietoms su bent vienu bet kurios 
rūšies galiojančiu kredito sandoriu 

Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimas                                     2,90 Eur 

Bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo 10 Eur 

Banko sąskaitos uždarymas: 

 fiziniams asmenims Nemokamai 

 juridiniams asmenims 14,48 Eur* 

*mokestis netaikomas uždarant įmonių, kurioms vykdomos bankroto procedūros, banko sąskaitas  
 

PINIGINIŲ LĖŠŲ PERVEDIMAI 
SEPA KREDITO PERVEDIMAI 

SEPA kredito pervedimai 

 Paprastas lėšų pervedimas banko viduje atliekamas tą pačią banko darbo dieną. 

 Paprastas lėšų pervedimas į bankus SEPA erdvėje, atliekamas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo 
dokumentas pateikiamas banke iki 15.30 val.  

 Paprastas lėšų pervedimas į bankus SEPA erdvėje, atliekamas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo 
dokumentas pateikiamas elektroniniais kanalais iki 16.00 val.  

 Lėšos, gautos pagal mokėjimo nurodymą, į gavėjo sąskaitą įskaitomos tą pačią banko darbo dieną. 

Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą Nemokamai 

Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą 0,58 Eur 

Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą ir mokėjimo 
dokumentas perduotas elektroniniais kanalais 

Nemokamai 

Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą ir mokėjimo 
dokumentas perduotas elektroniniais kanalais 

0,20 Eur 

Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą atsiskaitant už 
elektroninės paslaugas („Bank link“) 

Nemokamai 

Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą  atsiskaitant 
Mobiliąja pinigine 

Nemokamai 

Lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke 1,01 Eur 

Lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir mokėjimo 
dokumentas perduotas elektroniniais kanalais 

0,35 Eur 



Neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui  1,01 Eur 

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko 
viduje ar kitame Lietuvos banke  

0,87 Eur 

Lėšų iki 14 481 eurų pervedimas, kai klientas neturi sąskaitos (tik 
fiziniams asmenims) ir kai gavėjo sąskaita kitame banke 

 2,61 Eur 

Lėšų,  pervestų  iš Medicinos banko  klientų sąskaitų, 
administravimas 

Nemokamai 

Lėšų,  pervestų  iš kitų SEPA erdvės bankų, administravimas 0,35 Eur 

  Mokėjimo, įvykdyto elektroniniais kanalais, dokumento tvirtinimas banke 0,58 Eur 

  

Vietiniai lėšų pervedimai, užsienio valiuta: 

 Lėšų pervedimas atliekamas tą pačią banko darbo dieną:  
JAV doleriais –  iki 14.00 val.,  
kitomis valiutomis – iki 12.00  val. 
Mokėjimo dokumentas, gautas po nurodytų valandų, vykdomas kitą  banko darbo dieną. 

 Lėšos į banke esančią gavėjo sąskaitą įskaitomos ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną po to, kai lėšos 
yra įskaitytos į banko korespondentinę sąskaitą. 

Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą 0,58 Eur 

Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą 1,45 Eur 

Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą ir mokėjimo 
dokumentas perduotas elektroniniais kanalais 

Nemokamai 

Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą ir mokėjimo 
dokumentas perduotas elektroniniais kanalais 

0,20 Eur 

Mokėjimo nurodymas (pavedimas) į gavėjo sąskaitą kituose 
Lietuvoje registruotuose bankuose, atliekant banko padaliniuose 

 
14,00 Eur 

Mokėjimo nurodymas (pavedimas) į gavėjo sąskaitą kituose    
Lietuvoje registruotuose bankuose,   perduotas elektroniniais 
kanalais 

11,50 Eur 

Lėšų,  pervestų iš Medicinos banko  klientų sąskaitų, 
administravimas 

Nemokamai 

Lėšų, pervestų iš kitų Lietuvoje registruotų bankų, administravimas 2,90 Eur 
  

E. SĄSKAITOS APMOKĖJIMO PASLAUGA  

Lėšų pervedimas automatiniu mokėjimu banko viduje  Nemokamai 

Lėšų pervedimas mokėjimo nurodymu, perduotu elektroniniais 
kanalais, banko viduje  

0,20 Eur 

Lėšų pervedimas automatiniu mokėjimu, kai gavėjo sąskaita kitame 
Lietuvos banke  

0,35 Eur 

Lėšų pervedimas mokėjimo nurodymu, perduotu elektroniniais 
kanalais, kai gavėjo sąskaita kitame Lietuvos banke  

0,35 Eur 

  

PERIODINIŲ MOKĖJIMŲ PASLAUGA  

Lėšų pervedimas banko viduje Nemokamai 

Lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame Lietuvos banke 0,87 Eur už kiekvieną pervedimą 
 

TARPTAUTINIAI LĖŠŲ PERVEDIMAI  

 Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas iš banko korespondentinės sąskaitos įvykdomas ne vėliau 
kaip po dviejų banko darbo dienų. Tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  eurais į EEE šalis 
pateiktas banko darbo dieną banke iki 17.00 val., elektroniniais kanalais - iki 17.30 val., iš banko 
korespondentinės sąskaitos atliekamas kitą banko darbo dieną, išskyrus SEPA  kredito pervedimus 

 Skubus mokėjimo nurodymas eurais ir JAV doleriais, pateiktas banko darbo dieną iki 16.00 val., iš banko 
korespondentinės sąskaitos atliekamas kitą banko darbo dieną. Tarptautinis mokėjimo nurodymas 
(pavedimas)  eurais įEEE šalis pateiktas banko darbo dieną banke iki 14.30 val., elektroniniais kanalais - 
iki 15.00 val., iš banko korespondentinės sąskaitos atliekamas tą pačią banko darbo dieną. 

 Skubus mokėjimo nurodymas kitomis valiutomis, pateiktas banko darbo dieną iki 14.00 val., iš banko 
korespondentinės sąskaitos atliekamas kitą banko darbo dieną. 

 Labai skubus mokėjimo nurodymas eurais ir JAV doleriais, pateiktas iki 14.00 val., iš banko 
korespondentinės sąskaitos atliekamas tą pačią banko darbo dieną. Tarptautinis mokėjimo nurodymas 
(pavedimas) eurais į EEE šalis vykdomas kaip skubus. 

 Labai skubus mokėjimo nurodymas kitomis valiutomis, pateiktas iki 10.00 val., iš banko korespondentinės 
sąskaitos atliekamas tą pačią banko darbo dieną. 

 Lėšos į banke esančią gavėjo sąskaitą įskaitomos ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną po to, kai lėšos 
yra įskaitytos į banko korespondentinę sąskaitą. 

Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)   



 OUR 26,07 Eur 

 SHA 20,27 Eur 

 BEN Nemokamai 

Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), 
perduotas elektroniniais kanalais 

 

 OUR 20,00 Eur 

 SHA 13,00 Eur 

 BEN Nemokamai 

Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas  

 OUR 43,44 Eur 

 SHA 27,00 Eur 

 BEN Nemokamai 

Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas  

 OUR 86,89 Eur 

 SHA 55,00 Eur 

 BEN Nemokamai 

Tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  eurais į EEE šalis, kai nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) 
ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA)  

Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)   1,01 Eur 

Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas 
elektroniniais kanalais 

0,35 Eur 

Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  eurais į EEE 
šalis, atliekant pavedimą banko padaliniuose 

43,44 Eur 

Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  eurais į EEE 
šalis,  perduotas elektroniniais kanalais 

35 Eur 

Tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) Švedijos kronomis ir Rumunijos lėjomis į EEE šalis, kai 
nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, mokesčius moka ir   
mokėtojas, ir gavėjas (SHA) 

Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)   14,00 Eur 

Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas 
elektroniniais kanalais 

11,50 Eur  

 
Paaiškinimas dėl OUR, SHA ir BEN mokėjimo nurodymų (pavedimų): 

 OUR – kai mokėtojas sumoka UAB Medicinos banko, papildomus banko(-ų) tarpininko(-ų) ir gavėjo banko 
nustatytus  mokesčius. Bankas neatsako už tai, jei bankas(-ai) tarpininkas(-ai) ir/ar gavėjo bankas nesilaiko 
banko nurodymų arba dėl kokių nors kitų nuo banko nepriklausančių priežasčių į gavėjo sąskaitą 
įskaitoma ne visa mokėjimo nurodyme nurodyta suma. Kai mokėjimas vykdomas EEE valiuta į EEE šalį, 
OUR sąlygos naudoti negalima; 

 SHA – kai mokėtojas moka tik UAB Medicinos banko nustatytus mokesčius, o gavėjo banko mokesčius 
moka gavėjas; 
 BEN – kai gavėjas sumoka UAB Medicinos banko, banko(-ų) tarpininko(-ų) ir gavėjo banko nustatytus 
mokesčius, kurie nurašomi nuo mokėjimo nurodyme nurodytos gavėjui pervedamos sumos. Kai 
mokėjimas vykdomas EEE valiuta į EEE šalį, BEN sąlygos naudoti negalima.  

 

LĖŠŲ GAVIMAS IŠ UŽSIENIO 

Lėšų iki 289,62 Eur ekvivalento, pervestų iš užsienio bankų, 
administravimas 

2,90 Eur 

Lėšų virš 289,62 Eur ekvivalento, pervestų iš užsienio bankų, 
administravimas 

0,1 %, 
min. 5,79 Eur, maks. 21,72 Eur 

Lėšų, pervestų iš užsienio bankų Švedijos kronomis ir Rumunijos 
lėjomis, administravimas 

2,90 Eur 

Lėšų, pervestų eurais iš EEE šalių užsienio bankų, administravimas, 
nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) ir gavėjo sąskaitos numeris 
IBAN formatu, mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA) 

0,35 Eur 

PINIGŲ PERLAIDOS 

Ria  

Lėšų išmokėjimas gavėjui  Nemokamai 

UniStream 

Lėšų pervedimas 
Nuo 1,50 proc., 

priklausomai nuo pervedamos sumos, 
min 1 Eur 

Lėšų išmokėjimas gavėjui  Nemokamai 
 



KITOS SĄLYGOS 

Mokėjimo nurodymo tikslinimas 28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai 

Neišsiųsto iš banko  mokėjimo nurodymo tikslinimas, anuliavimas 5,79 Eur 

Mokėjimo nurodymo anuliavimas (sutikus gavėjui) 28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai 

Atlikto mokėjimo nurodymo tvirtinimas (SWIFT kopija) arba įplaukas 
patvirtinančio dokumento kopija 

2,90 Eur 

Mokėjimo nurodymo paieška (kai nėra banko kaltės) 28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai 

Kliento laukiamų įplaukų iš užsienio paieška  (pagal pavedimo 
bankinę kopiją)                         

43,44 Eur 

Kliento laukiamų įplaukų užsienio valiuta paieška (negarantuojant, 
kad bus surastos) 

28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai 

Neišaiškintų lėšų  grąžinimas mokėtojo bankui  17,38 Eur 

Įskaitytų į sąskaitą lėšų užsienio valiuta grąžinimas mokėtojo bankui 
pagal kliento prašymą/sutikimą (nurašoma nuo grąžinamos sumos) 

17,38 Eur 

 

ĮMOKŲ PRIĖMIMAS 
Komunalinių mokesčių ir kitų įmokų paslaugų teikėjams grynaisiais 
pinigais ir iš sąskaitos pagal mokėjimo dokumentus, pateiktus banko 
padalinyje, administravimas 

Įkainiai nurodyti banko padaliniuose 
atskiruose Kasos operacijų 

informaciniuose lapuose 

  Komunalinių mokesčių ir kitų įmokų paslaugų teikėjams 
administravimas pagal dokumentus, pateiktus elektroniniais kanalais 

0,10 Eur 
už kiekvieną dokumentą 

 

ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ 
Internetinės bankininkystės paslaugos: 

 Sutarties pasirašymo mokestis Nemokamai 

 Pirminis rinkinio PIN, TAN kortelių išdavimas Nemokamai 

 Pakartotinis TAN kodų kortelės išdavimas 1,16 Eur 

 PIN ir TAN kodų kortelės išdavimas praradus 2,90 Eur 

SMS paslaugos: 

SMS pranešimo išsiuntimas klientui pagal informacijos teikimo apie 
sąskaitas GSM SMS ryšiu sutartį 

0,09 Eur už kiekvieną pranešimą 

 

VALIUTOS PIRKIMAS / PARDAVIMAS: 

Užsienio valiutos pirkimas, pardavimas 
MB nustatytu kursu arba pagal atskirą 

susitarimą 

Mokestis už valiutos pirkimo ar pardavimo operaciją grynaisiais pinigais 
Įkainiai nurodyti banko padaliniuose 

atskiruose Kasos operacijų 
informaciniuose lapuose 

 
ČEKIAI 

Čekio inkasavimas* 
1 %, min. 2,90 Eur, maks. 72,41 Eur  

plius užsienio bankų mokesčiai 

Neapmokėto čekio grąžinimas 5,79 Eur + užsienio bankų mokesčiai 
* Pastaba : paslauga USD valiuta neteikiama. 

 
 

KASOS OPERACIJOS 

Privatiems klientams 

Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą*: 
Eurų banknotais Nemokamai 

Eurų ir euro centų monetomis:  

  kai suma iki 2,90 Eur  Nemokamai 

 virš 2,90 Eur  3,5 % nuo sumos, min. 0,58 Eur 

JAV dolerių (nesudėvėtais banknotais) Nemokamai      

Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (nesudėvėtais banknotais)** 
** sudarant indėlį, mokestis netaikomas  

0,5 % nuo sumos, min. 0,58 Eur  
Danijos kronų, Norvegijos kronų, Švedijos kronų ir Šveicarijos frankų 
(nesudėvėtais banknotais) 

0,5 % nuo sumos, min. 0,58 Eur  
Kitų užsienio valiutų (nesudėvėtais banknotais) Pagal atskirą susitarimą  

 
 
 
 



Grynųjų pinigų įnešimas į kito kliento sąskaitą  banko viduje: 

Eurų banknotais  0,58 Eur 

Eurų ir euro centų monetomis:  

 kai suma iki 2,90 Eur  0,58 Eur 

 virš 2,90  3,5 % nuo sumos, min. 0,58 Eur 

 Indėlio lėšų ir palūkanų išmokėjimas iš sąskaitos grynaisiais 
pinigais  

Nemokamai*** 

*** 1. Jeigu indėlio terminas trumpesnis kaip  30 dienų arba indėlio sutartis nutraukiama anksčiau termino ir indėlis 
banke buvo laikomas mažiau nei 30 dienų nuo indėlio sudarymo dienos - taikomas standartinis grynųjų pinigų 
išmokėjimo iš sąskaitos įkainis.    
*** 2. Jeigu terminui pasibaigus nuimama dalis indėlio sumos, kiekvienam sekančiam šio indėlio lėšų išėmimui 
grynaisiais pinigais taikomas standartinis grynųjų pinigų išmokėjimo iš sąskaitos įkainis.   

 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos: 

Eurais:  

 kai suma iki 289,62 Eur  (per vieną Banko darbo dieną) Nemokamai 

 kai suma virš 289,62 Eur (per vieną Banko darbo dieną)**** 
**** Mokestis skaičiuojamas nuo visos išimamos sumos 

0,6 % nuo sumos 

Užsienio valiuta:   

 JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, Danijos 
kronomis, Norvegijos kronomis, Švedijos kronomis ir 
Šveicarijos frankais 

0,6 % nuo sumos 

 kita užsienio valiuta Pagal atskirą susitarimą 

Verslo klientams 

Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą*: 
Eurų banknotais ir/ar eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis) 0,05 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Eurų monetomis virš 10 Eur 3,5 % nuo sumos, min. 1 Eur 

JAV dolerių, Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, Danijos kronų, 
Norvegijos kronų, Švedijos kronų ir Šveicarijos frankų banknotais 

0,5 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Kitų užsienio valiutų banknotais 2 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Grynųjų pinigų įnešimas į kito kliento sąskaitą  banko viduje: 

Eurų banknotais ir/ar eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis) 0,1 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Eurų monetomis virš 10 Eur 3,5 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Kitų užsienio valiutų banknotais 2 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos: 

Eurais, JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, Danijos 
kronomis, Norvegijos kronomis, Švedijos kronomis ir Šveicarijos 
frankais 

0,6 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Kitomis valiutomis 2 % nuo sumos, min. 1 Eur 

Čekių knygelės išdavimas (atsiskaitymams Lietuvoje) 6 Eur 

Grynųjų pinigų inkasavimas 

Inkasuotų grynųjų pinigų banknotais nacionaline valiuta įskaitymo 
į sąskaitą administravimas 

Nemokamai 

Inkasuotų grynųjų pinigų monetomis nacionaline valiuta 
įskaitymo į sąskaitą administravimas 

0,6 % sumos 

Inkasuotų grynųjų pinigų JAV doleriais, Didžiosios Britanijos 
svarais sterlingų, Danijos kronomis, Norvegijos kronomis, 
Švedijos kronomis ir Šveicarijos frankais įskaitymo į sąskaitą 
administravimas 

0,3% sumos, bet ne mažiau 5 Eur 

* mokestis netaikomas: 
- kai tuo pačiu metu banko padalinyje pateikus mokėjimo nurodymą pervesti įneštą sumą į kito kliento sąskaitą, esančią 
Medicinos banke ar kitame Lietuvoje registruotame/užsienio banke; 
- kai visai įnešamai sumai sudaroma indėlio sutartis. 

 

 

KITOS KASOS OPERACIJOS 
Grynųjų pinigų sumos, kurias reikia užsisakyti iš anksto:  

 užsakant sumą (eurais) virš 14 481 Eur, reikia informuoti banką prieš vieną darbo dieną iki 13 val.; 

 užsakant sumą (valiuta) iki 14 481 Eur ekvivalento, reikia informuoti banką prieš vieną darbo dieną iki 11 val.; 

 užsakant sumą (valiuta) virš 14 481 Eur ekvivalento, reikia informuoti banką prieš dvi darbo dienas iki 11 val. 

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas 0,1 % nuo sumos, maks.144,81 Eur 



Monetų (eurų ir euro centų) keitimas į tos pačios valiutos kitus 
nominalus ar eurų banknotų keitimas į monetas (eurus ir euro 
centus) 

4 % nuo sumos, min. 0,58 Eur 

Banknotų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus 1 % nuo sumos 

Banknotų tikrinimas 0,03 Eur už kiekvieną banknotą 

 

KITOS PASLAUGOS 
Einamojo mėnesio sąskaitų išrašų išdavimas, kai sąskaitoje vykdomos 
operacijos 

Nemokamai 

Pakartotinas kiekvienos dienos sąskaitos išrašo parengimas 0,58 Eur už kiekvieną dieną 

Sąskaitų išrašų už praėjusius laikotarpius išdavimas: 

Fiziniams asmenims 1,45 Eur už kiekvieną mėnesį 

Juridiniams asmenims:  

 praėjusio mėnesio  sąskaitos išrašo parengimas 2,90 Eur už kiekvieną mėnesį 

 praėjusio ketvirčio  sąskaitos išrašo parengimas 5,79 Eur  už kiekvieną  ketvirtį 

 praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas 23,17 Eur  už kiekvienus metus 

   praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas laikotarpiui nuo 1997 iki     
2002 metų 

57,92 Eur  už kiekvienus metus 

 praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas laikotarpiui iki  1997 
metų 

144,81 Eur  už kiekvienus metus 

 

Sąskaitų išrašų siuntimas: 

 paštu 1,45 Eur už kiekvieną 

 faksu (Lietuvoje) 1,45 Eur už puslapį 

 faksu (į užsienį) 4,34 Eur už puslapį 

 

Pažymos: 

Pažymų apie atidarytas sąskaitas ir jų likučius paruošimas  5,79 Eur už pažymą 

Pažymų užsienio kalba (anglų, rusų) paruošimas 14,48 Eur už pažymą 

Kitų pažymų paruošimas 14,48 Eur už pažymą 

Pažymos klientų auditoriams:  

 lietuvių kalba 28,96 Eur už pažymą 

 anglų kalba 37,65 Eur už pažymą 

Pažymų mokesčių inspekcijai (pajamų ir turto deklaravimui) paruošimas Nemokamai 

Likučių patvirtinimas, kai informaciją apie sąskaitų likučius pateikia 
klientas 

5,79 Eur už pažymą 

Prašymo atlikti archyvinę paiešką priėmimas 4,34 Eur (su PVM) 

Mokėjimo nurodymo lėšų pervedimui iš banko sąskaitos paruošimas 
kliento prašymu 

0,58 Eur už kiekvieną 

Tarptautinio mokėjimo nurodymo paruošimas kliento prašymu 1,45 Eur už kiekvieną 

Dokumentų kopijų išdavimas  1,45 Eur už puslapį 

Dokumentų kopijavimas 0,29 Eur už puslapį (su PVM) 

Kompensacija už VĮ "Registrų centras" juridinio asmens išplėstinį išrašą  6,37 Eur 

 

Dokumentų išsiuntimas: 

 paštu (Lietuvoje) 1,45 Eur už kiekvieną 

 faksu (Lietuvoje) 1,74 Eur už puslapį 

 faksu (į užsienį) 5,79 Eur už puslapį 

 kurjeriniu paštu (Lietuvoje)  5,79 Eur plius kurjerio mokesčiai 

Sąskaitų išrašų išsiuntimas paštu į užsienį  4,34 Eur 

 

Individualių seifų nuoma - 

Bauda už saugomų vertybių neatsiėmimą, individualaus seifo nuomos 
sutarties terminui pasibaigus 

0,58 Eur už kiekvieną pradelstą dieną 

Individualaus seifo užrakto keitimas 86,89 Eur 

Bauda už draudžiamų daiktų laikymą individualiame seife 579,24 Eur 

 
 

KREDITAI PRIVATIEMS KLIENTAMS 
Vartojimo kreditai 

Kredito sutarties parengimo mokestis 
Nuo 1 % nuo sumos  

min. 50 Eur 

Kredito sutarties sąlygų keitimas  Nuo 90 Eur 



Sutarties dėl skolos perkėlimo kitam subjektui sudarymas  
1 % nuo sumos,  

min. 90 Eur 

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį Netaikoma 

 

Kreditai už užstatą 

Kredito sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,5 % nuo sumos,  

min.150 Eur 

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma  
Nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min.150 

Eur 

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 250 Eur 

Sutarties dėl skolos perkėlimo kitam subjektui sudarymas 
1 % nuo kredito sumos, 

min. 250 Eur 

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį Netaikoma 

 

Lizingas  

Lizingo sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,5 % nuo įsigyjamo turto vertės, min. 

90 Eur 

Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 90 Eur 

Dalies turto likutinės vertės padengimo / Turto išankstinio išsipirkimo 
mokestis 

Netaikoma 

 

Kitos paslaugos  

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus 
naudai išdavimą 

Nuo 150 Eur 

Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai Nuo 60 Eur 

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su lizingo 
sutartimi, išdavimas 

Nuo 15 Eur 

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į 
užsienio kalbą 

Pagal vertimo biuro įkainius 

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu 
 

1,45 Eur už kiekvieną 

 

KREDITAI VERSLO KLIENTAMS 
Kreditai 

Kredito sutarties parengimo mokestis: 
Nuo 0,3 % nuo sumos, min.  

100 Eur 

Investicinio projekto analizės mokestis, imamas iki sprendimo dėl 
finansavimo priėmimo. Pasirašius kredito sutartį, mokestis 
įskaičiuojamas į kredito sutarties parengimo mokestį 

50 proc. nuo kredito sutarties parengimo 
mokesčio, min. 50 Eur  

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma  
Nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min.150 

Eur 

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 0,1 %, min. 100 Eur  

Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos 
sumos 

Nuo 0,75 % metinių palūkanų nuo 
neišmokėtos sumos 

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį 
Nuo 1 % nuo anksčiau termino grąžinamos 

sumos,  
min. 150 Eur 

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus 
naudai išdavimą 

Nuo 200 Eur 

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su kredito 
sutartimi, išdavimas 

Nuo 20 Eur 

  

Vekseliai 

Vienkartinis vekselio įforminimo mokestis Nuo 0,3 %, min. 100 Eur 

Vekselio diskontas Pagal susitarimą 

Vekselio protestavimas 150 Eur plius notaro mokesčiai 

  

Faktoringas 

Faktoringo sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,75 % nuo faktoringo limito sumos 

plius PVM, min 100 Eur 



Sąskaitos administravimo mokestis 
Nuo 0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos 

faktūros sumos plius PVM,  
min. 2,90 Eur 

Faktoringo sutarties sąlygų keitimas kliento iniciatyva 
Nuo 0,5 % nuo limito sumos plius PVM,  

min. 100 Eur 

Debitoriaus rizikos vertinimas:  

 Lietuvoje registruotoms įmonėms 35 Eur plius PVM 

 užsienyje registruotoms įmonėms 65 Eur plius PVM 

  

Lizingas 

Lizingo sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,5 % įsigyjamo turto vertės, min. 

100 Eur 

Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 0,1 %, min. 100 Eur  

Dalies turto likutinės vertės padengimo / Turto išankstinio išsipirkimo 
mokestis 

Nuo 1 proc. nuo prieš terminą sumokėtų 
lizingo įmokų sumos, min. 150 Eur 

Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai Nuo 60 Eur 

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su lizingo 
sutartimi, išdavimas Nuo 20 Eur 

  

Kitos paslaugos  

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į 
užsienio kalbą 

Pagal vertimo biuro įkainius 

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu 
 

8 Eur už kiekvieną 

 
 

 

GARANTIJOS (LAIDAVIMAI) 
Garantijos (laidavimo) suteikimas*   

 įkeičiant  lėšas 0,5 % nuo sumos, min. 50 Eur, maks.150 Eur 

 įkeičiant  turtą 

0,5 % nuo sumos, min. 50 Eur, maks.150 
Eur plius įsipareigojimo mokestis už 

rezervuotas lėšas garantijos apmokėjimui 
pagal susitarimą 

Vienkartinės garantijos dokumento muitinei išdavimas 
0,5% nuo sumos, min. 15 Eur,  

maks.60 Eur 

Garantijos sąlygų keitimas, garantijos anuliavimas kliento pageidavimu 30 Eur 

Mokėjimas pagal garantiją 0,1 %, min. 90 Eur, maks. 290 Eur 

Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 60 Eur 

Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos (jo) sąlygų pakeitimą 30 Eur 

Kliento pateikto garantijos (laidavimo) teksto rengimas ir/ar derinimas min. 30 Eur 

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu 15 Eur 

Išleistos garantijos patvirtinimas kitame banke min.120 Eur 

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu Faktinės išlaidos 

* už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos nemokamos * 

 

DOKUMENTINIAI AKREDITYVAI 
Importo akredityvai 

Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 15 Eur 

Akredityvo išleidimas (deponuojant kliento lėšas) 90 Eur 

Akredityvo išleidimas (nedeponuojant kliento lėšų) 
90 Eur plius įsipareigojimo mokestis 

pagal susitarimą 

Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą) 30 Eur 

Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų 
komplektą) 

0,15 % nuo sumos, 
min. 60 Eur 

Dokumentų apmokėjimas 0,1 %, min. 30 Eur, maks.60 Eur 

Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30 Eur 

Atidėtas mokėjimas Pagal susitarimą 

Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną 
dokumentų komplektą) 

30 Eur 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 Eur 

Paklausimas kliento prašymu 30 Eur 

Akredityvo tvirtinimas  Pagal susitarimą, min. 90 Eur 



 

Eksporto akredityvai 

Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 15 Eur 

Pranešimas apie gautą akredityvą 30 Eur 

Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą) 30 Eur 

Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 
0,15 % nuo sumos, 

min. 90 Eur 

Akredityvo tvirtinimas 
pagal susitarimą,  

min. 90 Eur 

Dokumentų apmokėjimas  
0,05 % nuo sumos, 

min. 50 Eur 

Atidėto mokėjimo priežiūra 30 Eur 

Akredityvo perleidimas 
0,2 % nuo sumos, 

min. 90 Eur 

Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas 50 Eur 

Paklausimas kliento prašymu 30 Eur 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 Eur 

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu Faktinės išlaidos 

 

DOKUMENTŲ INKASAVIMAS 
Importo dokumentų inkasavimas 

Inkaso sąlygų pranešimas 25 Eur 

Pranešimas apie instrukcijų pakeitimą 15 Eur 

Dokumentų apmokėjimas 0,15 %, min. 30 Eur, maks.175 Eur 

Inkasuotų dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama 
per 15 d. nuo dokumentų pateikimo bankui 

25 Eur (mėnesiui) 

Dokumentų įteikimas be apmokėjimo 0,1 %, min. 30 Eur, maks. 150 Eur 

Eksporto dokumentų inkasavimas 

Inkasinis pavedimas 0,15 %, min. 30 Eur, maks.175 Eur 

Inkaso instrukcijų pakeitimas 25 Eur 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 0,1 %, min. 30 Eur, maks. 150 Eur 

 


