Informacijos apie komisinį
atlyginimą dokumentas

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos pavadinimas: Banko sąskaita
Data: 2018-10-31

•

Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines
paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius
atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas.

•

Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias
paslaugas. Išsami informacija pateikiama banko kainyne, kuris skelbiamas viešai banko
interneto tinklalapyje https://www.luminor.lt/lt/privatiems/kainynas. Kainyno popierinę
versiją nemokamai galima gauti banko padalinyje.

•

Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus (sąvokų žodynas)
nemokamai, kuris pridedamas prie šio dokumento kaip priedas Nr.1.

Paslaugos

skelbiamas

Komisinis atlyginimas

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos
Sąskaitos tvarkymas
[ Minimalus paslaugų mokestis ]
Apima paslaugų paketą, kurį sudaro:
• visų turimų sąskaitų banke
tvarkymas;
• neriboti gautų mokėjimų eurais
įskaitymai;
• neriboti kredito pervedimai
SEPA internetu (įskaitant e.
sąskaitos automatinius
apmokėjimus, pervedimus už
paslaugas, apsipirkimus el.
parduotuvėse);
• neriboti pervedimai eurais banko
viduje internetu;
• neriboti pervedimai kita valiuta
banko viduje internetu, kai
mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr.
sudarytas pagal tą pačią
taisyklę, t.y. abi sąskaitos
prasideda LTXX40100 arba
LTXX21400;

Per mėnesį
Iš viso per metus

0,90 Eur
10,80 Eur
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prisijungimo prie interneto banko
priemonė: PIN, TAN kodai arba
„Nordea Codes“ programėlė.
Šią apimtį viršijančios paslaugos bus
apmokestintos atskirai.
•

Sąskaitos atidarymas ne ES
rezidentams (sumokama prieš atliekant
patikrą bei priimant sprendimą, ar
pradėti dalykinius santykius)

100,00 Eur

Mokėjimai (išskyrus korteles)
Kredito pervedimas SEPA

Internetu
Skyriuje

Paslaugų paketo
dalis
3,00 Eur

Labai skubus kredito pervedimas
SEPA

Internetu
Skyriuje

25,00 Eur
Paslauga neteikiama

Kredito pervedimas ne SEPA
Paprastas SHA pervedimas eurais į
kitus bankus

Internetu
Skyriuje

13,00 Eur
Paslauga neteikiama

Paprastas SHA pervedimas kita valiuta į
kitus bankus

Internetu
Skyriuje

13,00 Eur
Paslauga neteikiama

Kita valiuta į savo / kito gavėjo sąskaitą
pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą
pačią taisyklę, t.y. abi sąskaitos
prasideda LTXX40100 arba LTXX21400

Internetu

Paslaugų paketo
dalis
3,00 Eur

Kita valiuta į savo / kito gavėjo sąskaitą
pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal
skirtingas taisykles, t.y. viena iš jų
prasideda LTXX21400, kita LTXX40100
(paprastas SHA)

Internetu
Skyriuje

Tiesioginis debetas

Skyriuje

13,00 Eur
Paslauga neteikiama

Paslauga neteikiama

E. sąskaitos automatinis
apmokėjimas

Paslaugų paketo
dalis

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Paslaugų paketo
dalis

Gautų tarptautinių mokėjimų
įskaitymas
Eurais iš kitų mokėjimo paslaugų teikėjų
(kuomet vykdomas kredito pervedimas
ne SEPA)

10 Eur

2

Kita valiuta iš kitų mokėjimo paslaugų
teikėjų

10 Eur

Kita valiuta banko viduje, kai mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal
skirtingas taisykles, t.y. viena iš jų
prasideda LTXX21400, kita LTXX40100

10 Eur

Kortelės ir grynieji pinigai
Debeto kortelės išdavimas
[„Visa Debit“], [„Mastercard Debit“]
Kortelės išdavimas
Kortelės atsiėmimas skyriuje
Kortelės siuntimas paštu
Kortelės administravimas

Lietuvoje
užsienyje
Per mėnesį
Iš viso per metus

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus
kortelės galiojimui)
Kortelės pakeitimas
Kredito kortelės išdavimas
[„Visa Classic“], [„Mastercard Credit“]
Kortelės išdavimas
Kortelės atsiėmimas skyriuje
Kortelės siuntimas paštu
Kortelės administravimas

4,00 Eur

Lietuvoje
užsienyje
Per mėnesį
Iš viso per metus

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus
kortelės galiojimui)
Kortelės pakeitimas [„Visa Classic“]
Kortelės pakeitimas [„Mastercard
Credit“]
[„Visa Gold“], [„Mastercard Gold“]
Kortelės išdavimas
Kortelės atsiėmimas skyriuje
Kortelės siuntimas paštu
Kortelės administravimas

[„Mastercard Debit“] kortele

0,00 Eur
3,00 Eur
0,00 Eur
6,00 Eur
1,50 Eur
18,00 Eur
0,00 Eur
6,00 Eur
4,00 Eur

Lietuvoje
užsienyje
Per mėnesį
Iš viso per metus

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus
kortelės galiojimui)
Kortelės pakeitimas [„Visa Gold“]
Kortelės pakeitimas [„Mastercard Gold“]
Grynųjų pinigų išėmimas
[„Visa Debit“] kortele

0,00 Eur
3,00 Eur
0,00 Eur
6,00 Eur
0,70 Eur
8,40 Eur
0,00 Eur

0,00 Eur
3,00 Eur
0,00 Eur
6,00 Eur
3,70 Eur
44,40 Eur
0,00 Eur
6,00 Eur
4,00 Eur

„Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse ir SEB
bankomatuose Lietuvoje
„Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

0,40% sumos
(min. 0,40 Eur)
0,40% sumos
(min. 0,40 Eur)
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[„Visa Debit“] arba [„Mastercard Debit“]
kortele

kitų bankų bankomatuose
banko partnerių tinkle per
elektroninį kortelių
skaitytuvą
MAXIMA, IKI, RIMI bei
kitose lipduku pažymėtose
vietose, atsiskaitant kortele
už ne mažiau kaip 5 Eur.
Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

[„Visa Classic“], [„Visa Gold“] kortele

[„Mastercard Credit“], [„Mastercard
Gold“] kortele
[„Visa Classic“], [„Visa Gold“],
[„Mastercard Credit“] arba [„Mastercard
Gold“] kortele

Iš sąskaitos nacionaline ar bet kuria kita
valiuta
Grynųjų pinigų įmokėjimas
[„Visa Debit“], [„Mastercard Debit“],
[„Visa Classic“], [„Mastercard Credit“],
[„Visa Gold“], [„Mastercard Gold“]
kortele

2% sumos
(min. 3,00 Eur)
0,50% sumos
(min. 1,00 Eur)
0,00 Eur

„Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse ir SEB
bankomatuose Lietuvoje
„Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2 % sumos

kitų bankų bankomatuose

2 % sumos
(min. 3,00 Eur)
2 % sumos
(min. 1,00 Eur)

banko partnerių tinkle per
elektroninį kortelių
skaitytuvą
MAXIMA, IKI, RIMI bei
kitose lipduku pažymėtose
vietose, atsiskaitant kortele
už ne mažiau kaip 5 Eur.
Išmokama nuo 5 iki 100 Eur
Skyriuje

„Luminor“ bankomatuose
Lietuvoje
banko partnerių tinkle per
elektroninį kortelių
skaitytuvą

2 % sumos

0,00 Eur

0,80 % sumos
(min. 3,00 Eur)

0,00 Eur
0,00 Eur

Į savo/ bendrasavininkių sąskaitą
banknotais visomis valiutomis ir / ar
eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis)

Skyriuje

0,15% sumos
(min 3,00 Eur)

Į kito asmens ar kito ūkio subjekto
sąskaitą banknotais visomis valiutomis
ir / ar eurų monetomis (iki 10 Eur
monetomis)

Skyriuje

0,50% sumos
(min 5,00 Eur)

Eurų monetomis virš 10 Eur

Skyriuje

6% sumos
(min 1,00 Eur)

Informacija apie papildomas paslaugas
Informacija apie komisinį atlyginimą už paslaugas, viršijančias paslaugų pakete numatytą
paslaugų apimtį (išskyrus pirmiau nurodytus komisinius atlyginimus)
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Paslauga
[ Minimalus paslaugų mokestis ]
Galioja, kai sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100:
• PIN kodų kortelė (pakeitimas)
• TAN kodų kortelė (pakeitimas)
• TAN kodų kortelė (atnaujinimas
likus 20 ir mažiau kodų)

Komisinis atlyginimas

1,45 Eur
1,45 Eur
0,29 Eur
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Priedas Nr. 1 prie „Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumento“
Sąvokų žodynas
Su mokėjimo
sąskaita
susijusios
paslaugos
sąvoka

Su mokėjimo sąskaita
susijusios paslaugos sąvokos
apibrėžtis

Pastabos

1.

Sąskaitos
tvarkymas

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento Paslauga
apima
sąskaitos
vardu atidarytą sąskaitą.
administravimą bei sąskaitos
prijungimą prie Interneto banko.
Ši paslauga teikiama kaip
paslaugų
rinkinio
dalis:
minimalus paslaugų mokestis
arba
pasirinktas
paslaugų
krepšelis.

2.

Debeto
kortelės
išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su
kliento sąskaita susietą mokėjimo
kortelę. Kiekvieno kortele atlikto
mokėjimo suma visa iškart
nurašoma iš kliento sąskaitos.

Ši paslauga apima kortelės
išdavimą,
administravimą,
pakeitimą
bei
atnaujinimą,
pasibaigus kortelės galiojimui.

3.

Kredito
kortelės
išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su
kliento mokėjimo sąskaita susietą
mokėjimo kortelę. Per sutartą
laikotarpį kortele atliktų mokėjimų
suma visa arba dalimis iš kliento
sąskaitos nurašoma nustatytą
dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento
sudarytoje
kredito
sutartyje
nustatoma,
ar
klientas
už
pasiskolintą
sumą
mokės
palūkanas.

Ši paslauga apima kortelės
išdavimą,
administravimą,
pakeitimą
bei
atnaujinimą,
pasibaigus kortelės galiojimui.

4.

Grynųjų pinigų Klientas
pasiima
grynuosius Grynieji pinigai gali būti išimami
išėmimas
pinigus iš savo sąskaitos.
debeto
ar
kredito
kortele
Lietuvos
ir
užsienio
bankomatuose
bei
banko
partnerių tinkle per elektroninį
kortelių skaitytuvą, arba banko
skyriuose, kuriuose vykdomos
operacijos grynaisiais pinigais.

5.

Grynųjų pinigų Klientas įmoka grynuosius pinigus Grynieji pinigai gali būti įmokėti į
įmokėjimas
į savo sąskaitą.
savo kortelės sąskaitą debeto ar
kredito
kortele
banko
bankomatuose Lietuvoje arba
banko partnerių tinkle per
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elektroninį kortelių skaitytuvą,
arba įmokėti į banko sąskaitą
skyriuose, kuriuose vykdomos
operacijos grynaisiais pinigais.
6.

Kredito
pervedimas
SEPA

Kliento
nurodymu
sąskaitos
teikėjas perveda pinigus iš kliento
sąskaitos
į
kitą
sąskaitą.
Pervedami eurai į SEPA erdvės
valstybėse atidarytas sąskaitas.

Ši paslauga apima pervedimus
eurais
banko
viduje
bei
pervedimus eurais į kitus
mokėjimo paslaugų teikėjus,
registruotus Lietuvoje, kitose
Europos Sąjungos (ES) šalyse,
Šveicarijoje
ir
Europos
ekonominės
erdvės
(EEE)
šalyse – Norvegijoje, Islandijoje
ir Lichtenšteine. Taip pat ji
apima pervedimus į gavėjo
sąskaitą
pagal
mokėjimo
nurodymą atsiskaitant už prekes
/
paslaugas
elektroninėje
parduotuvėje banko viduje arba
atsiskaitant
už
paslaugas
Interneto banke.

7.

Kredito
pervedimas
ne SEPA

Kliento
nurodymu
sąskaitos
teikėjas perveda pinigus iš kliento
sąskaitos
į
kitą
sąskaitą.
Pervedama kita nei euras valiuta
arba
į
SEPA
erdvei
nepriklausančiose
valstybėse
atidarytas sąskaitas.

Ši paslauga apima pervedimus
kita valiuta banko viduje ir į kitus
bankus bei pervedimus eurais
ne į Europos ekonominės erdvės
šalis.

8.

Tiesioginis
debetas

Klientas suteikia kitam asmeniui Banke ši paslauga neteikiama.
(gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos
teikėjui pervesti pinigus iš kliento
sąskaitos į gavėjo sąskaitą.
Sąskaitos teikėjas perveda pinigus
gavėjui kliento ir gavėjo susitartą
dieną arba susitartomis dienomis.
Suma gali kisti.

9.

E. sąskaitos
automatinis
apmokėjimas

Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį
kliento
nurodymą
apmoka
mokėtojo
internetinės
bankininkystės sistemoje pateiktą
pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.

Ši paslauga teikiama kaip
paslaugų
rinkinio
dalis:
minimalus paslaugų mokestis
arba
pasirinktas
paslaugų
krepšelis.

Sąskaitos
teikėjas
į kliento
sąskaitą įskaito gautus mokėjimus
eurais iš SEPA erdvės valstybėse
atidarytų sąskaitų.

Ši paslauga apima įskaitymą tiek
banko viduje, tiek ir iš kitų EEE
šalyse registruotų mokėjimo
paslaugų
teikėjų,
kuomet

10. Gautų
mokėjimų
eurais
įskaitymas
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pervedimas pateiktas pagal
kredito pervedimą SEPA arba,
kai teisingai nurodytas Luminor
Bank AB SWIFT (BIC) kodas
(kai sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100,
BIC
yra
AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr.
prasideda LTXX21400, BIC yra
NDEALT2X), gavėjo sąskaitos
numeris yra IBAN formatu bei
pervedimo mokesčius moka ir
mokėtojas, ir gavėjas (SHA).
11. Gautų
tarptautinių
mokėjimų
įskaitymas

Sąskaitos
teikėjas
į kliento
sąskaitą įskaito gautus mokėjimus
kita nei euras valiuta arba gautus
mokėjimus iš ne SEPA erdvės
valstybėse atidarytų sąskaitų.

Ši paslauga apima pervedimus
kita valiuta banko viduje, kai
mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr.
sudarytas
pagal
skirtingas
taisykles, t.y. viena iš jų
prasideda
LTXX21400,
kita
LTXX40100, taip pat pervedimus
kita valiuta iš kitų mokėjimo
paslaugų
teikėjų
arba
pervedimus eurais iš kitų
mokėjimo
paslaugų
teikėjų,
kuomet
vykdomas
kredito
pervedimas ne SEPA.
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