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Luminor Bank AB
KASDIENIŲ BANKO PASLAUGŲ PLANŲ IR PAGRINDINĖS MOKĖJIMO SĄSKAITOS
PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS SĄLYGŲ APRAŠAS

Fiziniams asmenims – redakcija įsigalioja nuo 2018-02-01
I. KASDIENIŲ BANKO PASLAUGŲ PLANAI FIZINIAMS ASMENIMS
1. Pagrindinės nuostatos
1.1. Kasdienių Banko paslaugų planai fiziniams amenims, kurių pilnas sąrašas yra skelbiamas
Banko internetinėje svetainėje ir/ar Banko klientų aptarnavimo padaliniuose (toliau – „Planas“ arba
– „Planai“), suteikiami vadovaujantis Luminor Bank AB (toliau – „Bankas“)

paslaugų teikimo

bendrosiomis taisyklėmis (toliau – „Bendrosios taisyklės“), Kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų
aprašu fiziniams asmenims, Internetinės ir telefoninės bankininkystės paslaugų sąlygų aprašu
privatiems klientams ir šiame Kasdienių Banko paslaugų planų fiziniams asmenims apraše (toliau –
„Sąlygų aprašas“) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
1.2. Sąlygų apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Bendrosiose taisyklėse bei kitose
Banko konkrečių Banko paslaugų teikimo sąlygose, išskyrus šiame Sąlygų apraše numatytas
išimtis.
1.3. „Planais“ gali naudotis tik fiziniai asmenys, pateikę Kasdienių Banko paslaugų planų fiziniams
asmenims prašymą – sutartį (toliau – „Prašymas“). „Planas“ yra taikomas tik konkrečiam fiziniam
asmeniui pateikusiam Prašymą (toliau – „Klientas“).
1.4. Klientas, pageidaujantis naudotis „Planu“, turi turėti sąskaitą Banke, naudotis internetinės
bankininkystės paslauga ir būti Pagrindinės debeto arba debeto ir kredito kortelių turėtojas.
1.5. Klientas, naudodamasis į Planą įtrauktomis Banko paslaugomis ir mokėdamas „Plano“ mokestį,
nemoka už šias paslaugas Kainyne nurodytų mokesčių. Mokesčiai už paslaugas, kurios neįtrauktos į
Planą, mokami įprasta tvarka Pagal Kainyne nustatytą dydį.
1.6. Klientas gali užsisakyti tik vieną „Planą“.
1.7. Klientas gali keisti galiojantį „Planą“ į kitą Banko siūlomą „Planą“.
1.8. Plano paslaugos ir kainos skelbiamos Banko internetinėje svetainėje ir/ar internetinėje
bankininkystėje ir/ar Banko padaliniuose, todėl klientas gali susipažinti savo pasirinktu būdu. Jeigu
Klientas naudojasi su Banku bendradarbiaujančių įmonių darbuotojams suteikta nuolaidų ir
privalumų sistema, su taikomu Plano įkainiu gali susipažinti specialiame pasiūlyme ir/arba paslaugų
įmonių darbuotojams puslapyje internete.

1.9. Mokesčiams už paslaugas, įtrauktiems į „Planą“, netaikomos jokios kitos nuolaidos, akcijos ar
individualūs įkainiai.
2. „Plano“ užsakymas, keitimas ir galiojimas
2.1. „Planą“ Klientas gali užsisakyti arba pakeisti pateikdamas Prašymą:
a) raštu Banko padalinyje; b) naudodamasis internetinės bankininkystės sistema; c) užsakydamas
Planą naudodamasis Luminor telefonine bankininkyste arba kitais Banko suteiktais kanalais.
2.2. „Planas“ pradedamas taikyti per 2 (dvi) darbo dienas po tinkamai užpildyto ir patvirtinto
Prašymo pateikimo Bankui dienos.
2.3. Jeigu Klientas „Planą“ užsisako naudodamasis internetinės bankininkystės sistema
naudodamasis Banko jam suteiktomis atpažinimo priemonėmis, Klientas sutinka, kad jo įvesti į
internetinės bankininkystės sistemą teisingi atpažinimo priemonių kodai reiškia, jog jis patvirtina
(pasirašo) dokumentą ir toks patvirtinimas turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jo rašytinis parašas.
2.4. „Planas“ galioja neterminuotai, kol Klientas arba Bankas nenutraukia jo galiojimo.
2.5. Jei Bankas organizuoja specialias akcijas dėl nuolaidų taikymo paslaugų „Planams“, Klientas
neturi teisės aplikuoti dėl naujų sąlygų taikymo (nutraukdamas ir pasirašydamas naują prašymą
paslaugoms ar pan.)
3. „Plano“ mokesčio mokėjimo tvarka
3.1. „Plano“ mokestis mokamas už kiekvieną mėnesį paskutinę to mėnesio Banko darbo dieną.
Pirmą kartą „Plano“ mokestis yra sumokamas to mėnesio, kurį buvo pradėtas taikyti „Planas“,
paskutinę Banko darbo dieną neatsižvelgiant į tai, kurią mėnesio dieną „Planas“ buvo pradėtas
taikyti.
3.2. Mokesčius nurašo Bankas iš prašyme nurodytos Kliento banko sąskaitos kiekvieną mėnesį,
įskaitant ir tuos mėnesius, kai Klientas nesinaudoja į „Planą“ įtrauktomis paslaugomis.
3.3. Klientas privalo užtikrinti, kad Prašyme nurodytoje Kliento banko sąskaitoje būtų pakankama
lėšų suma „Plano“ mokesčiui nurašyti.
4. „Plano“ sąlygų keitimas ir „Plano“ nutraukimas
4.1. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygų aprašo sąlygas dėl Plano ir (arba) Kainyną ir
jame nurodytą paslaugų „Planą“ ir (arba) nustatytą „Plano“ mokestį informavęs apie tai Klientą ne
vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų paskelbdamas pranešimą Banko internetinėje
svetainėje ir Banko padaliniuose. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti
naudojimąsi „Planu“ informavęs apie tai Banką raštu arba naudodamasis internetinės
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bankininkystės sistema arba naudodamasis Luminor telefonine bankininkyste ne vėliau kaip iki
paskelbtų pakeitimų įsigaliojimo dienos.
4.2. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti „Plano“ taikymą informavęs apie tai Klientą ne vėliau
kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Plano nutraukimo dienos Banko internetinėje
svetainėje ir Banko padaliniuose. Tuo atveju, jeigu Klientas netinkamai vykdo savo mokėjimo
įsipareigojimus, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Plano taikymą įspėjęs Klientą prieš 5
(penkias) kalendorines dienas Bendrųjų taisyklių numatyta tvarka.
4.3. Klientas turi teisę atsisakyti „Plano“, įspėdamas Banką prieš 2 (dvi) darbo dienas:
a) užpildymas Prašymą Banko padalinyje; b) naudodamasis internetinės bankininkystės sistema;
c) naudodamasis Luminor telefonine bankininkyste arba kitais Banko suteiktais kanalais.
4.4. Jeigu Klientas informuoja Banką apie „Plano“ atsisakymą per internetinės bankininkystės
sistemą, tai Klientas sutinka, kad jo įvesti į internetinės bankininkystės sistemą teisingi atpažinimo
priemonių kodai reiškia, jog jis patvirtina (pasirašo) dokumentą ir toks patvirtinimas turi tokią pačią
teisinę galią kaip ir jo rašytinis parašas.
4.5. Nutraukus „Plano“ taikymą bus pradėti taikyti Klientui taikomi Kainyne nustatyti mokesčiai.
Tokiu atveju Bankas turi teisę taikyti kortelėms, kurios buvo įtrauktos į „Planą“, mėnesinius
mokesčius už tą mėnesį, kurio metu buvo nutrauktas „Plano“ taikymas.

II. PAGRINDINĖS MOKĖJIMO SĄSKAITOS PASLAUGA

1.Bankas teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą, laikydamasis Lietuvos Respublikos
mokėjimų įstatymo (toliau – Įstatymas) ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimų.
2. Norint naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga, neprivaloma įsigyti kitų Banko
paslaugų.
3. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančios mokėjimo paslaugos ir mokėjimo
operacijos atitinka banko paslaugų krepšelio „Kasdienis“ mokėjimo paslaugas ir mokėjimo
operacijas, nurodytas Kainyne.
4. Fiziniai asmenys, kuriems Įstatymu nustatyta teisė kreiptis dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos
atidarymo, pageidaujantys, kad jiems būtų atidaryta pagrindinė mokėjimo sąskaita ar esama sąskaita
pakeista į pagrindinę mokėjimo sąskaitą, pateikia Bankui prašymą – sutartį atidaryti/ pakeisti į
pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir Banko pagrįstai reikalaujamą informaciją ir dokumentus,
reikalingus pagrindinei sąskaitai atidaryti.

5. Fiziniai asmenys, kurie naudojasi banko paslaugų krepšeliu „Kasdienis“ ar turi sąskaitą Banke ir
pageidauja, kad jų sąskaita būtų pakeista į pagrindinę mokėjimo sąskaitą, pateikia Bankui prašymąsutartį pakeisti esamą sąskaitą į pagrindinę mokėjimo sąskaitą.
6. Keičiant sąskaitą į pagrindinę mokėjimo sąskaitą, yra laikoma, kad visos kliento naudojamos
paslaugos, kurios pagal Įstatymą sudaro pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą, yra suteiktos
pagal sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos.
7. Prašymai - sutartys dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos gali būti pateikiami:
a) raštu Banko padalinyje; b) naudojantis internetinės bankininkystės sistema; c) naudojantis
Luminor telefonine bankininkyste arba kitais Banko suteiktais kanalais.
8. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugai yra taikomas Kainyne nurodytas mokestis. Asmenims,
kuriems yra paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pagrindinės
mokėjimo sąskaitos paslaugai

yra taikomas 50 procentų mažesnis mokestis. Jei asmuo nebebus

laikomas asmeniu, kuriam yra paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams
pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą,
jam bus taikomas visas Kainyne nurodytas mokestis už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą.
9. Kainyne nurodytas mokestis už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą taikoma nepriklausomai
nuo to, ar naudojamasi visomis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančiomis
paslaugomis ir mokėjimo operacijomis, ar ne.
10. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos mokestis mokamas už kiekvieną mėnesį paskutinę to
mėnesio Banko Darbo dieną.
11. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos mokestis mokamas iš prašyme-sutartyje atidaryti/
pakeisti į pagrindinę mokėjimo sąskaitą nurodytos Kliento banko sąskaitos mokesčiams. Klientas
privalo užtikrinti, kad Kliento nurodytoje sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma Pagrindinės
mokėjimo sąskaitos paslaugos mokesčiui nurašyti.
12. Pagrindinės sąskaitos atidarymui/neatidarymui, sąskaitos pakeitimui į pagrindinę sąskaitą,
pagrindinės sąskaitos pakeitimui į einamąją sąskaitą, pagrindinės sąskaitos uždarymui ir kitiems su
pagrindine sąskaita susijusiems procesams taikomi Įstatymo reikalavimai, taip pat Bendrųjų
taisyklių reikalavimai.
13. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygų aprašo sąlygas dėl pagrindinės mokėjimo
sąskaitos paslaugos Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.

