Gerb. Luminor kliente,
Šiuo metu Bankas vykdo projektą, kurio tikslas yra paskatinti Banko klientus naudotis profesionaliomis
grynųjų pinigų tvarkytojų paslaugomis.
UAB „G4S Lietuva“ ir Luminor jau daugiau nei 10 metų sėkmingai bendradarbiauja grynųjų pinigų tvarkymo
srityje.
Esame pasiruošę suteikti Jums ir Jūsų verslui išskirtines paslaugos teikimo sąlygas ir taikyti papildomą 10%
nuolaidą pinigų tvarkymo paslaugoms, nes esate Luminor klientas!
KAS YRA G4S LIETUVA?
 G4S Lietuva priklauso didžiausiam pasaulyje saugos įmonių koncernui G4S, veikiančiam daugiau nei šimte
pasaulio šalių.
 G4S Lietuva yra didžiausia saugos kompanija Lietuvoje.
 Mūsų veiklos patikimumą užtikrina veiklos draudimas.
 Įmonės veikla organizuojama vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais.
 G4S Lietuva padalinių regioninės dislokacijos dėka teikiame paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje.
JUS DOMINANČIŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS
PASLAUGA

KAINA*

INKASACIJA - grynųjų pinigų surinkimas iš Kliento
objektų ir įskaitymas į sąskaitą Banke.

5,50 Eur už piniginio krovinio pervežimą ir 0,04% nuo
piniginio krovinio (banknotų) sumos dydžio ir 2,5% nuo
piniginio krovinio (monetų) sumos dydžio.

GRYNŲJŲ PINIGŲ PRISTATYMAS – Pinigų
nurašymas nuo kliento sąskaitos banke ir
pristatymas į Klientui.

10,00 Eur už piniginio krovinio pristatymą ir 0,2% nuo
piniginio krovinio (banknotų) sumos dydžio ir 1,5% nuo
piniginio krovinio (monetų) sumos dydžio.

*kainos gali skirtis nuo aukščiau pateiktų dėl išvardintų paslaugų teikimo faktorių:




Objekto vietos
Inkasuojamų/pristatomų sumų dydžio ir specifiškumo
Paslaugos teikimo laiko

KODĖL VERTA RINTIS PROFESIONALIAS PINIGŲ TVARKYMO PASLAUGAS?
 Išvengiama rizikos, susijusios su grynųjų pinigų laikymu ir pervežimu;
 Darbuotojų laiko sąnaudų minimalizavimas ir galimybė darbuotojui užsiimti tiesiogine darbine veikla;
 Nėra mokesčių Bankui už grynųjų pinigų inkasavimą/pristatymą;
 Kokybiškai ir savalaikiai atliktos paslaugos, naudojant šiuolaikines modernias technologijas ir ilgalaikę
profesinę patirtį.
Tikimės, kad nuspręsite naudotis UAB „G4S Lietuva“ paslaugomis. Esame pasiruošę atsakyti į visus Jūsų klausimus
ir pateikti Jums naudingiausią pasiūlymą, todėl nedvejodami kreipkitės į mus!
Su geriausiais linkėjimais,
Inga Sinkevičienė
Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovė
UAB “G4S Lietuva”
Tel. +370 (5) 2780 138
Mob. +370 (686) 19718
El. paštas: Info.inkasacija@lt.g4s.com
J.Jasinskio g. 16C, LT-03163, Vilnius

