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Paslaugų krepšeliai
Verslo paslaugų krepšeliai

Verslo krepšeliai

Verslo krepšelis S

Verslo krepšelis M

Verslo krepšelis L

5 Eur/mėn.

10 Eur/mėn.

18 Eur/mėn.

Sąskaitos (netaikomas
minimalus sąskaitos
mokestis)

Neribotai

Neribotai

Neribotai

Gautų lėšų
administravimas
eurais*

+

+

+

Pervedimai eurais
interneto banke**

10 pervedimų

25 pervedimai

60 pervedimų

Debeto kortelės
išdavimas ir
administravimas***

1 kortelė

2 kortelės

2 kortelės

Prisijungimo kodų
(slaptažodžių)
generatorius (jei dar
neturite)

+

+

+

Paslaugų krepšelį
sudaro nemokamos
paslaugos

Kai sąskaitos numeris prasideda LTXX40100
* Lėšų, gautų pervedimu eurais Banko viduje; gautų pervedimų eurais iš „Luminor“ banko partnerių (kai gavėjo
sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100);gautų pervedimų eurais iš kitų EEE šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų.
** Pervedimas į kito gavėjo sąskaitą Banko viduje; pervedimas Banko viduje į savo sąskaitą, kurios numeris prasideda
LTXX21400; paprastas pervedimas į EEE šalis (SEPA); vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas; pervedimas už

paslaugas; į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą, atsiskaitant už prekes ar paslaugas e. parduotuvėje Banko
viduje; pastovūs pervedimai į kito gavėjo sąskaitą Banko viduje; pastovūs pervedimai į gavėjo sąskaitą kituose
Lietuvoje registruotuose bankuose.
*** „Visa Business Electron“.
Verslo krepšelio mėnesio mokestį Bankas nurašys iš jūsų pasirinktos sąskaitos per pirmąsias 5 (penkias) einamojo
mėnesio darbo dienas.
Kai sąskaitos numeris prasideda LTXX21400
* Lėšų, gautų pervedimu eurais Banko viduje; gautų pervedimų eurais iš „Luminor“ banko partnerių (kai gavėjo
sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100);gautų pervedimų eurais iš kitų EEE šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų.
** Pervedimas į kito gavėjo sąskaitą Banko viduje; pervedimas į savo sąskaitą Banko viduje, kurios numeris prasideda
LTXX40100; paprastas pervedimas į EEE šalis (SEPA); vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas; pervedimas už
paslaugas; į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą, atsiskaitant už prekes ar paslaugas e. parduotuvėje Banko
viduje; pastovūs pervedimai į kito gavėjo sąskaitą Banko viduje; pastovūs pervedimai į gavėjo sąskaitą kituose
Lietuvoje registruotuose bankuose.
*** „MasterCard Business Debit“
Pastaba. Jei naudojatės sąskaitomis, kurių numeris prasideda LTXX21400 ar LTXX40100, ir pageidaujate, kad paslaugų
krepšelio sąlygos galiotų sąskaitoms, kurių numeris prasideda skirtingai, paslaugų krepšelį turite užsakyti kiekvienai
sąskaitai, kurios numerio pradžia skiriasi, atskirai. Paslaugų krepšelio mokestis taikomas už kiekvieną paslaugų
krepšelį.

Verslo krepšelis XL

Verslo krepšelis XL
48 Eur/mėn.
Paslaugų krepšelį sudaro nemokamos paslaugos:
Sąskaitos (netaikomas minimalus sąskaitos
mokestis)

Neribotai

Gautų lėšų administravimas eurais*

+

Pervedimai eurais interneto banke**

150 pervedimų

Debeto kortelės išdavimas ir aptarnavimas***

2 kortelės

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius (jei
dar neturite)

+

Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400
* Lėšų, gautų pervedimu eurais Banko viduje; gautų pervedimų eurais iš „Luminor“ banko partnerių (kai gavėjo
sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100);gautų pervedimų eurais iš kitų EEE šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų.
** Pervedimas į kito gavėjo sąskaitą Banko viduje; pervedimas Banko viduje į savo sąskaitą, kurios numeris prasideda
LTXX40100; paprastas pervedimas į EEE šalis (SEPA); vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas; pervedimas už
paslaugas; į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą, atsiskaitant už prekes ar paslaugas e. parduotuvėje Banko
viduje; pastovūs pervedimai į kito gavėjo sąskaitą Banko viduje; pastovūs pervedimai į gavėjo sąskaitą kituose
Lietuvoje registruotuose bankuose.
*** „MasterCard Business Debit“
Pastaba. Jei naudojatės sąskaitomis, kurių numeris prasideda LTXX21400 ar LTXX40100, ir pageidaujate, kad paslaugų
krepšelio sąlygos galiotų sąskaitoms, kurių numeris prasideda skirtingai, paslaugų krepšelį turite užsakyti kiekvienai
sąskaitai, kurios numerio pradžia skiriasi, atskirai. Paslaugų krepšelio mokestis taikomas už kiekvieną paslaugų
krepšelį.

Verslo krepšelis VITAMINAI STARTUI®

Kasdienės paslaugos

VITAMINAI STARTUI®
Nemokamai
Minimalus sąskaitos mokestis

+

Debeto kortelė*

+

Pervedimai eurais internetu Banko viduje ir į
kitus bankus, registruotus Europos ekonominės
erdvės šalyse

+

Mokėjimai e. parduotuvėje ir pervedimai už
paslaugas internetu

+

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius
(pirmasis)

+

Šios sąlygos taikomos juridiniams asmenims, pirmą kartą tapusiems „Luminor“ klientais, nuo kurių įsteigimo praėjo ne
daugiau kaip 18 mėnesių. Sąlygos galioja 12 mėnesių. Pasibaigus šiam terminui, Bankas priskirs Verslo krepšelį S, už
kurį bus taikomas 5 Eur/mėn. mokestis.
Bankas turi teisę stabdyti paslaugos teikimą iš anksto apie tai informavęs.
* Kortelės išdavimo ir administravimo mokestis netaikomas 1 metus.

Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslauga

VITAMINAI STARTUI®
Mėnesinis mokestis

Nemokamai

Komisinis mokestis už administruojamas korteles

–0,8 % nuo atsiskaitymo sumos, kai atsiskaitoma
bankų Luminor | DNB ir Luminor | Nordea
kortelėmis; –0,9 % nuo atsiskaitymo sumos, kai
atsiskaitoma kitų bankų kortelėmis

Šios sąlygos taikomos juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 18 mėnesių. Sąlygos galioja
12 mėnesių.
Bankas turi teisę stabdyti paslaugos teikimą iš anksto apie tai informavęs.

E. prekybos verslui (Bank link)

VITAMINAI STARTUI®
Nemokamai
E. prekybos sutarties sudarymo mokestis

+

Šios sąlygos taikomos juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 18 mėnesių.

Sąskaitų tvarkymas

Sąskaitos atidarymas

Banko skyriuje
Sąskaitos atidarymas

Nemokamai

Sąskaitos atidarymas nerezidentams*

200 Eur

Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės
klientams nerezidentams**

100 Eur

Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės Banke
užsienyje**

Pagal susitarimą, ne mažiau nei 100 Eur

Akcininko ne ES rezidento patikra***

200 Eur

Paslaugos gaunamiems pervedimams su valiutos
nesutapimu užsakymas, aktyvinimas ir paslaugos
administravimas****

Nemokamai

Paskutinės sąskaitos uždarymas*****

10 Eur

* Mokestis taikomas juridiniams asmenims, kurie nėra registruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir
sumokamas prieš atliekant patikrą ir priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius.
** „Luminor“ grupės bankai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X, NDEALV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22, NDEAEE2X).
*** Mokestis taikomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotiems juridiniams asmenims, kurių
akcininkas yra ne ES rezidentas, turintis 25 % turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau ir sumokamas prieš atliekant
patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti / tęsti dalykinius santykius.
**** Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.
***** Mokestis netaikomas, jei klientas turi mokėjimo sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius.

Sąskaitos tvarkymas

Banko skyriuje

Interneto banke

2,40 Eur/mėn.

2,40 Eur/mėn.

Finansų įstaigoms**, kai likutis
atitinkama valiuta viršija: 1 000
000 EUR; 9 500 000 SEK; 7 500
000 DKK; 1 000 000 CHF; 132
000 000 JPY; 25 500 000 CZK.

Atitinkamo centrinio Banko
nustatyta metinė palūkanų
norma*** minus 0,3 proc.
punkto/360

Atitinkamo centrinio Banko
nustatyta metinė palūkanų
norma*** minus 0,3 proc.
punkto/360

Kitiems juridiniams asmenims,
kai Bankas apie mokesčio
taikymą informuoja
individualiai prieš 30
kalendorinių dienų ir likutis
atitinkama valiuta viršija: 10
000 000 EUR; 95 000 000 SEK;
75 000 000 DKK; 10 000 000
CHF; 1 320 000 000 JPY; 255
000 000 CZK.

Atitinkamo centrinio Banko
nustatyta metinė palūkanų
norma***/360

Atitinkamo centrinio Banko
nustatyta metinė palūkanų
norma***/360

Sąlyginio atsiskaitymo
paslauga

Pagal susitarimą, ne mažiau
nei 0,15 % nuo sandorio sumos
ir ne mažiau nei 300 Eur

-

Sąlyginio atsiskaitymo
paslaugos sąlygų keitimas

Pagal susitarimą, ne mažiau
nei 100 Eur

-

Sąskaitos valdytojų
keitimas****

8 Eur

Nemokamai

Juridinio asmens teisinio
statuso įregistravimas ir
bankroto administratoriaus
priskyrimas prie sąskaitos
valdymo

10 Eur

10 Eur

Palūkanos už viršytą sąskaitos
likutį

18 %

-

Čekių knygelės (25 lapų)
išdavimas*****

10 Eur

-

Minimalus sąskaitos mokestis
Papildomas sąskaitos tvarkymo
mokestis*

* Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu visų vieno juridinio asmens Banko sąskaitų,
kurių numeriai prasideda vienodai, t. y. LTXX40100... arba LTXX21400..., likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už
pirmiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas sąskaitų, kurių numeriai prasideda vienodai, t. y.
LTXX40100... arba LTXX21400..., suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t.
y. modulio. Mokestis netaikomas, jei nurodyta atitinkamo centrinio Banko palūkanų norma atitinkama valiuta yra
teigiama arba lygi nuliui (finansinių įstaigų atveju – jei nurodyta atitinkamo centrinio Banko palūkanų norma
atitinkama valiuta lygi arba viršija 0,30 %). Mokestis nurašomas nuo sąskaitos iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.
** Finansų įstaigomis laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):, bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo
įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės
bendrovės, kolektyvinio investavimo subjektai, pensijų fondai.
*** Atitinkamo centrinio Banko nustatyta metinė palūkanų norma yra:
• EUR valiutai – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (angl. „ECB
deposit facility rate“);
• SEK valiutai – Švedijos centrinio Banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (%) (angl. „Sveriges RiksBank
repo rate“)
• DKK valiutai – Danijos centrinio Banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (%) (angl. „Danmarks NationalBank
Certificates of deposit rate“)
• CHF valiutai – Šveicarijos centrinio Banko metinė neigiama palūkanų norma (%) (angl. „Swiss National Bank negative
interest rate“)
• JPY valiutai – Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Bank of Japan
complementary deposit facility rate“)
• CZK valiutai – Čekijos centrinio Banko metinė indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Czech National Bank deposit
facility rate“)
**** Mokestis taikomas Banko skyriuje keičiant, priskiriant ar naikinant asmenis, turinčius teisę valdyti Banko sąskaitą
(as). Šis mokestis netaikomas keičiant juridinio asmens vadovą ar priskiriant Bankroto administratorių. Paslauga yra
nemokama, kai banko sąskaita prasideda LTXX21400.
***** Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.

Sąskaitos išrašai

Banko skyriuje

Interneto banke

Einamojo mėnesio sąskaitos
išrašų pateikimas

Nemokamai

Nemokamai

Sąskaitos išrašų pateikimas už
kliento nurodytą laikotarpį

5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet
ne daugiau kaip 25 Eur

už laikotarpį iki 3 metų –
Nemokamai, už ankstesnį nei 3
metai laikotarpį – 10 Eur už
kiekvieną prašymą parengti
sąskaitos išrašą

Sąskaitos išrašų siuntimas
paštu Lietuvoje arba į užsienį

5 Eur už paprastą laišką

-

Pažymos

Banko skyriuje

Interneto banke

Atidarytos ar uždarytos
sąskaitos ir jų likučiai
(kiekvienų metų)*

6 Eur

6 Eur

Kaupiamosios sąskaitos likutis*

Nemokamai

Nemokamai

Kliento auditoriams,
rekomendacinis laiškas*

30 Eur

30 Eur

Kitos pažymos*

Pagal susitarimą, bet ne
mažiau kaip 15 Eur, išskyrus
Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytus atvejus, kai tokia
informacija turi būti teikiama
Nemokamai

Pagal susitarimą, bet ne
mažiau kaip 15 Eur, išskyrus
Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytus atvejus, kai tokia
informacija turi būti teikiama
Nemokamai

Papildomas mokestis už
pažymos parengimą kliento
pageidavimu ne vėliau kaip per
3 darbo dienas

15 Eur

15 Eur

* Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.

Dokumentų nuorašai ir siuntimas

Banko skyriuje

Interneto banke

Dokumentų nuorašai
Sutarčių ir kitų dokumentų

6 Eur už vieną sutartį

-

Mokamųjų dokumentų

2 Eur už kiekvieną

-

Pateikto mokėjimo dokumento
patvirtinimas Banke

1 Eur

-

Paštu Lietuvoje paprastu laišku

0,80 Eur už vieną lapą, min.
1,45 Eur

-

Paštu Lietuvoje registruotu
laišku

0,80 Eur už vieną lapą, min. 3
Eur

-

Paštu į užsienį

0,80 Eur už vieną lapą, min. 6
Eur

-

Dokumentų siuntimas

Kitos paslaugos

Kiti darbai

Banko skyriuje

Interneto banke

Pagal susitarimą

-

Pervedimai eurais

Pervedimai eurais Banko viduje ir į Europos ekonominės erdvės šalis

Banko skyriuje

Interneto banke

Į savo sąskaitą Banko viduje,
kai mokėtojo ir gavėjo
sąskaitos Nr. sudarytas pagal
tą pačią taisyklę, t. y. abi
sąskaitos prasideda
LTXX40100 arba LTXX21400

5 Eur

Nemokamai

Į savo sąskaitą Banko viduje,
kai mokėtojo ir gavėjo
sąskaitos Nr. sudarytas pagal
skirtingas taisykles, t. y. viena
iš jų prasideda LTXX21400, kita
LTXX40100

5 Eur

0,29 Eur

Į kito kliento sąskaitą Banko
viduje

5 Eur

0,29 Eur

Į gavėjo sąskaitą pagal
mokėjimo nurodymą,
atsiskaitant už prekes /
paslaugas elektroninėje
parduotuvėje Banko viduje

-

0,29 Eur

Paprastas pervedimas į EEE
šalis

5 Eur

0,40 Eur

Labai skubus pervedimas į EEE
šalis, kai mokėtojo sąskaitos
Nr. prasideda LTXX40100, arba
skubus pervedimas į EEE šalis,
kai mokėtojo sąskaitos Nr.
prasideda LTXX21400

Neteikiama

25 Eur

Labai skubus pervedimas, kai
mokėtojo sąskaitos Nr.
prasideda LTXX40100, o gavėjo
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX21400

Neteikiama

25 Eur

Banko skyriuje

Interneto banke

Skubus pervedimas, kai
mokėtojo sąskaitos Nr.
prasideda LTXX21400, o gavėjo
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100

Neteikiama

25 Eur

Pastovių pervedimų sutarties
sudarymas

5 Eur

Nemokamai

Pastovių pervedimų vykdymas*

-

Pagal internetu pateiktų
pervedimų įkainius

Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, registruotiems Lietuvoje, kitose
Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse: Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine.
*Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100 pastovūs pervedimai eurais, sudarius sutartį Banko skyriuje, vykdomi Banko
viduje arba į kitus Lietuvoje registruotus bankus;
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400 pastovūs pervedimai vykdomi eurais į EEE šalis.
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Pervedimai eurais į ne Europos ekonominės erdvės šalis

Banko skyriuje

Interneto banke

Paprastas SHA pervedimas

Neteikiama

13 Eur

Skubus SHA pervedimas

Neteikiama

26 Eur

Labai skubus SHA pervedimas

Neteikiama

58 Eur

Paprastas OUR pervedimas

Neteikiama

22 Eur

Skubus OUR pervedimas

Neteikiama

35 Eur

Labai skubus OUR pervedimas

Neteikiama

67 Eur

Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, registruotiems Lietuvoje, kitose
Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse: Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine.
SHA pervedimas, kai banko „Luminor“ pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko mokesčius moka
gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per
bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.
OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui papildomai taikomi gavėjo banko ir (ar) banko korespondento mokesčiai (EEE
šalių bankų – iki 25 Eur ir kitų ne EEE šalių bankų korespondentų mokesčiai), kuriuos bankas nurašo iš mokėtojo
sąskaitos.
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus

Mokestis
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai
gavėjo sąskaita yra „Luminor Bank AB“ ar kitame
Lietuvoje registruotame banke*

1 Eur

* Papildomai taikomas piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis. Mokestį, jo dydį ir
administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Bankas nurašo mokestį atskiru PLAIS
tvarkytojo (VĮ Registrų centro) nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir perveda jį VĮ
Registrų centrui.

Gautų lėšų administravimas

Mokestis
Gautų pervedimu eurais Banko viduje

Nemokamai

Gautų pervedimu eurais iš „Luminor“ banko
partnerių* (kai gavėjo sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100)

Nemokamai

Gautų pervedimu eurais iš kitų EEE šalyse
registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų**

Nemokamai

Kitais atvejais iš EEE ar užsienio šalyse
registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų

10 Eur

Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, registruotiems Lietuvoje, kitose
Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse: Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine.
* „Luminor“ Banko partneriai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22);
„DNB Bank ASA“, Norvegija (BIC: DNBANOKK);
„DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch“, Kinija (BIC: DNBACNSHXXX);
„DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND“, Vokietija (BIC: DNBADEHXXXX);
„Bank DNB Polska S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW);
„DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB Bank ASA, NORGE“, Danija (BIC: DNBADKKXXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND“, Suomija (BIC: DNBAFIHXXXX);
„DNB Bank ASA, LONDON Branch“, Didžioji Britanija (BIC: DNBAGB2LXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE“, Švedija (BIC: DNBASESXXXX);
„DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch“, Singapūras (BIC: DNBASGSGXXX);
„DNB Bank ASA, NEW YORK Branch“, JAV (BIC: DNBAUS33XXX);
„DNB LUXEMBOURG S.A.“, Liuksemburgas (BIC: UBNLLULLXXX);
„Norddeutsche Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC: NOLADE2H).
Tarp išvardytų „Luminor“ grupės bankų ir bankų partnerių klientų lėšų pervedimo kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų
siuntėjas yra vieno išvardytų „Luminor“ grupės bankų ir bankų partnerių klientas, mokėtojas ir gavėjas priklauso tai
pačiai įmonių grupei, nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu.
** Pateiktų pagal SEPA mokėjimo nurodymą 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 Nr. pateikiamas IBAN formatu, o pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

Pervedimai kita valiuta

Pervedimai kita valiuta Banko viduje

Banko skyriuje

Interneto banke

Į savo sąskaitą Banko viduje,
kai mokėtojo ir gavėjo
sąskaitos Nr. sudarytas pagal
tą pačią taisyklę, t. y. abi
sąskaitos prasideda
LTXX40100 arba LTXX21400

5 Eur

Nemokamai

Į kito gavėjo sąskaitą Banko
viduje, kai mokėtojo ir gavėjo
sąskaitos Nr. sudarytas pagal
tą pačią taisyklę, t. y. abi
sąskaitos prasideda
LTXX40100 arba LTXX21400

5 Eur

0,29 Eur

Į savo / kito gavėjo sąskaitą
Banko viduje, kai mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas
pagal skirtingas taisykles, t. y.
viena iš jų prasideda
LTXX21400, kita LTXX40100

neteikiama

Pagal pervedimams kita valiuta
į kitus bankus nustatytus
įkainius

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Pervedimai kita valiuta į kitus bankus

Banko skyriuje

Interneto banke

Paprastas SHA pervedimas

Neteikiama

13 Eur

Skubus SHA pervedimas

Neteikiama

26 Eur

Labai skubus SHA pervedimas

Neteikiama

58 Eur

Paprastas OUR pervedimas

Neteikiama

22 Eur

Skubus OUR pervedimas

Neteikiama

35 Eur

Labai skubus OUR pervedimas

Neteikiama

67 Eur

SHA pervedimas, kai „Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje“ pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko
mokesčius moka gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per
bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.
Pastaba. Mokėjimo nurodymai į EEE šalis nuo 2018 m. sausio 13 d. vykdomi tik taikant SHA mokesčių tipą.
OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui gali būti papildomai taikomi gavėjo banko ir (ar) banko korespondento
mokesčiai (EEE šalių bankų – iki 25 Eur ir kitų ne EEE šalių bankų korespondentų mokesčiai), kuriuos bankas nurašo iš
mokėtojo sąskaitos. Jei pervedimas vykdomas JAV doleriais, kitų bankų papildomi mokesčiai gali būti atskaitomi iš
pervedamos sumos.
Pastaba. OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne EEE šalis.
Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Pervedimai kita valiuta į „Luminor“ grupės bankus ir bankus partnerius

Banko skyriuje

Interneto banke

Pervedimai į „Luminor Bank
AS“, Latvijos skyriaus (BIC:
RIKOLV2X), „Luminor Bank AS“,
Estija (BIC: RIKOEE22), „DNB
Bank ASA“, Norvegija (BIC:
DNBANOKK), „Bank DNB Polska
S.A.“, Lenkija (BIC:
MHBFPLPW), „Norddeutsche
Landesbank Girozentrale“,
Vokietija (BIC: NOLADE2H),
klientų sąskaitas USD, NOK,
PLN valiutomis (kai mokėtojo
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100)

Neteikiama

11 Eur

Pinigų pervedimas į „Luminor
Bank AS“, Latvijos skyriaus
(BIC: RIKOLV2X), „Luminor
Bank AS“, Estija (BIC:
RIKOEE22) ir bankų partnerių*
klientų sąskaitas,
priklausančias vienai įmonių
grupei (Intra-company), EUR,
DKK, GBP, SEK, USD, NOK
valiutomis (kai mokėtojo
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100)

Neteikiama

Nemokamai**

Pinigų pervedimas į „Luminor
Bank AS“, Latvijos skyriaus
(BIC: NDEALV2X), „Luminor
Bank AS“, Estija (BIC:
NDEAEE2X), ir bankų
partnerių*** klientų sąskaitas
DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir
USD valiutomis (kai mokėtojo
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX21400)

Neteikiama

11 Eur

Pinigų pervedimas į „Luminor
Bank AS“, Latvijos skyriaus
(BIC: NDEALV2X), „Luminor
Bank AS“, Estija (BIC:
NDEAEE2X), ir bankų
partnerių*** klientų sąskaitas,
priklausančias vienai įmonių
grupei (Intra-company) DKK,
GBP, NOK, SEK, RUB ir USD

Neteikiama

11 Eur

Banko skyriuje

Interneto banke

valiutomis (kai mokėtojo
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX21400)

Mokestis taikomas pinigų pervedimams, kurie atliekami nurodytomis valiutomis, kai nurodytas gavėjo Banko BIC
kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA).
* Bankai partneriai:
„DNB Bank ASA“, Norvegija (BIC: DNBANOKK);
„DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch“, Kinija (BIC: DNBACNSHXXX);
„DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND“, Vokietija (BIC: DNBADEHXXXX);
„Bank DNB Polska S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW);
„DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB Bank ASA, NORGE“, Danija (BIC: DNBADKKXXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND“, Suomija (BIC: DNBAFIHXXXX);
„DNB Bank ASA, LONDON Branch“, Didžioji Britanija (BIC: DNBAGB2LXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE“, Švedija (BIC: DNBASESXXXX);
„DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch“, Singapūras (BIC: DNBASGSGXXX);
„DNB Bank ASA, NEW YORK Branch“, JAV (BIC: DNBAUS33XXX);
„DNB LUXEMBOURG S.A.“, Liuksemburgas (BIC: UBNLLULLXXX);
„Norddeutsche Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC: NOLADE2H).
** tik kai pasirašyta tokių mokėjimų sutartis Banko skyriuje.
*** Bankai partneriai:
„Nordea Bank AB“, visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.
Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Gautų lėšų kita valiuta administravimas

Mokestis
Gautų pervedimu Banko viduje, kai mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą pačią
taisyklę, t. y. abi sąskaitos prasideda LTXX40100
arba LTXX21400

Nemokamai

Gautų pervedimu Banko viduje, kai mokėtojo ir
gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal skirtingas
taisykles, t. y. viena iš jų prasideda LTXX21400,
kita LTXX40100

10 Eur

Gautų pervedimu iš „Luminor Bank AS“, Latvijos
skyriaus (BIC: RIKOLV2X), „Luminor Bank AS“,
Estija (BIC: RIKOEE22), „DNB Bank ASA“,
Norvegija (BIC: DNBANOKK), „Bank DNB Polska
S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW), „Norddeutsche
Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC:
NOLADE2H) bei iš Banko „Luminor“* partnerių
klientų, priklausančių vienai įmonių grupei** (kai
gavėjo sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100)

Nemokamai

Kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje
registruotų bankų

10 Eur

* Banko „Luminor“ partneriai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22);
„DNB Bank ASA“, Norvegija (BIC: DNBANOKK);
„DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch“, Kinija (BIC: DNBACNSHXXX);
„DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND“, Vokietija (BIC: DNBADEHXXXX);
„Bank DNB Polska S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW);
„DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB Bank ASA, NORGE“, Danija (BIC: DNBADKKXXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND“, Suomija (BIC: DNBAFIHXXXX);
„DNB Bank ASA, LONDON Branch“, Didžioji Britanija (BIC: DNBAGB2LXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE“, Švedija (BIC: DNBASESXXXX);
„DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch“, Singapūras (BIC: DNBASGSGXXX);
„DNB Bank ASA, NEW YORK Branch“, JAV (BIC: DNBAUS33XXX);
„DNB LUXEMBOURG S.A.“, Liuksemburgas (BIC: UBNLLULLXXX);
„Norddeutsche Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC: NOLADE2H).
** Tik kai pasirašyta tokių mokėjimų sutartis Banko skyriuje.
Kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų siuntėjas yra vieno iš išvardytų banko „Luminor“ partnerių klientas, mokėtojas ir
gavėjas priklauso tai pačiai įmonių grupei, nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu.

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos

Kitos paslaugos, susijusios su pervedimais eurais

Mokestis
Pervedimo eurais Banko viduje atšaukimas

3 Eur

Pervedimo eurais į EEE šalyse registruotus
bankus tikslinimas, tyrimas ar atšaukimas*

10 Eur + gavėjo Banko mokesčiai

Įplaukų tikslinimas, kai pagal gautą lėšų
pervedimą neįmanoma įskaityti lėšų gavėjui

3 Eur

Banko patvirtinimas apie pervedimo eurais į ne
EEE šalis įvykdymą arba pranešimo kopijos
pateikimas

6 Eur už kiekvieną

Pervedimo eurais į ne EEE šalis tikslinimas,
tyrimas ar atšaukimas, jei pervedimas
neišsiųstas iš Banko

8 Eur

Pervedimo eurais į ne EEE šalis tikslinimas,
tyrimas ar atšaukimas, jei pervedimas išsiųstas iš
Banko

40 Eur + užsienio Banko mokestis 60 Eur

Informacijos iš užsienyje registruotų bankų
gavimas (siuntimas) kliento prašymu

30 Eur + užsienio Banko mokestis 40 Eur

Grąžinto pervedimo apdorojimas**

25 Eur

Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, registruotiems Lietuvoje, kitose
Europos Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse: Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine.
* Toks atšaukimo mokestis taikomas, kai pateiktame pervedime eurais į kitus Lietuvoje arba EEE šalyse registruotus
bankus nurodytas tikslus gavėjo Banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir
mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Pervedimų eurais, kurie neatitinka šių reikalavimų, atšaukimui taikomi pervedimų eurais į
ne EEE šalis atšaukimo mokesčiai.
Jei mokėjimo nurodymas jau išsiųstas gavėjo bankui arba lėšos jau įskaitytos gavėjui, lėšų grąžinimas vykdomas tik
sutikus lėšų gavėjui. Mokėjimo atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko atšaukti.
Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos
(įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas).
** Užsienio banko mokestis taikomas, kai gavėjo bankas ar bankas korespondentas grąžina lėšas dėl nuo siuntėjo
banko nepriklausančių priežasčių.

Kitos paslaugos, susijusios su pervedimais kita valiuta

Mokestis
Banko patvirtinimas apie pervedimo kita valiuta
įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas

6 Eur už kiekvieną

Pervedimo kita valiuta Banko viduje atšaukimas

3 Eur

Įplaukų tikslinimas, kai pagal gautą lėšų
pervedimą neįmanoma įskaityti lėšų gavėjui

3 Eur

Pervedimo kita valiuta tikslinimas, tyrimas ar
atšaukimas, jei pervedimas neišsiųstas iš Banko

8 Eur

Pervedimo kita valiuta, kai lėšų gavėjo sąskaita
yra kitame Lietuvoje registruotame Banke
tikslinimas, tyrimas ar atšaukimas (išsiųstas iš
Banko)

20 Eur + kito Banko mokesčiai, jei yra

Pervedimo kita valiuta tikslinimas, tyrimas ar
atšaukimas, jei pervedimas išsiųstas iš Banko

40 Eur + užsienio Banko mokestis 60 Eur

Informacijos iš užsienyje registruotų bankų
gavimas (siuntimas) kliento prašymu

30 Eur + užsienio Banko mokestis 40 Eur

Grąžinto pervedimo apdorojimas*

25 Eur

Jei pervedimas kita valiuta jau išsiųstas gavėjo bankui, lėšos grąžinamos tik sutikus lėšų gavėjui ar gavėjo bankui.
Pastaba. Pervedimo kita valiuta tikslinimo ar atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko
patikslinti ar atšaukti. Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų
grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas).
* Užsienio banko mokestis taikomas, kai gavėjo bankas ar bankas korespondentas grąžina lėšas dėl nuo siuntėjo
banko nepriklausančių priežasčių.

Automatinio sąskaitos balanso paslauga

Mokestis
Paslaugos aktyvinimas

100 eur už sąskaitą

Paslaugos administravimas

50 Eur / už sąskaitą / mėn.

Sutarties sąlygų keitimas

100 eur už sąskaitą

Valiutos keitimas

Valiutos keitimas tarp sąskaitų

Banko skyriuje

Interneto banke

Tarp savo to paties IBAN
sąskaitų

Nemokamai

Nemokamai

Tarp savo sąskaitų skirtingais
IBAN (kai sąskaitos Nr.
prasideda LTXX40100)*

5 Eur

Nemokamai

Tarp savo sąskaitų skirtingais
IBAN (kai sąskaitos Nr.
prasideda LTXX21400)*

5 Eur

Nemokamai

Valiutos keitimas nevykdomas iš sąskaitos, kurios numeris prasideda LTXX21400, į sąskaitą, kurios numeris prasideda
LTXX40100, ir atvirkščiai.

Grynųjų pinigų operacijos

Grynųjų pinigų inkasavimas ir pristatymas

Mokestis
Inkasuotų grynųjų pinigų banknotais nacionaline
valiuta įskaitymo į sąskaitą administravimas

Nemokamai

Inkasuotų grynųjų pinigų monetomis nacionaline
valiuta įskaitymo į sąskaitą administravimas*

0,6 % sumos

Užsakymo paraiškos pristatyti grynuosius pinigus
nacionaline valiuta pateikimas

0,01 % sumos, bet ne mažiau kaip 5 Eur

* Mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 dienos.

E. sąskaita

E. sąskaita mokėtojams

Banko skyriuje
E. sąskaitos gavimas

-

Interneto banke
Nemokamai

Vienkartinis e. sąskaitos
apmokėjimas pagal užpildytą
mokėjimo formą Banko viduje*

5 Eur

0,29 Eur

Vienkartinis e. sąskaitos
apmokėjimas pagal užpildytą
mokėjimo formą į kitus
Lietuvoje registruotus bankus

5 Eur

0,40 Eur

Automatinis e. sąskaitos
apmokėjimas

Nemokamai

Nemokamai

Automatinio e. sąskaitos
apmokėjimo užsakymas ar
atšaukimas

Nemokamai

Nemokamai

Automatinio e. sąskaitos
apmokėjimo sąlygų keitimas

Nemokamai

Nemokamai

* Taikomas, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitų Nr. sudaryti pagal tą pačią taisyklę, t. y. abi sąskaitos prasideda
LTXX40100 arba LTXX21400. Kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos Nr. sudarytas pagal skirtingas taisykles, t. y. vienas iš jų
prasideda LTXX21400, kitas LTXX40100, tokiais atvejais taikomas mokestis kaip į kitus Lietuvoje registruotus bankus.

E. sąskaita teikėjams

Mokestis
E. sąskaitos pateikimas „Luminor“ klientams

0,23 Eur

E. sąskaitos pateikimas „Swedbank“ ir SEB
bankų klientams

0,35 Eur

E. sąskaitos pateikimas kitų mokėjimo paslaugų
teikėjų* klientams

0,23 Eur

Vienkartinis e. sąskaitos sutarties sudarymo
mokestis

30 Eur

E. sąskaitos sutarties pakeitimo mokestis, kai
pakeitimus inicijuoja paslaugų teikėjas

20 Eur

Mėnesinis pagal e. sąskaitos sutartį teikiamų
paslaugų administravimo mokestis

15 Eur

Mokestis už e. sąskaitos specialaus dizaino
(kitokio nei Banko nustatytas) šablono įdiegimą
ar pakeitimą

pagal susitarimą, min. 400 Eur

Paslaugos teikėjui pervestų lėšų administravimas

Nemokamai

* Mokėjimo paslaugų teikėjai, sudarę su „Luminor“ e. sąskaitos sutartį.
Ši paslauga papildomai apmokestinama PVM.

Įmokų surinkimas

Pervedimas už paslaugas

Banko skyriuje

Interneto banke

Nurašant nuo mokėtojo
sąskaitos*

Neteikiama

Taikomi pervedimų eurais
Banko viduje ir į EEE šalis
mokesčiai

Grynaisiais pinigais

Neteikiama

-

* Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.

Įmokų surinkimo paslaugos įkainiai lėšų gavėjams

Mokestis
Mokestis už vieną mokėjimo nurodymą, įvykdytą
pagal specialią formą, arba nuo mokėjimo
nurodymo, įvykdyto pagal specialią formą,
sumos

0,29 Eur / 1,3 %

Specialios mokėjimo nurodymo formos keitimas

50 Eur + PVM

Gali būti taikomos ir papildomos sutarties sąlygos.

Sąrašinis pervedimas (darbo užmokesčio pervedimas)

Sąrašinis pervedimas (darbo užmokesčio pervedimas)

Mokestis
Sąrašinio pervedimo (darbo užmokesčio
pervedimo) pateikimas*

1 Eur už vieną sąrašinį pervedimą

Mokėjimo pervedimo vykdymas pagal pateiktą
sąrašinį pervedimą Banko viduje eurais

Nemokamai

Mokėjimo pervedimo vykdymas pagal pateiktą
sąrašinį pervedimą į EEE šalis

0,40 Eur

* Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400, mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 dienos.

Paskolos

Dokumentų paruošimas ir sutarčių įforminimas

Mokestis
Paskolos, overdrafto, kredito linijos

0,50–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur

Greitojo ūkininko kredito™

1,0–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur

Sutarties sąlygų keitimas

Mokestis
Paskolos, overdrafto, kredito linijos

0,50–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur

Greitojo ūkininko kredito™

1,0–2,0 % sumos, bet ne mažiau kaip 150 Eur

Grafiko keitimas išankstinio kredito dengimo
atvejais (trumpinant galutinį paskolos grąžinimo
terminą ir mažinant įmokų ar grąžintinų paskolos
dalių sumas)*

75 Eur

* Mokestis taikomas, jei kredito gavėjo ir Banko sudarytoje sutartyje numatyta, kad, sugrąžinus dalį paimto kredito
anksčiau sutartyje nurodytų terminų, atitinkamai sumažėja kitu (-ais) artimiausiu (-iais) terminu (-ais) grąžinamo
kredito dalys.

Banko sutikimų, leidimų ir pažymų parengimas kliento prašymu

Mokestis
Pažyma dėl Bankui įkeisto nekilnojamojo turto
vėlesnio įkeitimo kito kreditoriaus naudai,
refinansuojant kreditą

150 Eur

Kiti sutikimai, leidimai ir pažymos*

Pagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 30 Eur už
kiekvieną

Papildomas mokestis už pažymos ar sutikimo
parengimą kliento pageidavimu ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas

Pagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 15 Eur už
kiekvieną

* Sutikimai, leidimai ir pažymos parengiami per 10 darbo dienų.

Lizingas

Lizingo mokesčiai

Mokestis
Sutarties ar sutarties priedų pakeitimas,
atnaujinimas*

0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo
metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei Veiklos
nuoma)

Finansinės nuomos (finansinio lizingo) sutarties
nutraukimas, kai iki laikotarpio pabaigos ne
daugiau kaip 3 mėnesiai*

Likusios nesumokėtos palūkanos

Sutarties pratęsimas*

0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo
metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei veiklos
nuoma)

Įsipareigojimų perkėlimo mokestis*

0,5 % nuo likutinės vertės prašymo pateikimo
metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei veiklos
nuoma)

Dalies turto vertės dengimas*

Pagal sutartį

„Luminor Lizingas UAB“ arba „Luminor Bank AS“
Lietuvos skyrius į priimtinų draudikų sąrašą
neįtrauktos draudimo bendrovės poliso
priėmimas

150 Eur + PVM

Dokumentų išdavimas (įgaliojimai registruoti,
naudotojo pažymėjimai) lizingo sutarčių
pasirašymo metu

Nemokamai (pirmą kartą)

Kliento metinės mokėjimų ir sąskaitų suvestinės
pagal sudarytas sutartis parengimas

15 Eur + PVM už kiekvieną

Papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimai,
pažymėjimai, kopijos, sutarties dokumentų
kopijos, pakartotinis sąskaitų persiuntimas ir
pan.)*

15 Eur + PVM už kiekvieną

Skubus (per 4 val.) papildomų dokumentų
išdavimas (įgaliojimai, pažymėjimai, kopijos,
sutarties dokumentų kopijos ir pan.)*

30 Eur + PVM už kiekvieną

Mokestis
Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu
gautų dokumentų persiuntimas

3 Eur + PVM už kiekvieną

Subnuomos dokumentų rengimas*

30 Eur + PVM už dokumentų paketą 1
subnuomininkui

PVM sąskaitų faktūrų pateikimas

3 Eur + PVM už kiekvieną siuntimą paštu,
Nemokamai – per „E-pay“

Greitojo pašto išlaidos*

Kompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo
įkainius

Pažymos auditui parengimas

30 Eur + PVM

Mokestis už anksčiau išsipirktą turtą*

Pagal sutartį

Delspinigiai už nesumokėtas lizingo vertės
dengimo įmokas, palūkanas, baudas

Pagal sutartį

Lizingo mokesčiai taikomi „Luminor Bank AB“ ir „Luminor Lizingas UAB“ klientams nuo 2018.01.01
* Klientas turi pateikti prašymą.

Faktoringas

Faktoringo paslaugas teikia tiek „„Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius, tiek
„Luminor Lizingas UAB"

Mokestis
Sutarties mokestis, sutarties sąlygų pakeitimas
(įskaitant pirkėjų ar tiekėjų įtraukimą,
pašalinimą)

Pagal susitarimą, ne mažiau kaip 100 Eur + PVM

Minimalus sąskaitos administravimo/priėmimo
mokestis

3 Eur + PVM už sąskaitą

Pirkėjo limito nustatymo ar atnaujinimo mokestis
(pratęsiant sutartį)

45 Eur + PVM už pirkėją

Pakartotinis sąskaitų persiuntimas (kliento
prašymu)

5 Eur + PVM už kiekvieną sąskaitą

Pinigų grąžinimas už nefinansuotas sąskaitas
faktūras

10 Eur + PVM už kiekvieną grąžinimą

Pažymos auditui ir kitų pažymų, raštų
parengimas*

30 Eur + PVM už kiekvieną pažymą ar raštą

Papildomas mokestis už pažymos, rašto
parengimą kliento pageidavimu ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas

15 Eur + PVM už kiekvieną pažymą ar raštą

Dokumentų kopijų pateikimas

15 Eur + PVM už kiekvieną dokumentą

* Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.

Dokumentiniai akredityvai

Importo akredityvai

Mokestis
Akredityvo išleidimas*

100 Eur

Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną
pakeitimą), akredityvo anuliavimas

30 Eur

Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų
komplektą)**

0,15 % sumos, min. 70 Eur

Mokėjimas pagal dokumentus

60 Eur

Atidėto mokėjimo priežiūra

30 Eur

Akredityvo nepanaudojimas

30 Eur

Dokumentų neatitikimo mokestis (moka
akredityvo gavėjas)

100 Eur

SWIFT pranešimo dėl dokumentų neatitikimo
mokestis (moka akredityvo gavėjas)

25 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

30 Eur

Akredityvo dokumentų kopijų nepateikimo
mokestis (jei nurodyta akredityvo sąlygose;
moka akredityvo gavėjas)

20 Eur

Akredityvo projekto ar sandorio struktūros
parengimas

Pagal susitarimą, min. 45 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

20 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį

55 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu Lietuvoje

17 Eur

* Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos
už Banko įsipareigojimą.
Už lėšas, rezervuotas akredityvui išleisti, palūkanos nemokamos.
** Jeigu „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o
dokumentai pateikiami tiesiogiai „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyriui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,075 %, bet
ne mažiau kaip 35 Eur.

Eksporto akredityvai

Mokestis
Pranešimas apie akredityvą

30 Eur

Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už
kiekvieną pakeitimą)

30 Eur

Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną
dokumentų komplektą)*

0,15 % sumos, min. 70 Eur

Dokumentų apmokėjimas

30 Eur

Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną
dokumentų komplektą)

Ne daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 30
Eur, daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 45
Eur

Atidėto mokėjimo priežiūra

30 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

30 Eur

Akredityvo tvirtinimas

Pagal susitarimą

Akredityvo pervedimas

0,3 % nuo pervedamos sumos, min. 150 Eur

Pakeistų pagal pervedamą akredityvą
dokumentų tikrinimas

30 Eur

Akredityvo dokumentų pirkimas

Pagal susitarimą

Mokėjimo reikalavimas

15 Eur

Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti
lėšas

45 Eur

Lėšų paskirstymas

0,1 %, min. 30 Eur

Akredityvo projekto ar sandorio struktūros
parengimas

Pagal susitarimą, min. 45 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

20 Eur

Mokestis
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį

55 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu Lietuvoje

17 Eur

Mokesčiai kitų bankų klientams
Pranešimas apie akredityvą

100 Eur

Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už
kiekvieną pakeitimą)

100 Eur

Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną
dokumentų komplektą)

0,15 % min. 200 Eur

Dokumentų apmokėjimas

0,05 % min. 100 Eur

Atidėto mokėjimo priežiūra

50 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

100 Eur

* Jeigu „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas, o
dokumentai pateikiami tiesiogiai „Luminor Bank AB“, dokumentų priėmimo ir tikrinimo mokestis yra 0,075 %, bet ne
mažiau kaip 35 Eur.

Dokumentinis inkaso

Dokumentinis inkaso

Mokestis
Pranešimas apie dokumentų gavimą ir inkaso
sąlygas

25 Eur

Inkaso sąlygų pakeitimas arba pranešimas apie
inkaso sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą)

23 Eur

Dokumentų ir vekselių apmokėjimas ar
inkasavimas

0,15 % sumos, min. 35 Eur, maks. 220 Eur

Neapmokėtų dokumentų įteikimas ar grąžinimas

0,15 % sumos, min. 35 Eur, maks. 220 Eur

Dokumentų priežiūra, jei nemokama ar
neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo
apie dokumentų gavimą išsiuntimo klientui
dienos

30 Eur už mėnesį ar jo dalį

Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 dienų po
mokėjimo datos

30 Eur už mėnesį ar jo dalį

Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo

35 Eur

Protestavimas

100 Eur ir notaro mokesčiai

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

20 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį

55 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu Lietuvoje

17 Eur

Mokesčiai taikomi importo ir/arba eksporto dokumentų inkaso.

Garantijos

Banko garantijos (laidavimai)

Mokestis
Garantijos (laidavimo) suteikimas, sumos
didinimas*:
iki 2 499,99 Eur

85 Eur

2 500 Eur ir daugiau

0,5 % sumos, min. 100 Eur (nerezervuojant lėšų,
maks. 160 Eur)

Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko
prašymu

250 Eur ir palūkanos už Banko įsipareigojimą

Skubus garantijos (laidavimo) suteikimas ar
pakeitimas**

Garantijos (laidavimo) suteikimo ar pakeitimo
mokestis ir 50 Eur

Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas,
įskaitant garantijos (laidavimo) sumos mažinimą
pagal garantijos (laidavimo) sąlygas

30 Eur

Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą)
administravimas

0,1 % sumos, min. 145 Eur, maks. 300 Eur

Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) arba
jos pakeitimą

30 Eur

Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą)
perdavimas

55 Eur ir dokumentų tvarkymo ir siuntimo
kurjeriniu paštu mokestis

Garantijos (laidavimo) projekto parengimas ir (ar)
derinimas

Pagal susitarimą, min. 30 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

20 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį

55 Eur

Mokestis
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu Lietuvoje

17 Eur

* Garantijos (laidavimo) sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija
(laidavimas). Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Jei garantija (laidavimas) suteikiama nerezervuojant lėšų visai garantijos (laidavimo) sumai, papildomai skaičiuojamos
palūkanos už Banko įsipareigojimą.
Tam tikrais atvejais (už garantijos išdavimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis
įkainis pagal susitarimą.
Už lėšas, rezervuotas garantijai (laidavimui) suteikti, palūkanos nemokamos.
** Skubi garantija (laidavimas) suteikiama, keitimas atliekamas per 1 darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai
pasirašyto prašymo pateikimo „Luminor Bank AS“, Lietuvos skyriuje valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos
visos garantijos (laidavimo) suteikimo arba pakeitimo sąlygos.

Interneto bankas

Interneto bankas (kai Banko sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100)

Mokestis
Prijungimas prie sistemos

Nemokamai

Naudojimasis interneto banku

Nemokamai

Pirminis rinkinio PIN, TAN kortelių išdavimas*

Nemokamai

PIN kodų kortelės pakeitimas*

1,55 Eur

TAN kodų kortelės išdavimas (kiekvienas
vėlesnis)*

0,3 Eur

TAN kodų kortelės pakeitimas*

1,55 Eur

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
išdavimas ar pakeitimas

15 Eur

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
atblokavimas

Nemokamai

SMS pranešimų siuntimas apie operacijas
sąskaitoje

0,12 Eur

Pranešimų siuntimas el. paštu apie pasikeitimus
sąskaitoje

Nemokamai

Pirminio slaptažodžio kortelės išdavimas*

Nemokamai

Pirminio slaptažodžio kortelės pakeitimas*

1,55 Eur

Kitos interneto banke atliekamos peracijos – pagal galiojančius Banko paslaugų įkainius. *Kodų kortelių naudojimas
bus nutrauktas nuo 2019 09 10.

Interneto bankas (kai Banko sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400)

Mokestis
Mėnesinis administravimo mokestis internetinės
bankininkystės vartotojams

Nemokamai

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
išdavimas ar pakeitimas

15 Eur

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
atblokavimas*

Nemokamai

* Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorių galima atblokuoti 3 kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą,
generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikia įsigyti naują generatorių už Kainyne
nurodytą mokestį.

Elektroninės bankininkystės sistema

Elektroninės bankininkystės sistema

Mokestis
Įdiegimo mokestis

45 Eur

Mėnesinis administravimo mokestis

23 Eur

Mėnesinis administravimo mokestis už
kiekvienos papildomos Grupės įmonės
prijungimą

10 Eur

Pakeitimo mokestis

30 Eur

Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.

SMS paslauga

SMS paslaugos užsakymas

Registravimo mokestis

Banko skyriuje

Interneto banke

Nemokamai

Nemokamai

Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.

Automatiniai pranešimai

Mokestis
Įskaitymas į sąskaitą

0,12 Eur

Nurašymas nuo sąskaitos

0,12 Eur

Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX40100.

Integruota mokėjimų sistema

Integruota mokėjimų sistema, žiniatinklio paslauga

Mokestis
Paslaugos aktyvinimas

60 Eur

Paslaugos administravimo mokestis (visos
paslaugos)

60 Eur/mėn.

Sutarties sąlygų keitimas

30 Eur

Informacinių pranešimų ir išrašo siuntimas

30 Eur/mėn.

„Plug&Play“*

Pagal susitarimą

* Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.

Duomenų perdavimo paslaugos

Sąskaitos informacijos siuntimas (SWIFT)

Į Banko partnerius*

Į kitus bankus

Paslaugos aktyvinimas

Nemokamai

50 Eur

Sąskaitos ataskaitos (MT 940)
siuntimas

Nemokamai

30 Eur už sąskaitą / mėn.

Sąskaitos likučio (MT 941)
siuntimas**

Nemokamai

20 Eur už sąskaitą / mėn.

Operacijų ataskaita (MT 942)
siuntimas**

Nemokamai

20 Eur už sąskaitą / mėn.

* „Luminor“ Banko partneriai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X, NDEALV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22, NDEAEE2X);
„DNB Bank ASA“, Norvegija (BIC: DNBANOKK);
„DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch“, Kinija (BIC: DNBACNSHXXX);
„DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND“, Vokietija (BIC: DNBADEHXXXX);
„Bank DNB Polska S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW);
„DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB Bank ASA, NORGE“, Danija (BIC: DNBADKKXXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND“, Suomija (BIC: DNBAFIHXXXX);
„DNB Bank ASA, LONDON Branch“, Didžioji Britanija (BIC: DNBAGB2LXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE“, Švedija (BIC: DNBASESXXXX);
„DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch“, Singapūras (BIC: DNBASGSGXXX);
„DNB Bank ASA, NEW YORK Branch“, JAV (BIC: DNBAUS33XXX);
„DNB LUXEMBOURG S.A.“, Liuksemburgas (BIC: UBNLLULLXXX);
„Norddeutsche Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC: NOLADE2H);
„Nordea Bank AB“, visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.
** Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.

Sąskaitos informacijos gavimas (SWIFT)

Iš Banko partnerių*

Iš kitų bankų

Paslaugos aktyvinimas

Nemokamai

50 Eur

Sąskaitos ataskaitos (MT 940)
gavimas

Nemokamai

15 Eur už sąskaitą / mėn.

Sąskaitos likučio (MT 941)
gavimas

Nemokamai

10 Eur už sąskaitą / mėn.

Operacijų ataskaitos (MT 942)
gavimas

Nemokamai

10 Eur už sąskaitą / mėn.

Paslauga teikiama Banko sąskaitoms, kurių numeris prasideda LTXX21400.
* „Luminor“ Banko partneriai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X, NDEALV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22, NDEAEE2X);
„DNB Bank ASA“, Norvegija (BIC: DNBANOKK);
„DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch“, Kinija (BIC: DNBACNSHXXX);
„DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND“, Vokietija (BIC: DNBADEHXXXX);
„Bank DNB Polska S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW);
„DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB Bank ASA, NORGE“, Danija (BIC: DNBADKKXXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND“, Suomija (BIC: DNBAFIHXXXX);
„DNB Bank ASA, LONDON Branch“, Didžioji Britanija (BIC: DNBAGB2LXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE“, Švedija (BIC: DNBASESXXXX);
„DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch“, Singapūras (BIC: DNBASGSGXXX);
„DNB Bank ASA, NEW YORK Branch“, JAV (BIC: DNBAUS33XXX);
„DNB LUXEMBOURG S.A.“, Liuksemburgas (BIC: UBNLLULLXXX);
„Norddeutsche Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC: NOLADE2H);
„Nordea Bank AB“, visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.

Mokėjimai, inicijuojami per SWIFT

Į Banko partnerius*

Į kitus bankus

Paslaugos aktyvinimas

Nemokamai

40 Eur už sąskaitą

MT101 gavimo paslaugos
administravimo mokestis

Nemokamai

15 Eur už sąskaitą / mėn.

MT101 siuntimo paslaugos
administravimo mokestis

6 Eur / už sąskaitą / mėn.

15 Eur už sąskaitą / mėn.

Gauto MT101 vykdymas

Pagal internetu pateiktų
pervedimų įkainius

Pagal internetu pateiktų
pervedimų įkainius

* „Luminor“ Banko partneriai:
„Luminor Bank AS“, Latvijos skyrius (BIC: RIKOLV2X, NDEALV2X);
„Luminor Bank AS“, Estija (BIC: RIKOEE22, NDEAEE2X);
„DNB Bank ASA“, Norvegija (BIC: DNBANOKK);
„DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch“, Kinija (BIC: DNBACNSHXXX);
„DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND“, Vokietija (BIC: DNBADEHXXXX);
„Bank DNB Polska S.A.“, Lenkija (BIC: MHBFPLPW);
„DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB Bank ASA, NORGE“, Danija (BIC: DNBADKKXXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND“, Suomija (BIC: DNBAFIHXXXX);
„DNB Bank ASA, LONDON Branch“, Didžioji Britanija (BIC: DNBAGB2LXXX);
„DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE“, Švedija (BIC: DNBASESXXXX);
„DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch“, Singapūras (BIC: DNBASGSGXXX);
„DNB Bank ASA, NEW YORK Branch“, JAV (BIC: DNBAUS33XXX);
„DNB LUXEMBOURG S.A.“, Liuksemburgas (BIC: UBNLLULLXXX);
„Norddeutsche Landesbank Girozentrale“, Vokietija (BIC: NOLADE2H);
„Nordea Bank AB“, visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.

Kortelė „Visa Business Electron“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

8 Eur

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje*

5 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

8 Eur per metus

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis***

8 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

Kortelė išduodama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
* Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.
** Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius 2 mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
*** Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, pamiršus PIN kodą, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės
turėtojo vardą ar pavardę arba įmonės pavadinimą, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės
lietuviškomis arba lietuviškas lotyniškomis. Kortelės turėtojo vardo ir (ar) pavardės arba įmonės pavadinimo pakeitimo
atveju kortelė keičiama nemokamai, jeigu iki kortelės galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 2 mėnesiai.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri Kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.

Grynųjų pinigų išmokėjimas ir įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos
šalyse bei SEB bankomatuose Lietuvoje

0,5 %, min. 0,6 Eur

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2 %, min. 3 Eur

Išmokėjimas Banko partnerių tinkle* per
elektroninius kortelių skaitytuvus

1 %, min. 1,5 Eur

Išgryninimas parduotuvėse „Maxima“, „Iki“,
„Rimi“ ir kitose lipduku pažymėtose vietose,
atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur.
Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

0,06 %

Įnešimas Banko partnerių tinkle* per
elektroninius kortelių skaitytuvus

0,5 Eur

* UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas) pagal interneto puslapyje
pateiktą šio banko partnerio vietų sąrašą: Perlo terminalai.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate ir atsiskaitymo už prekes ar
paslaugas limito nustatymą*

10 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,45 %

Saugumo paslauga „Saugi kortelė“ už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur/mėn.

Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos
gavimas kliento prašymu, atsiskaičius kortele
Lietuvoje

1,5 Eur

Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos
gavimas kliento prašymu, atsiskaičius kortele
užsienyje

6 Eur

* Pasirinkus nestandartinį aukštesnės rizikos operacijų limitą, saugumo paslauga „Saugi kortelė“ yra privaloma.
** Paštu siunčiama kortelė, kuri užsakyta interneto banke arba kitais Banko nustatytais atvejais.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius pinigus
(per dieną)

3 000 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius pinigus

10

Bendra limito suma atsiskaitant už prekes ar
paslaugas (per dieną)

8 700 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už prekes ar
paslaugas

Neribojamas

Įvykdyta pinigų išėmimo arba atsiskaitymo operacija šalinama iš panaudoto paros operacijų limito ne anksčiau nei po
25 val. nuo jos įvykdymo.

Kortelė „Visa Business“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

27 Eur

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje*

5 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

27 Eur per metus

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis***

27Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

Kortelė išduodama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
* Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.
** Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per pastaruosius 5 mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
*** Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, pamiršus PIN kodą, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės
turėtojo vardą ar pavardę arba įmonės pavadinimą, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės
lietuviškomis arba lietuviškas lotyniškomis. Kortelės turėtojo vardo ir (ar) pavardės arba įmonės pavadinimo pakeitimo
atveju kortelė keičiama nemokamai, jeigu iki kortelės galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 2 mėnesiai.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri Kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.

Grynųjų pinigų išmokėjimas/ įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos
šalyse bei SEB bankomatuose Lietuvoje

2 %, min. 1 Eur

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2 %, min. 3 Eur

Išmokėjimas Banko partnerių tinkle* per
elektroninius kortelių skaitytuvus

2 %, min. 3 Eur

Išgryninimas parduotuvėse „Maxima“, „Iki“,
„Rimi“ ir kitose lipduku pažymėtose vietose,
atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur.
Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

0,06 %

Įnešimas Banko partnerių tinkle* per
elektroninius kortelių skaitytuvus

0,5 Eur

* UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas) pagal interneto puslapyje
pateiktą šio banko partnerio vietų sąrašą: Perlo terminalai.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate ir atsiskaitymo už prekes ar
paslaugas limito nustatymą*

10 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

1,95 %

Saugumo paslauga „Saugi kortelė“ už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur/mėn.

Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos
gavimas kliento prašymu, atsiskaičius kortele
Lietuvoje

1,5 Eur

Dokumento apie įvykdytą operaciją kopijos
gavimas kliento prašymu, atsiskaičius kortele
užsienyje

6 Eur

* Pasirinkus nestandartinį aukštesnės rizikos operacijų limitą, saugumo paslauga „Saugi kortelė“ yra privaloma.

Operacijų limitai

Mokestis
Bendra limito suma išsiimant grynuosius pinigus
(per dieną)

3 000 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius pinigus

10

Bendra limito suma atsiskaitant už prekes ar
paslaugas (per dieną)

8 700 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už prekes ar
paslaugas

Neribojamas

Įvykdyta pinigų išėmimo arba atsiskaitymo operacija išimama iš panaudoto paros operacijų limito ne anksčiau nei po
25 val. nuo jos įvykdymo.

Kortelė „Priority Pass“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Kortelės išdavimo mokestis

15 Eur

Metinis kortelės „Priority Pass“ administravimo
mokestis (pirmaisiais šios kortelės galiojimo ir
atnaujinimo metais šis mokestis netaikomas)

15 Eur

Kortelės atnaujinimo mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

15 Eur

Kortelės pakeitimo mokestis

15 Eur

Kortelės atsiėmimas skyriuje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto salėje
asmeniui (galioja iki 2018 12 11)

24 Eur

Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto salėje
asmeniui (galioja nuo 2018 12 11)

28 Eur

Kortelė gali būti išduota mokėjimo kortelių „Visa Gold“ ir „Visa Business“ turėtojams.
Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.

Kortelė „MasterCard Business“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje*

5 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Metinis kortelės administravimo mokestis

3 % kredito limito ir 30 Eur

Mėnesinis kortelės administravimo mokestis

1,45 Eur už vieną kortelę

Suteikto kredito palūkanos

0%

Kortelė išduodama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
* Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.

Grynųjų pinigų išmokėjimas

Mokestis
Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas

Nemokamai

Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos
šalyse bei SEB bankomatuose Lietuvoje

2 %, min. 1 Eur

Išmokėjimas „Nordea“ grupės* bankomatuose
(Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje,
Rusijoje)

2 %, min. 3 Eur

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose (Lietuvoje
ir užsienyje)

2 %, min. 3 Eur

Išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

2 %, min. 3 Eur

Išgryninimas parduotuvėse „Maxima“, „Iki“, RIMI
ir kitose lipduku pažymėtose vietose, atsiskaitant
kortele už ne mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5
iki 100 Eur

Nemokamai

* „Nordea“ grupė – tai „Nordea Bank AB“, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija,
ir visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Pradinis įnašas

0 Eur

Likučio pasiteiravimas ir trumpo išrašo
pateikimas „Luminor“ bankomatų tinkle

Nemokamai

Likučio pasiteiravimas ir trumpo išrašo
pateikimas kitų bankų bankomatuose ir UAB
„Perlo paslaugos“ terminaluose

0,50 Eur

Naujas PIN

6 Eur

PIN kodo keitimas Banko (Luminor | Nordea)
bankomatų tinkle

Nemokamai

Kortelės blokavimas

Nemokamai

Kortelės pakeitimas*

6 Eur

Pirkimo kvito kopijos gavimas

15 Eur

Kelionės (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo
bilietų užsakymo ir kt.) dokumentų, atsiskaičius
užsienyje, gavimas

35 Eur

Skubus kortelės pristatymas į Banko padalinį
Lietuvoje arba įmonės adresu Lietuvoje (per 2
darbo dienas)

25 Eur

Kredito kortelės išrašo paruošimas ir pateikimas
per internetinę bankininkystę

Nemokamai

Kredito kortelės išrašo paruošimas ir išsiuntimas
paštu

5 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,5 % sumos

Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate ir atsiskaitymo už prekes ar
paslaugas limito nustatymą

10 Eur

Mokestis
Suteikto kredito limito padidinimas

3 % pokyčio sumos ir 30 Eur

Suteikto kredito limito sumažinimas

30 Eur

* Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę,
keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.

Kortelė „MasterCard Business Debit“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje*

5 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Metinis kortelės administravimo mokestis

30 Eur už vieną kortelę

Kortelė išduodama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
* Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.

Grynųjų pinigų išmokėjimas ir įnešimas

Mokestis
Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas

Nemokamai

Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos
šalyse bei SEB bankomatuose Lietuvoje

0,50 %, min. 0,60 Eur

Išmokėjimas „Nordea“ grupės* bankomatuose
(Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje,
Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatuose
(tik Luminor | Nordea bankomatų) Latvijoje ir
Estijoje

0,60 %, min. 2 Eur

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose (Lietuvoje
ir užsienyje)

2 %, min. 3 Eur

Išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

2 %, min. 3 Eur

Išgryninimas parduotuvėse „Maxima“, „Iki“, RIMI
ir kitose lipduku pažymėtose vietose, atsiskaitant
kortele už ne mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5
iki 100 Eur

Nemokamai

Grynųjų pinigų įnešimo operacijos „Luminor“
bankomatuose Lietuvoje

0,06 %

Grynųjų pinigų įnešimas per UAB „Perlo
paslaugos“ terminalus, maksimali vienos
operacijos suma – 500,00 Eur

0,5 Eur

Grynųjų pinigų įnešimas su kortele „MasterCard Business Debit“ arba kortele „MasterCard Business Debit“ be
draudimo: įnešus pinigus darbo dienomis iki 19:00 ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir
mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19:00, atsiskaitymams kortele
galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8:00.
* „Nordea“ grupė – tai „Nordea Bank AB“, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija,
ir visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Pradinis įnašas

0 Eur

Likučio pasiteiravimas ir trumpo išrašo
pateikimas „Luminor“ (DNB ir „Nordea“)
bankomatų tinkle

Nemokamai

Likučio pasiteiravimas ir trumpo išrašo
pateikimas kitų bankų bankomatuose ir UAB
„Perlo paslaugos“ terminaluose

0,50 Eur

Naujas PIN

6 Eur

PIN kodo keitimas Banko (Luminor | Nordea)
bankomatų tinkle

Nemokamai

Kortelės blokavimas

Nemokamai

Kortelės pakeitimas*

6 Eur

Pirkimo kvito kopijos gavimas

15 Eur

Kelionės (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo
bilietų užsakymo ir kt.) dokumentų, atsiskaičius
užsienyje, gavimas

35 Eur

Skubus kortelės pristatymas į Banko padalinį
Lietuvoje arba įmonės adresu Lietuvoje (per 2
darbo dienas)

25 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,5 % sumos

Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate ir atsiskaitymo už prekes ar
paslaugas limito nustatymą

10 Eur

* Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę,
keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.

Kortelė „MasterCard Business Debit“ be kelionių draudimo

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje*

5 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Metinis kortelės administravimo mokestis

8 Eur už vieną kortelę

Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
* Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.

Grynųjų pinigų išmokėjimas ir įnešimas

Mokestis
Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas

Nemokamai

Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Baltijos
šalyse bei SEB bankomatuose Lietuvoje

0,50 %, min. 0,60 Eur

Išmokėjimas „Nordea“ grupės* bankomatuose
(Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje,
Rusijoje) ir Banko grupės bankų bankomatuose
(tik Luminor | Nordea bankomatų) Latvijoje ir
Estijoje

0,60 %, min. 2 Eur

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose (Lietuvoje
ir užsienyje)

2 %, min. 3 Eur

Išmokėjimas UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

2 %, min. 3 Eur

Išgryninimas parduotuvėse „Maxima“, „Iki“, RIMI
ir kitose lipduku pažymėtose vietose, atsiskaitant
kortele už ne mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5
iki 100 Eur

Nemokamai

Grynųjų pinigų įnešimo operacijos „Luminor“
bankomatuose Lietuvoje

0,06 %

Grynųjų pinigų įnešimas per UAB „Perlo
paslaugos“ terminalus, maksimali vienos
operacijos suma – 500,00 Eur

0,5 Eur

Grynųjų pinigų įnešimas su kortele „MasterCard Business Debit“ arba kortele „MasterCard Business Debit“ be
draudimo: įnešus pinigus darbo dienomis iki 19:00 ir savaitgalio dienomis visą parą, lėšas atsiskaitymams kortele ir
mokėjimo operacijoms atlikti galima naudoti iš karto. Darbo dienomis įnešus pinigus po 19:00, atsiskaitymams kortele
galima naudoti iš karto, mokėjimo operacijoms ne kortele atlikti – nuo kitos dienos 8:00.
* „Nordea“ grupė – tai „Nordea Bank AB“, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija,
ir visos jos dukterinės bendrovės ir padaliniai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Pradinis įnašas

0 Eur

Likučio pasiteiravimas ir trumpo išrašo
pateikimas „Luminor“ bankomatų tinkle

Nemokamai

Likučio pasiteiravimas ir trumpo išrašo
pateikimas kitų bankų bankomatuose ir UAB
„Perlo paslaugos“ terminaluose

0,50 Eur

Naujas PIN

6 Eur

PIN kodo keitimas Banko (Luminor | Nordea)
bankomatų tinkle

Nemokamai

Kortelės blokavimas

Nemokamai

Kortelės pakeitimas*

6 Eur

Pirkimo kvito kopijos gavimas

15 Eur

Kelionės (automobilio nuomos, viešbučio, lėktuvo
bilietų užsakymo ir kt.) dokumentų, atsiskaičius
užsienyje, gavimas

35 Eur

Skubus kortelės pristatymas į Banko padalinį
Lietuvoje arba įmonės adresu Lietuvoje (per 2
darbo dienas)

25 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,5 % sumos

Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate ir atsiskaitymo už prekes ar
paslaugas limito nustatymą

10 Eur

* Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar pavardę,
keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.

Indėlių palūkanų normos

Terminuotieji indėliai (sudarant sutartį Banko skyriuje ir interneto banke)

Mėnesiai

Dienos

EUR

USD

NOK

GBP

1–2

30–89

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

3–5

90–179

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

6–8

180–269

0,00 %

0,60 %

0,60 %

0,00 %

9–11

270–359

0,00 %

0,70 %

0,70 %

0,00 %

12–23

360–719

0,10 %

0,90 %

0,90 %

0,70 %

24–35

720–1 079

0,40 %

1,00 %

1,00 %

0,80 %

36–59

1 080–1 800

0,50 %

1,20 %

1,10 %

0,90 %

60–73

1 801–2 192

0,70 %

1,40 %

1,20 %

1,00 %

Palūkanų normos galioja nuo 2017-11-14.
Palūkanų normos galioja indėliams, kurių bendra suma ne didesnė nei 100 000 Eur ar šios sumos ekvivalentu kitomis
valiutomis pagal sutarties sudarymo dienos kursą. Jei indėlių bendra suma yra didesnė negu 100 000 Eur ar šios
sumos ekvivalentu kitomis valiutomis, palūkanų normos negalioja ir derinamos atskiru susitarimu.
Palūkanų normos negalioja finansų įstaigų indėliams.
Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Taupomasis indėlis

Suma ir valiuta

Metinės palūkanų normos

iki 19 999,99 Eur

0,05 %

nuo 20 000 Eur iki 99 999,99 Eur

0,20 %

daugiau nei 100 000 Eur

0,02 %

iki 22 499,99 USD

0,35 %

nuo 22 500 USD iki 109 999,99 USD

0,65 %

daugiau nei 110 000 USD

0,15 %

Palūkanų normos galioja nuo 2016-05-06.
Paslauga teikiama, kai Banko sąskaitos numeris prasideda LTXX21400.
Taupomojo indėlio suma, skaičiuojant sukauptas palūkanas, skaidoma į 3 dalis ir kiekvienai sumos daliai atskirai
taikomos skirtingos palūkanos. Pavyzdžiui, jei taupomojo indėlio likutis yra 50 000 Eur, sumai iki 19 999,99 Eur bus
taikomos pirmojo lygio palūkanos (0,25 proc.), o likusiai sumos daliai bus taikomos antrojo lygio palūkanos (pvz.: 50
000 – 19 999,99 = 30 000,01 Eur, šiai sumai bus taikomos 0,40 proc. palūkanos). Jei taupomojo indėlio likutis viršija
du lygius, palūkanos bus skaičiuojamos trimis lygiais; viršijus paskutinį lygį, bus taikomos paskutinio lygio palūkanos.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanas ir sumos dydžio kategorijas be išankstinio įspėjimo.
Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Papildomos paslaugos

Taupomasis indėlis

Pinigų pervedimas iš
taupomojo indėlio į kliento
Banko sąskaitą

Banko skyriuje

Interneto banke

0,02 % nuo sumos, min. 2 Eur

0,02 % nuo sumos, min. 2 Eur

Paslauga teikiama, kai Banko sąskaitos numeris prasideda LTXX21400.
Indėliai iki 100 000 eurų vertės yra apdrausti „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde Indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Investicinės ir papildomos paslaugos

Akcijų pirkimas ir pardavimas Baltijos šalių biržose

Akcijų pirkimas ir pardavimas
Baltijos šalių biržose*

Telefonu

Interneto banke

0,19 % sumos, min. 20 Eur

0,19 % sumos, min. 1,5 Eur

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums reikalinga mokėjimo sąskaita „Luminor Bank AS“,
Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius
su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu, rasite čia.
* Mokestis biržai mokamas atskirai nuo komisinio mokesčio bankui „Luminor“.

Skolos vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas antrinėje rinkoje

Mokestis
Kai sandorio šalis yra „Luminor Bank AS“,
Lietuvos skyrius

Visi sandorio sudarymo mokesčiai yra įskaičiuoti į
skelbiamą pirkimo arba pardavimo kainą

Kai „Luminor Bank AS“, Lietuvos skyrius
tarpininkauja sudarant sandorį su kitais finansų
tarpininkais

0,2 % sandorio vertės, padauginus iš skolos
vertybinių popierių trukmės (metais), maks. 2 %
sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur

Susietų obligacijų pirkimas ir pardavimas

Mokestis
Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis*

0,2%

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita „Luminor Bank AS“,
Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius
su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
* Nordea Bank AB (publ) taiko mokestį nuo nominalios vertės (šis mokestis įtraukiamas į obligacijos kainą).
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas ir pardavimas

Mokestis
Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų
(ETF) pirkimas arba pardavimas

0,5% sumos, min. 35 Eur arba 40 JAV dolerių*

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums reikalinga mokėjimo sąskaita „Luminor Bank AS“,
Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius
su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu, rasite čia.
Minimali investuojama suma – 1 000 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
* Minimalus 40 JAV dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.

Kitų investicinių fondų vienetų pirkimas, pardavimas ir keitimas

Mokestis
Akcijų, ir mišrių investicinių fondų pasirašymo,
konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis

0,8 %

Obligacijų investicinių fondų pasirašymo,
konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis

0,4 %

Pinigų rinkos investicinių fondų pasirašymo,
konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis

0,2 %

Mokestis už akcijų ir mišrių investicinių fondų
vienetų nurašymą iš finansinių priemonių
sąskaitos

0,8 %

Mokestis už obligacijų investicinių fondų vienetų
nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos

0,4 %

Mokestis už pinigų rinkos investicinių fondų
vienetų nurašymą iš finansinių priemonių
sąskaitos

0,25 %

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums reikalinga mokėjimo sąskaita „Luminor Bank AS“,
Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius
su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu, rasite čia.
Nordea investiciniams fondams taikomos sąlygos:
Minimalus pirkimo mokestis Nordea fondams nėra taikomas.
Minimalus Nordea fondų nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 1 Eur.
Minimali investuojama suma - 1000 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Periodinis investavimas yra galimas tik su Nordea fondais. Minimali suma – 50 Eur. Periodiniui investavimui minimalus
pasirašymo mokestis nėra taikomas.
Minimali investuojama suma Nordea fondams internetu – 50 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Kitiems investiciniams fondams taikomos sąlygos:
Minimalus kitų investicinių fondų nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV dolerių
komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
„Luminor Bank AS“, Lietuvos skyrius iš investicinių fondų valdymo įmonių gauna skatinamuosius mokėjimus (komisinį
atlygį) (angl. inducements) už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus. Gaunamo komisinio atlygio dydis už
skirtingų investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Detalesnė informacija apie banko gaunamus ir mokamus
skatinamuosius mokėjimus pateikiama banko tinklalapyje www.luminor.lt/mifid paskelbtame dokumente „Bendroji
informacija apie skatinamuosius mokėjimus“.

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis

Mokestis
Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda
LT

0,02 % sumos, min. 1 Eur

Vertybiniai popieriai, kurių ISIN kodas prasideda
LV, EE, FI, US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU,
NO, SE, DK, EU, XS:

0,02 % sumos, min. 1 Eur

Kiti vertybiniai popieriai

0,1 % sumos, min. 1 Eur

Susietos obligacijos

Nemokamai

„Nordea“ investiciniai fondai

Nemokamai

Saugojimo mokestis apskaičiuojamas ir nurašomas nuo piniginės sąskaitos per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos.
Saugojimo mokesčiai skolos ir išvestinėms finansinėms priemonėms skaičiuojami nuo nominaliosios vertės, akcijoms ir
biržose prekiaujamiems investicijų fondams (ETF) – nuo rinkos vertės, kitiems investiciniams fondams – nuo grynųjų
aktyvų vertės. Daugiau informacijos apie perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimo mokesčio skaičiavimą
pateikiama čia.

Vertybinių popierių pervedimai

Mokestis
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas
Kai sandoris sudaromas su „Luminor Bank AS“,
Lietuvos skyriuje

15 Eur

Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių

15 Eur

Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl
užsienyje registruotų vertybinių popierių

30 Eur

Vertybinių popierių nemokestinis pervedimas*
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių

15 Eur

Užsienyje registruotų vertybinių popierių

30 Eur

Vertybinių popierių nemokestinio pavedimo
priėmimas
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių

Nemokamai

Užsienyje registruotų vertybinių popierių

20 Eur

* Įskaitant ir vertybinių popierių pervedimą iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių
priemonių sąskaitą Banko viduje, vykdomą dėl vertybinių popierių dovanojimo, pirkimo ir pardavimo, mainų (taikoma
kiekvienai sandorio šaliai) ir kt. Mokestis taikomas kiekvienai VP emisijai.

„Luminor Trade“ platforma

Mokestis
Prekybos komisiniai:
American Stock Exchange, kai vienos akcijos
kaina mažesnė nei 10 USD

0,015 USD už akciją, bet ne mažiau nei 14 USD

American Stock Exchange, kai vienos akcijos
kaina didesnė nei 10 USD

0,018 USD už akciją, bet ne mažiau nei 14 USD

Euronext Amsterdam, Euronext Brussels

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 10 EUR

NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX
Copenhagen (First North)

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 29 DKK

Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX
Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan
Stock Exchange

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 10 EUR

London Stock Exchange (IOB)

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 14 USD

London Stock Exchange

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 7 GBP

NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock
Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), kai
vienos akcijos kaina mažesnė nei 10 USD

0,015 USD už akciją, bet ne mažiau nei 14 USD

NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock
Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), kai
vienos akcijos kaina didesnė nei 10 USD

0,018 USD už akciją, bet ne mažiau nei 14 USD

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, kai investuojama suma mažesnė nei
50'000 USD

25 USD

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, kai investuojama suma didesnė nei
50'000 USD

0,15% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 25 USD

Oslo Stock Exchange

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 62 NOK

Mokestis
Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna
Stock Exchange

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 10 EUR

NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX
Stockholm (First North)

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 62 SEK

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip)

0,1% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 15 CHF

Warsaw Stock Exchange

0,3% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 72 PLN

Hong Kong Exchange

0,15% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 140 HKD

Mėnesinis saugojimo mokestis akcijoms ir ETF*:
Akcijos

0,01% akcijų vertės, bet ne mažiau nei 0,50 EUR
per mėnesį

ETF

0,01% ETF vertės, bet ne mažiau nei 0,50 Eur
per mėnesį

Biržos duomenų prenumerata**

Nemokamai

Vertybinių popierių pervedimas:
Vertybinių popierių pervedimas iš kito banko/
brokerio į Luminor trade platformą

Nemokamai

Vertybinių popierių pervedimas į kitą banką/
brokerį

30 Eur už kiekvieną akcijų poziciją

Metinis atskaitomybės mokestis***

90 USD

Permokėtų mokesčių susigrąžinimo paslauga****

Mokestis taikomas pagal partnerių "Tax reclaim
Service for beneficial Owners" nustatytus įkainius

*Taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.
**Prekyba akcijomis vyksta kainomis realiu laiku iš biržų, tačiau platformoje nemokamai pateikiamos tik 15 min.
vėluojančios kainos. Norėdami ne tik prekiauti, bet ir matyti kainas realiu laiku, turite užsiprenumeruoti biržos
duomenis.
Biržos duomenų - kainų realiu laiku - prenumerata gali būti nemokama, jeigu per mėnesį sudaroma ne mažiau kaip
keturi akcijų sandoriai.
***Detalus Metinio atskaitomybės mokesčio aprašymas: žr. čia.
****Gautos pajamos užsienyje registruotų emitentų dažnai būna apmokestinamos papildomais mokesčiais. Luminor
Trade klientai gali pasinaudoti mūsų partnerių paslauga "Tax Reclaim Service for Beneficial Owners", kuri padeda
susigrąžinti dalį arba visus permokėtus mokesčius.
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Kitos paslaugos

Mokestis
Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento
finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento
finansinių priemonių sąskaitą Banko viduje,
vykdomą dėl vertybinių popierių paveldėjimo

5 Eur

Vertybinių popierių įkeitimas, įkeitimo
pakeitimas, įkeitimo nuėmimas

15 Eur

Ataskaitos (pranešimo) siuntimas paštu

10 Eur

Finansinių priemonių sąskaitos, atidarytos
finansinių priemonių savininko vardu ir jo naudai
centriniame depozitoriume „Nasdaq CSD SE“,
tvarkymas

100 Eur/mėn.

