Kainynas verslui

Kainynas verslo klientams galioja nuo 2022 04 01
Archyvas

Paslaugų krepšeliai
Verslo paslaugų krepšeliai

Verslo krepšeliai

Verslo krepšelis S

Verslo krepšelis M

Verslo krepšelis L

Mėnesio mokestis

6 Eur

12 Eur

18 Eur

Pervedimai eurais
internetu (1)

10 nemokamų
pervedimų

25 nemokami
pervedimai

60 nemokamų
pervedimų

Verslo debeto kortelės
aptarnavimo mokestis

Viena kortelė
nemokamai

Dvi kortelės
nemokamai

Dvi kortelės
nemokamai

Neribotas banko
sąskaitų skaičius

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Neribotas interneto
banko vartotojų
skaičius

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Smart-ID

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Verslo krepšelio mėnesio mokestį Bankas nurašys iš jūsų pasirinktos sąskaitos per pirmąsias 5 (penkias) einamojo
mėnesio darbo dienas.
(1) Pervedimas į kito gavėjo sąskaitą Luminor Lietuva viduje; paprastas pervedimas į bendrąją mokėjimų eurais erdvę
(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.
Daugiau informacijos apie Verslo krepšelius galite rasti čia.

Sąskaitų tvarkymas

Sąskaitos atidarymas

Sąskaitos atidarymas:
Lietuvoje registruotoms įmonėms

Nemokamai

„Luminor“ grupės klientams ne Lietuvoje
registruotoms įmonėms (1)

100 Eur

Ne Lietuvoje registruotoms įmonėms iš EEE šalių

Pagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000
Eur

Ne Lietuvoje registruotoms įmonėms iš kitų nei
EEE šalių

Pagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000
Eur

Pirminė Elektroninių pinigų įstaigų, Mokėjimo
įstaigų ar bankų pateiktų dokumentų patikra /
depozitinės sąskaitos atidarymas (2)(6)

Pagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000
Eur

Akcininko ne ES rezidento patikra (2) (3)

500 Eur

Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės Banke
užsienyje (1) (4)

Pagal susitarimą, ne mažiau nei 300 Eur

Paskutinės sąskaitos uždarymas (5)

10 Eur

(1) "Luminor" grupės bankai: Luminor Bank AS Latvijos skyrius; Luminor Bank AS Estija.
(2) Mokestis mokamas prieš sąskaitos atidarymą ir yra negrąžinamas
(3) Mokestis taikomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotiems juridiniams asmenims, kurių bent
vienas akcininkas yra ne Europos Sąjungos rezidentas, turintis 25% turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau ir
sumokamas prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti / tęsti dalykinius santykius.
(4) Paslauga teikiama tik Luminor Bank As Lietuvos skyriaus klientams
(5) Mokestis netaikomas, jei klientas turi mokėjimo sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius.
(6) Mokestis mokamas už dokumentų patikrą atidarant pirmą depozitinę sąskaitą.
Daugiau informacijos apie Sąskaitos atidarymą galite rasti čia.

Sąskaitos tvarkymas

Mėnesinis sąskaitos mokestis

3.50 Eur

Papildomas sąskaitos
mėnesinis mokestis:
- ne Lietuvos rezidentui iš EEE
šalių (išskyrus Luminor Group
klientus ne Lietuvos
rezidentus)

60 Eur

- ne Lietuvos rezidentui iš kitų
nei EEE šalių

60 Eur

- Lietuvos rezidentui, kai bent
vienas įmonės tiesioginis
akcininkas (6) yra ne EEE šalių
rezidentas

60 Eur

Mėnesinis depozitinės(-ių)
sąskaitos(-ų) mokestis
Elektroninių pinigų įstaigoms,
Mokėjimo įstaigoms ir bankams
(1)

500 Eur

Sąskaitos(-ų) likučio
mokestis (2):
- finansų įstaigoms (3), kai
likutis viršija: 0 EUR; 0 SEK; 0
DKK; 0 CHF; 0 JPY; 0 CZK

(Centrinio Banko metinė
palūkanų norma (4) minus 0,3
% punkto)/360

- kitiems juridiniams
asmenims, kai Bankas apie
mokesčio taikymą informuoja
individualiai prieš 15
kalendorinių dienų ir likutis
viršija: 500 000 EUR; 5 000 000
SEK; 3 750 000 DKK; 500 000
CHF; 65 000 000 JPY; 12 500
000 CZK.

(Centrinio Banko metinė
palūkanų norma (4) minus
0,1% punkto)/360

Sąlyginio atsiskaitymo

Klientų aptarnavimo padalinyje

Interneto banke

Pagal susitarimą, ne mažiau

-

paslauga

nei 0,15% nuo sandorio sumos
ir ne mažiau nei 1000 Eur

Sąlyginio atsiskaitymo
paslaugos sąlygų keitimas

Pagal susitarimą, ne mažiau
nei 100 Eur

-

Asmens, turinčio teisę valdyti
Banko sąskaitą (as), keitimas,
priskyrimas ir naikinimas (5)

15 Eur

Nemokamai

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

15 Eur

15 Eur

Palūkanos už viršytą sąskaitos
likutį

18%

(1) Šis mokestis yra taikomas papildomai, pridedant prie Mėnesinio sąskaitos mokesčio.
(2) Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų
likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už aukščiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas
sąskaitų suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės (t. y. modulio). Mokestis
netaikomas, jei nurodyta Centrinio Banko palūkanų norma yra teigiama arba lygi nuliui (finansų įstaigų atveju – jei
nurodyta Centrinio Banko palūkanų norma lygi arba viršija 0,3%). Mokestis nurašomas nuo sąskaitos iki kito
kalendorinio mėnesio 10 dienos.
(3) Finansų įstaigos yra įmonės (įskaitant filialus, atstovybes ir kt.) teikiančios finansines paslaugas įskaitant, bet
neapsiribojant: kredito įstaigos, kredito unijos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, kitų mokėjimo paslaugų
teikėjai, draudimo, perdraudimo bendrovės ir draudimo tarpininkai, finansų maklerių įmonės, investicijų valdymo ir
tarpininkavimo bendrovės, kolektyvinio investavimo ir turto valdymo subjektai (įskaitant pensijų fondus), įmonės
teikiančios grynųjų pinigų valiutos keitimo paslaugas, finansinės nuomos ar vartojimo paskolų teikėjai, sutelktinio
finansavimo įmonės, paskolų (pvz. tarpusavio skolinimo) įmonės.
(4) Centrinio Banko metinė palūkanų norma yra centrinio banko nustatyta metinė palūkanų norma pagal valiutą:
• 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“).
(5) Mokestis taikomas Klientų aptarnavimo padalinyje keičiant, priskiriant ar naikinant asmenis, turinčius teisę valdyti
Banko sąskaitą (as). Šis mokestis netaikomas keičiant juridinio asmens vadovą ar priskiriant Bankroto administratorių.
(6) Tiesioginis akcininkas yra asmuo (juridinis ar fizinis asmuo), kuriam tiesiogiai priklauso >25% juridinio asmens
akcijų.

Sąskaitos išrašai

Klietų aptarnavimo padalinyje

Interneto banke

Sąskaitos išrašų pateikimas už
kliento nurodytą laikotarpį

5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet
ne daugiau kaip 60 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

-

Klientų aptarnavimo padalinyje

Skaitmeniniuose kanaluose

Į savo sąskaitą banko viduje

5 Eur

Nemokamai

Į kito gavėjo sąskaitą banko
viduje

5 Eur

0,29 Eur

Pervedimai eurais

Pervedimai banko viduje

Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.
Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Pervedimai į Europos šalis

Klientų aptarnavimo padalinyje

Skaitmeniniuose kanaluose

Pervedimas eurais (1)

5 Eur

0,40 Eur

Skubus pervedimas eurais (2)

Neteikiama

25 Eur

(1) Kredito pervedimai SEPA. Pervedimai į Lietuvą ir vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis. Pilną šalių narių
sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje
(2) Skubūs pervedimai į Europos ekonominės erdvės šalis. Pilną šalių narių sąrašą galite rasti čia
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.
Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Pervedimai į kitas šalis (1)

Klientų aptarnavimo padalinyje

Skaitmeniniuose kanaluose

Paprastas SHA pervedimas (2)

Neteikiama

13 Eur

Skubus SHA pervedimast (2)

Neteikiama

26 Eur

Labai skubus SHA pervedimas
(2)

Neteikiama

58 Eur

Paprastas OUR pervedimas (3)

Neteikiama

22 Eur

Skubus OUR pervedimas (3)

Neteikiama

35 Eur

Labai skubus OUR pervedimas
(3)

Neteikiama

67 Eur

(1) Kredito pervedimai ne SEPA. Pervedimai ne į vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis.
(2) SHA - mokesčius moka abu ir mokėtojas, ir gavėjas: Klientas moka Banko mokesčius, gavėjas moka gavėjo banko
ir korespondento/tarpininko banko mokesčius (šie mokesčiai gali būti nurašyti nuo pervedamų lėšų).
(3) OUR (visi mokesčiai mokėtojui) – pasirinkus OUR mokesčių tipą, visi gavėjo ir/ar banko korespondento mokesčiai
bus sumokami mokėtojo.
Bankas nėra atsakingas, jeigu gavėją pasieks mažesnė pervestų lėšų suma dėl ne nuo Banko nepriklausančių
aplinkybių (gavėjo bankas ir/ar bankas korespondentas gali taikyti papildomus mokesčius). OUR mokesčių tipas
naudojamas mokėjimo nurodymams į ne Europos ekonominės erdvės šalis.
OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne Europos ekonominės erdvės šalis.
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.
Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Pervedimai kita valiuta

Pervedimai banko viduje

Klientų aptarnavimo padalinyje

Skaitmeniniuose kanaluose

Į savo sąskaitą banko viduje

5 Eur

Nemokamai

Į kito gavėjo sąskaitą banko
viduje

5 Eur

0,29 Eur

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.
Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Pervedimai į kitus bankus

Klientų aptarnavimo padalinyje

Skaitmeniniuose kanaluose

Paprastas SHA pervedimas (1)

Neteikiama

13 Eur

Skubus SHA pervedimast (1)

Neteikiama

26 Eur

Labai skubus SHA pervedimas
(1)

Neteikiama

58 Eur

Paprastas OUR pervedimas (2)

Neteikiama

22 Eur

Skubus OUR pervedimas (2)

Neteikiama

35 Eur

Labai skubus OUR pervedimas
(2)

Neteikiama

67 Eur

(1) SHA - mokesčius moka abu ir mokėtojas, ir gavėjas: Klientas moka Banko mokesčius, gavėjas moka gavėjo banko
ir korespondento/tarpininko banko mokesčius (šie mokesčiai gali būti nurašyti nuo pervedamų lėšų).
(2) OUR (visi mokesčiai mokėtojui) – pasirinkus OUR mokesčių tipą, visi gavėjo ir/ar banko korespondento mokesčiai
bus sumokami mokėtojo.
Bankas nėra atsakingas, jeigu gavėją pasieks mažesnė pervestų lėšų suma dėl ne nuo Banko nepriklausančių
aplinkybių (gavėjo bankas ir/ar bankas korespondentas gali taikyti papildomus mokesčius). OUR mokesčių tipas
naudojamas mokėjimo nurodymams į ne Europos ekonominės erdvės šalis.
OUR mokesčių tipas naudojamas mokėjimo nurodymams į ne Europos ekonominės erdvės šalis.
Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.
Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Gautų mokėjimų įskaitymas

Gautų mokėjimų įskaitymas

Pervedimai iš vieningos euro mokėjimų erdvės
(SEPA) šalių eurų valiuta (1)

Nemokamai

Gaunami SHA/BEN tipo mokėjimai (2)

10 Eur

Gaunami OUR tipo mokėjimai (3)

Nemokamai

(1) Pervedimai iš vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) ir atitinkantys SEPA reikalavimus. Pilną šalių narių sąrašą
galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje.
(2) Mokestis taikomas gaunamiems SWIFT mokėjimams su SHA/BEN mokesčio tipu visoms valiutoms už EEE ir bet
kokia kita valiuta negu EUR jeigu mokėjimas gautas iš EEE.
BEN - visi mokesčiai taikomi gavėjui.
SHA - gavėjas moka Luminor Banko ir bankų korespondentų mokesčius. Korespondentinių bankų mokesčiai būna
nurašomi nuo pervedamos sumos.
(3) OUR – Luminor Banko mokesčiai netaikomi. Tačiau, gali būti taikomi korespondentinių bankų mokesčiai, kurie jau
būna nurašyti nuo pervedamos sumos.
Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Kitos pervedimų paslaugos

Sąrašinis pervedimas (darbo užmokesčio pervedimas)

Sąrašinio pervedimo (darbo užmokesčio
pervedimo) pateikimas

1 Eur už kiekvieną

Pervedimo eurais vykdymas pagal pateiktą
sąrašinį pervedimą Banko viduje

Nemokamai

Pervedimo vykdymas pagal pateiktą sąrašinį
pervedimą į kitus vieningos euro mokėjimų
erdvės (1) šalyse registruotus bankus

0,40 Eur

(1) Pilną šalių narių sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje.
Daugiau informacijos apie Darbo užmokesčio pervedimą galite rasti čia.

Pastovūs pervedimai

Klientų aptarnavimo padalinyje

Skaitmeniniuose kanaluose

Pastovių pervedimų sutarties
sudarymas (1)

5 Eur

Nemokamai

Automatinio e. sąskaitos
apmokėjimo užsakymas

5 Eur

Nemokamai

Koregavimas ir atšaukimas

5 Eur

Nemokamai

Pastovių pervedimų vykdymas

Neteikiama

Pagal Kainyne pateiktus
mokėjimų įkainius

Automatinis e. sąskaitos
apmokėjimas

Neteikiama

Nemokamai

(1) Pastovūs pervedimai eurais, sudaryti banko padalinyje, vykdomi banko viduje arba į kitus Lietuvoje registruotus
bankus.
Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Automatinio sąskaitos balanso paslauga

Paslaugos aktyvinimas

100 Eur už sąskaitą

Paslaugos administravimas

50 Eur / už sąskaitą / mėn.

Sutarties sąlygų keitimas

100 Eur už sąskaitą

Kredito pervedimo atšaukimas, informacijos patikslinimas ir tyrimas

Klaida dėl Luminor banko kaltės

Nemokamai

Mokėjimai eurais Lietuvoje arba į vieningos euro
mokėjimų erdvės (SEPA) šalis (1)

20 Eur

Mokėjimai bet kuria valiuta į ne vieningos euro
mokėjimų erdvės (SEPA) šalis ir mokėjimai kita
valiuta nei eurais į vieningos euro mokėjimų
erdvės (SEPA) šalis (1)
- iki 6 mėn. po mokėjimo nurodymo gavimo.
- daugiau kaip 6 mėn. po mokėjimo nurodymo
gavimo.

50 Eur + papildomi mokesčiai (2)
100 Eur + papildomi mokesčiai (2)

(1) Pilną šalių narių sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje.
(2) Kiti banko mokesčiai - komisiniai mokesčiai, kuriuos taiko bankas korespondentas ir/ar gavėjo bankas už
pervedimo tyrimą, atšaukimą ar taisymą.

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos

Banko pranešimo kopijos patvirtinimas (SWIFT
arba SEPA)

10 Eur už kiekvieną

Pateikto mokėjimo dokumento atspausdinimas ir
patvirtinimas banke

5 Eur

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai
gavėjo sąskaita yra Luminor Bank AS Lietuvos
skyriuje ar kitame Lietuvoje registruotame banke
(1)

1 Eur

(1) 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.

Luminor E-Commerce Gateway

Luminor E-Commerce Gateway

Paslaugos aktyvavimas

Nemokamai

Mėnesinis mokestis

Nemokamai

Įskiepiai e-prekybos platformoms (palaikomų
įskiepių sąrašą rasite čia)

Nemokamai

Operacijos mokestis, skaičiuojamas nuo
pavedimo sumos

Pagal susitarimą (1)

Kortelės išleidėjo motyvuotos pretenzijos
apdorojimas

15 Eur

(1) Jei sutartis pasirašyta prieš 2021 09 01, operacijos mokestis yra:
- 1.50% nuo operacijos sumos, min. 0.15 Eur;
- (verslo ir išduotoms ne EEE mokėjimo kortelėms) 3% nuo operacijos sumos, min. 0.30 Eur.
Daugiau informacijos apie Luminor E-Commerce Gateway galite rasti čia.

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis skaitytuvu pardavimo
vietose

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis skaitytuvu pardavimo vietose

Operacijos mokestis, skaičiuojamas nuo
pavedimo sumos

Pagal susitarimą

Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis ataskaita

Nemokamai

Komunalinių paslaugų mokesčių surinkimas

Komunalinių paslaugų mokesčių surinkimas

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.

Kitos paslaugos

E. sąskaita teikėjams

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 (1) 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

(1) Mokėjimo paslaugų teikėjai, sudarę su „Luminor“ e. sąskaitos sutartį.
Ši paslauga papildomai apmokestinama PVM.
Daugiau informacijos apie apie E. sąskaitas galite rasti čia.

Grynųjų pinigų inkasavimas ir pristatymas

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

Paskolos

Visi paskolų produktai

Sutartį pasirašant elektroniniu
parašu ir paraišką pateikiant
skaitmeniniais kanalais.

Sutartį ir/arba paraišką
pasirašant fiziniu parašu

Sutarties parengimo mokestis

1% paskolos sumos, bet ne
mažiau nei 150 Eur

1% paskolos sumos, bet ne
mažiau nei 250 Eur

Mokestis už sutarties sąlygų
keitimą

1% paskolos sumos, bet ne
mažiau nei 150 Eur

1% paskolos sumos, bet ne
mažiau nei 250 Eur

Grafiko keitimas išankstinio
kredito dengimo atvejais
(trumpinant galutinį paskolos
grąžinimo terminą ir mažinant
paskolos įmokų sumas) (1)

75 Eur

Sutikimas dėl bankui įkeisto
nekilnojamojo turto vėlesnio
įkeitimo kito kreditoriaus
naudai refinansuojant kreditą

250 Eur

Banko sutikimų, leidimų ir
pažymų parengimas kliento
prašymu (2)

Pagal susitarimą, bet ne
mažiau nei 45 Eur už kiekvieną

Mokesčiai verslo klientams nustatomi individualiai, remiantis kliento ir banko abipusiu susitarimu.
(1) Mokestis taikomas, kai kredito gavėjo ir banko sudarytoje sutartyje numatyta, kad sugrąžinus dalį paimto kredito
anksčiau sutartyje nurodytų terminų atitinkamai sumažės kitu artimiausiu laiku grąžinamo kredito dalys.
(2) Sutikimai, leidimai ir pažymos parengiami per 10 darbo dienų.
Daugiau informacijos apie Žemės ūkio finansavimą galite rasti čia, apie Investicinę paskolą čia, o apie kreditą
Smulkiam Verslui čia.

Faktoringas

Faktoringo paslaugas (1)

Faktoringo sutarties mokestis

Šalių susitarimu, bet ne daugiau kaip 1% nuo
faktoringo limito sumos, tačiau ne mažiau kaip
350 Eur

Faktoringo limito padidinimas/ Faktoringo
sutarties pratęsimas

Šalių susitarimu, bet ne daugiau kaip 1% nuo
faktoringo limito sumos, tačiau ne mažiau kaip
350 Eur

Faktoringo sutarties pakeitimai dėl pasikeitusio
pirkėjų ar tiekėjų sąrašo

100 Eur

Kiti sutarties pakeitimai

Ne mažiau kaip 200 Eur

Administravimo mokestis

Bent 0,1% nuo sumos pateiktos sąskaitoje (ne
mažiau kaip 3 Eur)

Pirkėjo limito nustatymas/keitimas/peržiūra ar
atnaujinimas

65 Eur

Pinigų grąžinimas už nefinansuotas sąskaitas
faktūras

10 Eur + pavedimo mokestis pagal nustatytą
kainyną

Standartinių pažymų dėl panaudoto limito
parengimas

15 Eur

Nestandartinių pažymų/raštų parengimas pagal
kliento pageidavimą

50 Eur

Archyvo dokumentų kopijų paruošimas ir
išdavimas

15 Eur už kiekvieną dokumentą

Kainos nurodytos be PVM.
(1) Faktoringo paslaugas teikia „Luminor Lizingas UAB"
Daugiau informacijos apie Faktoringą galite rasti čia.

Lizingas

Lizingo mokesčiai

Sutarties sudarymo mokestis (1)

1% nuo pirkimo kainos, bet ne mažiau nei 200
Eur

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 sutarties nutraukimas, kai iki
laikotarpio pabaigos ne daugiau kaip 3 mėnesiai

0.5% nuo likutinės vertės prašymo pateikimo
metu, ne mažiau kaip 150 Eur (+ PVM, jei veiklos
nuoma)

Sutarties pratęsimas

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

Įsipareigojimų perkėlimo mokestis

1% nuo pirkimo kainos, bet ne mažiau nei 200
Eur

Mokestis už anksčiau išsipirktą turtą

Pagal sutartį

Delspinigiai už nesumokėtas lizingo vertės
dengimo įmokas, palūkanas, baudas

Pagal sutartį

Dalies turto vertės dengimas

Pagal sutartį

(1) Nurodyti mokesčiai yra indikatyvūs ir gali keistis priklausomai nuo atskiro susitarimo tarp šalių.
Daugiau informacijos apie Lizingą galite rasti čia.

Kiti lizingo paslaugų mokesčiai

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

Pažymos auditui parengimas

30 Eur + PVM

Ataskaita apie sumokėtas palūkanas
kompensuojamas Žemės ūkio paskolų garantijų
fondo

15 Eur + PVM už kiekvieną

Subnuomos dokumentų rengimas

30 Eur + PVM už dokumentų paketą 1
subnuomininkui

Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu
gautų dokumentų persiuntimas

10 Eur + PVM už kiekvieną

PVM sąskaitų faktūrų pateikimas

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

Greitojo pašto išlaidos

Kompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo
įkainius

Daugiau informacijos apie Lizingą galite rasti čia.

Akredityvai

Importo akredityvai

Akredityvo išleidimas (1)

100 Eur

Akredityvo pakeitimas

35 Eur

Akredityvo atšaukimas

35 Eur

Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų
komplektą) (2)

0,18% nuo sumos, min. 70 Eur

Mokėjimas pagal dokumentus

60 Eur

Atidėto mokėjimo administravimas

30 Eur

Akredityvo nepanaudojimas (netaikoma
rezerviniams akredityvams)

30 Eur

Dokumentų neatitikimo mokestis (moka
akredityvo gavėjas)

100 Eur

SWIFT pranešimas dėl dokumentų neatitikimo
(moka akredityvo gavėjas)

25 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

30 Eur

Prekių perleidimas

30 Eur

Akredityvo ar jo pakeitimo projekto parengimas

Pagal susitarimą, min. 50 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

25 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį / Lietuvoje

55 Eur / 17 Eur

Sutartis/Sutarties pakeitimas

Pagal susitarimą

(1) Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos
palūkanos už Banko įsipareigojimą.
Už lėšas, rezervuotas akredityvui išleisti, palūkanos nemokamos.
Už rezervinio akredityvo išleidimą ar jo sumos didinimą taikomas garantijos išleidimo mokestis.
(2) 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 0,09%, min. 35
Eur.
Daugiau informacijos apie Akredityvus galite rasti čia.

Eksporto akredityvai

Pranešimas apie akredityvą

40 Eur

Pranešimas apie akredityvo pakeitimą

30 Eur

Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną
dokumentų komplektą) (1)

0,18% nuo sumos, min. 70 Eur

Mokėjimas pagal dokumentus

30 Eur

Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną
dokumentų komplektą)

45 Eur

Atidėto mokėjimo administravimas

30 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

30 Eur

Akredityvo tvirtinimas

Pagal susitarimą, min. 100 Eur

Akredityvo pervedimas

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

Pakeistų pagal pervedamą akredityvą
dokumentų tikrinimas

30 Eur

Akredityvo dokumentų pirkimas

Pagal susitarimą, min. 100 Eur

Mokėjimo reikalavimas

20 Eur

Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti
lėšas

45 Eur

Lėšų paskirstymas

0,1%, min. 35 Eur

Akredityvo ar jo pakeitimo projekto parengimas
ar peržiūra

Pagal susitarimą, min. 50 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

25 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį / Lietuvoje

55 Eur / 17 Eur

Mokesčiai kitų bankų klientams
Pranešimas apie akredityvą

100 Eur

Pranešimas apie akredityvo pakeitimą

100 Eur

(1) 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 0,09%, min. 35
Eur.
Daugiau informacijos apie Akredityvus galite rasti čia.

Dokumentų inkaso

Dokumentų inkaso

Pranešimas apie inkaso sąlygas

30 Eur

Inkaso sąlygų pakeitimas

25 Eur

Dokumentų apmokėjimas ar inkasavimas

0,15% nuo sumos, min. 40 Eur, max. 220 Eur

Neapmokėtų dokumentų įteikimas ar grąžinimas

0,15% nuo sumos, min. 40 Eur, max. 220 Eur

Dokumentų priežiūra, jei nemokama ar
neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo
apie inkaso sąlygas dienos

30 Eur už mėnesį ar jo dalį

Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 dienų
nuo mokėjimo datos

30 Eur už mėnesį ar jo dalį

Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo

35 Eur

Protestavimas

100 Eur ir notaro mokesčiai

Prekių perleidimas

30 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

25 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį / Lietuvoje

55 Eur / 17 Eur

Mokesčiai taikomi importo ir/arba eksporto dokumentų inkaso.
Daugiau informacijos apie Dokumentų inkaso galite rasti čia.

Garantijos

Banko garantijos

Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei rezervuotos lėšos (2)/įkeistas terminuotas
indėlis

0,5% nuo sumos, min. 100 Eur

- jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės

0,5% nuo sumos, min. 100 Eur, max. 180 Eur ir
palūkanos už banko įsipareigojimą

Garantijos suteikimas kito banko prašymu

250 Eur ir palūkanos už banko įsipareigojimą

Garantijos pakeitimas, įskaitant garantijos sumos
mažinimą pagal garantijos sąlygas

40 Eur

Skubus garantijos suteikimas, pakeitimas (3)

80 Eur

Prašymo suteikti garantiją anuliavimas

45 Eur

Garantijos ar jos pakeitimo projekto parengimas

Pagal susitarimą, min. 50 Eur

Reikalavimo mokėti pagal garantiją
administravimas

0,1% nuo reikalavimo sumos, min. 145 Eur

Pranešimas apie kito banko suteiktą garantiją
arba jos pakeitimą

40 Eur

Reikalavimo mokėti pagal kito banko suteiktą
garantiją administravimas

55 Eur

Kito banko suteiktos garantijos autentiškumo
patikrinimas (taikoma, jei Bankas nėra
pranešantysis bankas)

45 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento
prašymu

25 Eur

Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu
paštu į užsienį / Lietuvoje

55 Eur / 17 Eur

Sutartis/Sutarties pakeitimas

Pagal susitarimą

(1) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos
pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis
įkainis pagal susitarimą.
(2) Už lėšas, rezervuotas garantijai suteikti, palūkanos nemokamos.
(3) Papildomas mokestis prie Garantijos suteikimo/pakeitimo mokesčio. Skubi garantija suteikiama, pakeitimas
atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos.
Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos sąlygos garantijos suteikimui arba pakeitimui.
Daugiau informacijos apie Garantijas galite rasti čia.

Interneto bankas

Interneto bankas

Prisijungimo kodų generatoriaus Digipass 260C
išdavimas arba pakeitimas (1)

15 Eur

Prisijungimo kodų generaroriaus Digipass 300C
išdavimas arba keitimas (2)

25 Eur

Prisijungimo kodų generatoriaus atblokavimas
Klientų konsultavimo centruose arba telefonu

5 Eur

SMS pranešimų siuntimas apie įplaukas ar
nurašymus sąskaitoje

0,12 Eur

(1) Prisijungimo kodų generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą, generatoriaus
atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už kainyne nurodytą mokestį.
(2) Kiekis ribotas, todėl keičiant gali būti išduotas standartinis kodų generatorius.
Daugiau informacijos apie Skaitmeninius kanalus galite rasti čia.

Bridge

Bridge

Registracijos mokestis

Nemokamai

Fizinio prieigos rakto išdavimas arba pakeitimas

30 Eur

Mėnesinis administravimo mokestis

25 Eur

Mėnesinis administravimo mokestis už
kiekvienos papildomos Grupės įmonės
prijungimą

10 Eur

Sutarties pakeitimo mokestis

20 Eur

Daugiau informacijos apie Bridge galite rasti čia.

Luminor Webservice

Luminor Webservice

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.

SWIFT paslaugos

Kredito pervedimo paslauga - MT101

Paslaugos aktyvinimo mokestis (taikomas už
kiekvieną sąskaitą) IN/OUT MT101 paslaugai

50 Eur

Kredito pervedimo vykdymas pagal gautą MT101
pranešimą

Pagal internetu pateiktų pervedimų įkainius

Paslaugos administravimo mokestis (taikomas už
kiekvieną sąskaitą) IN/OUT MT101 paslaugai

15 Eur už sąskaitą / mėn.

Paslaugos nutraukimas

Nemokamai

Pranešimo išsiuntimas pagal MT101 nurodymą

Nemokamai

Sąskaitos informacijos paslauga (MT940, MT941, MT942)

Paslaugos aktyvinimo mokestis (taikomas už
kiekvieną sąskaitą kiekvienam BIC) IN/OUT
MT940/MT941/MT942 paslaugai

50 Eur

Paslaugos nutraukimas

Nemokamai

Sąskaitos ataskaitos MT940 siuntimas (taikomas
už kiekvieną sąskaitą kiekvienam BIC)

30 Eur už sąskaitą / mėn.

Sąskaitos likučio (MT 941) siuntimas (taikomas
už kiekvieną sąskaitą kiekvienam BIC)

1 Eur už kiekvieną MT941 pranešimą

Operacijų ataskaitos (MT 942) siuntimas
(taikomas už kiekvieną sąskaitą kiekvienam BIC)

1 Eur už kiekvieną MT942 pranešimą

Operacijų ataskaitos (MT942), likučio (MT941) ar
išrašo (MT940) gavimas (taikomas už kiekvieną
sąskaitą kiekvienam BIC)

15 Eur už sąskaitą / mėn.

Kortelė „Visa Business Debit“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Debeto kortelės išdavimas

8 Eur

Mėnesinis kortelės administravimo mokestis

2 Eur per mėnesį

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje (1)

10 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

10 Eur

Kortelės atnaujinimo (2) mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis (3)

8 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

30 Eur

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
(1) Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau
prašo persiųsti ją paštu.
(2) Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius 2 mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
(3) 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.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Grynųjų pinigų išėmimas ir įmokėjimas

Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose
Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje

0,5%, min. 1 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas kitų bankų
bankomatuose

2%, min. 3,50 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas Banko partnerių tinkle
(1) per elektroninius kortelių skaitytuvus

0,5%, min. 1 Eur

Grynųjų įmokėjimas Luminor ir Medus
bankomatuose Lietuvoje

0,06%

Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko partnerių tinkle
(1) per elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50 Eur

(1) PERLAS terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą vietų sąrašą čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
Grynųjų pinigų išėmimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Standartinių grynųjų pinigų išėmimo ar
atsiskaitymo limitų keitimas fiziniuose ar
nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose (1)

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

1,50 Eur

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

6 Eur

PIN kodo priminimo užsakymas:
- Interneto banku
- Klientų aptarnavimo centre and susisiekus su
Klientų aptarnavimo vadybininku

Nemokamai
5 Eur

(1) Pasirinkus nestandartinį aukštesnės rizikos operacijų limitą, saugumo paslauga „Saugi kortelė“ yra privaloma.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Kortelė „Visa Business“

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Kredito kortelės išdavimas

15 Eur

Mėnesinis kortelės administravimo mokestis

3 Eur per mėnesį

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje (1)

10 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

10 Eur

Kortelės atnaujinimo (2) mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis (3)

15 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

30 Eur

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
(1) Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau
prašo persiųsti ją paštu.
(2) Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per pastaruosius 5 mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
(3) 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.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Grynųjų pinigų išėmimas ir įmokėjimas

Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose
Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje

2%, min. 3,50 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas kitų bankų
bankomatuose

2%, min. 3,50 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas Banko partnerių tinkle
(1) per elektroninius kortelių skaitytuvus

2%, min. 3,50 Eur

Grynųjų įmokėjimas Luminor ir Medus
bankomatuose Lietuvoje

0,06%

Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko partnerių tinkle
(1) per elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50 Eur

(1) PERLAS terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą vietų sąrašą čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
Grynųjų pinigų išėmimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Kreditas

Kredito limito sutarties sudarymas

Nemokamai

Kredito limito metinės palūkanos

12%

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Standartinių grynųjų pinigų išėmimo ar
atsiskaitymo limitų keitimas fiziniuose ar
nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose (1)

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

1,50 Eur

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

6 Eur

PIN kodo priminimo užsakymas:
- Interneto banku
- Klientų aptarnavimo centre and susisiekus su
Klientų aptarnavimo vadybininku

Nemokamai
5 Eur

(1) Pasirinkus nestandartinį aukštesnės rizikos operacijų limitą, saugumo paslauga „Saugi kortelė“ yra privaloma.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

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 klientų aptarnavimo
padalinyje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Mokestis už vieną apsilankymą oro uosto salėje
asmeniui

28 Eur

Kortelė „Visa Business Electron“ (nebeišduodamos nuo
2020 04 01)

Kortelės išdavimas ir atnaujinimas

Kortelės išdavimo mokestis

8 Eur

Mėnesinis kortelės administravimo mokestis

8 Eur per metus

Kortelės atsiėmimas Banko skyriuje (1)

10 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

10 Eur

Kortelės atnaujinimo (2) mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis (3)

8 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

30 Eur

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
(1) Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs Bankui, kad kortelę atsiims Banko skyriuje, tačiau
prašo persiųsti ją paštu.
(2) Kortelės atnaujinamos tuo atveju, jeigu per paskutinius 2 mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
(3) 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 išėmimas ir įmokėjimas

Grynųjų pinigų išėmimas Luminor bankomatuose
Baltijos šalyse ir Medus bankomatuose Lietuvoje

0,5%, min. 1 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas kitų bankų
bankomatuose

2%, min. 3,50 Eur

Grynųjų pinigų išėmimas Banko partnerių tinkle
(1) per elektroninius kortelių skaitytuvus

0.5%, min. 1 Eur

Grynųjų įmokėjimas Luminor ir Medus
bankomatuose Lietuvoje

0,06%

Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko partnerių tinkle
(1) per elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50 Eur

(1) PERLAS terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą vietų sąrašą čia. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
Grynųjų pinigų išėmimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Standartinių grynųjų pinigų išėmimo ar
atsiskaitymo limitų keitimas fiziniuose ar
nuotoliniuose klientų aptarnavimo centruose (1)

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

1,50 Eur

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

6 Eur

PIN kodo priminimo užsakymas:
- Interneto banku
- Klientų aptarnavimo centre and susisiekus su
Klientų aptarnavimo vadybininku

Nemokamai
5 Eur

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

Investicinės paslaugos

Investavimas į vertybinius popierius

Skolos vertybinių popierių
pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje:
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AS Lietuvos
skyrius

0,2% sandorio vertės, padauginus iš skolos
vertybinių popierių trukmės (metais), maks. 2%
sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 30 Eur

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

Su indeksu susietų obligacijų pardavimas
antrinėje rinkoje (1)

0,2% nuo pardavimo kainos

Obligacijų ir biržose prekiaujamų
investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas /
pardavimas:
Obligacijų / biržose prekiaujamų investicinių
fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas
interneto banke

0,5% sumos (min. 50 Eur arba min. 65 USD)

Akcijų pirkimas ir pardavimas Baltijos šalių
biržose (Interneto banke) (2)

0,19% sumos (min. 1,50 Eur)

Investicinių fondų pirkimas / pardavimas:
(3)
Investavimas į investicinius fondus Luminor
interneto banke

1% sandorio sumos (min. 15 Eur arba 20 USD)

Investavimas į „Nordea“ investicinius fondus
Luminor interneto banke

1% sandorio sumos (min. 1 Eur arba 1,30 USD)

(1) Nuo nominalios vertės taiko „Nordea Bank“ AB (šis mokestis įskaitytas į kainą).
(2) Į Luminor Bank AS mokesčius neįskaičiuoti biržos mokesčiai.
(3) Už klientams išplatintus investicinių fondų vienetus Luminor Bank Lietuvos skyrius gauna skatinamuosius
mokėjimus (komisinį mokestį) iš investicinių fondų valdytojų. Gaunamo komisinio mokesčio dydis už skirtingų
investicinių fondų vienetų platinimą skiriasi. Daugiau informacijos apie Luminor Bank AS gaunamus ir mokamus
skatinamuosius mokėjimus pateikta banko tinklalapyje paskelbtame dokumente „Bendroji informacija apie

skatinamuosius mokėjimus“.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis

Baltijos šalių vertybiniai popieriai

0,02 % sumos (min. 1 Eur)

Užsienio valstybių vertybiniai popieriai
(Australija, Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija,
Graikija, Honkongas, Ispanija, Italija, Japonija,
JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Lenkija,
Norvegija, Nyderlandai, Prancūzija, Singapūras,
Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija)

0,04% sumos (min. 1,50 Eur)

Euroobligacijos

0,03% sumos (min. 1,50 Eur)

Kiti vertybiniai popieriai

0,1% sumos (min. 1,50 Eur)

Susietos obligacijos

Nemokamai

„Nordea“ investiciniai fondai

0,04% sumos (min. 1,50 Eur)

Saugojimo mokestis apskaičiuojamas ir nurašomas nuo sąskaitos per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos
Saugojimo mokesčiai skolos ir išvestinėms finansinėms priemonėms skaičiuojami nuo nominalios 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.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Vertybinių popierių pervedimai

Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su Luminor Bank AS
Lietuvos skyriumi

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: (1)
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

(1) 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.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos

Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento
finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento
finansinių priemonių sąskaitą banko viduje,
vykdomas 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 per mėn.

Kliento atstovavimas akcininkų susirinkimuose

Pagal susitarimą

Savanoriškių esminių įvykių apdorojimas

20 Eur ir kitos šalies mokesčiai

Kitos paslaugos, susijusios su esminiais įvykiais

Pagal susitarimą

Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

„Luminor Trade“ platforma

„Luminor Trade“ platforma

Akcijų ir biržose prekiaujamų investicinių
fondų vienetų (ETF) 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 sandorio sumos, bet ne mažiau nei 10
Eur

NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX
Copenhagen (First North)

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

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

0,1% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau nei 10
Eur

London Stock Exchange (IOB)

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

London Stock Exchange

0,1% nuo sandorio 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 sandorio sumos, bet ne mažiau nei 25
USD

Oslo Stock Exchange

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

Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna
Stock Exchange

0,1% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau nei 10
Eur

NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX
Stockholm (First North)

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

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip)

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

Hong Kong Exchange

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

Mėnesinis saugojimo mokestis akcijoms ir
ETF: (1)
Akcijos

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

ETF

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

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

Nemokamai

Vertybinių popierių pervedimas iš Luminor Trade
platformos į kitą banką / brokeriui

30 Eur už kiekvieną ISIN

Mokestis už informacijos apie JAV gautas
pajamas teikimą IRS (2)

90 USD

W-8BEN-E formos apdorojimas ir patvirtinimas
prieigai prie JAV rinkos Luminor Investor ir
Luminor Trade platformose

35 USD arba 30 Eur

Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį
Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitose

8% per metus (3)

Duomenų realiu laiku prenumerata Luminor
Investor ir Luminor Trade platformose

Kainos matomos platformoje

(1) Saugojimo mokestis bus apskaičiuojamas kiekvieną dieną pagal dienos pabaigos VP portfelio vertę ir nurašomas
kas mėnesį (neįskaičiuojant PVM, jei taikomas). Konvertuojant valiutą į eurus, mūsų partneris SAXO bankas taiko
dabartinį rinkos keitimo kursą, pridėdamas 0,5% maržą. Neatidėliotino keitimo rinkos kursas – tiesioginio kuo
skubesnio vienos valiutos keitimo į kitą rinkoje kaina, taikoma daugumos Elektroninių ryšių tinklo (ECN) brokerių (pvz.,
„Reuters“).
(2) Išsami informacija apie Metinį išskaičiuojamą JAV gautų pajamų mokestį pateikta čia.
(3) Palūkanos už neigiamą grynųjų pinigų likutį Luminor Investor ir Luminor Trade sąskaitose yra skaičiuojamos
sudedant dabartinę tarpbankinę rinkos palūkanų normą ir fiksuotas 8% metines palūkanas. Palūkanos yra
nuskaičiuojamos kalendorinio mėnesio pirmomis dienomis už praėjusio mėnesio dienas kai sąskaitoje buvo neigiamas
grynųjų pinigų likutis.
Daugiau informacijos apie Luminor Trade galite rasti čia.

Kitos paslaugos

Pažymos

Pažymos paruošimas kliento prašymu:
- Standartinė pažyma apie atidarytas/uždarytas
sąskaitas bei jų likučius (1)
- Nestandartinės pažymos (1)

10 Eur

Pagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 30 Eur,
išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytus atvejus, kai tokia informacija turi būti
teikiama Nemokamai

Kaupiamosios sąskaitos likutis (1)

Nemokamai

Kliento auditoriams, rekomendacinis laiškas (1)

30 Eur

Papildomas mokestis už pažymos parengimą
kliento pageidavimu ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas (2)

15 Eur

(1) Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.
(2) paslauga neteikiama, ruošiant pažymą kliento auditoriams.
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Dokumentų nuorašai ir siuntimas

Dokumentų nuorašai
Sutarčių ir kitų dokumentų

6 Eur už vieną sutartį

Mokamųjų dokumentų

2 Eur už kiekvieną

Dokumentų siuntimas
Paštu Lietuvoje paprastu laišku

0,80 Eur už vieną lapą + pašto išlaidos 5 Eur

Paštu Lietuvoje registruotu laišku

0,80 Eur už vieną lapą + pašto išlaidos 5 Eur

Paštu į užsienį

0,80 Eur už vieną lapą + pašto išlaidos 10 Eur

Pristatymas per kurjerį

10 Eur + kurjerio išlaidos

