Kainynas privatiems 2018-08-03 – 2018-10-07

Archyvas

Paslaugų krepšeliai
Standartiniai krepšeliai

Standartiniai

Kasdienis krepšelis

Aktyvus krepšelis

Auksinis krepšelis

1,50 Eur per mėn.*

3,50 Eur per mėn.

5,50 Eur per mėn.

Debeto kortelė

+

+

+

Kredito klasikinė
kortelė

-

+

galioja, kai sąskaitos
Nr. prasideda
LTXX40100

Kredito auksinė
kortelė

-

-

+

Sąskaitų banke
tvarkymas

+

+

+

Neriboti pervedimai
eurais internetu į EEE
šalis

+

+

+

Neriboti pervedimai
eurais banko viduje
internetu

+

+

+

Neriboti pervedimai
kita valiuta banko
viduje internetu**

+

+

+

Neriboti lėšų
įskaitymai eurais iš
EEE šalių

+

+

+

Kasdienis krepšelis

Aktyvus krepšelis

Auksinis krepšelis

Neriboti pervedimai už
paslaugas internetu

+

+

+

Neriboti apsipirkimai
el. parduotuvėse

+

+

+

Neriboti e. sąskaitų
apmokėjimai

+

+

+

Prisijungimo prie
interneto banko
priemonė***

+

+

+

Prisijungimo kodų
(slaptažodžių)
generatorius

-

galioja, kai sąskaitos
Nr. prasideda
LTXX40100

galioja, kai sąskaitos
Nr. prasideda
LTXX40100

Neribotos grynųjų
įnešimo operacijos
„Luminor“
bankomatuose
Lietuvoje

+

+

+

Išgryninimas
nurodytuose
bankomatuose be
mokesčio****

iki 550 Eur per mėn.

iki 1500 Eur per mėn.

iki 15000 Eur per
mėn.

Mokestis, taikomas
viršijus išgryninimo be
mokesčio sumą

0,40% sumos (min.
0,40 Eur)

0,40% sumos (min.
0,40 Eur)

2%

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo
dienos, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
**Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
***Prisijungimo prie interneto banko priemonės: PIN, TAN kodai
****Bendra išgryninimo suma taikoma visoms krepšeliui priklausančioms kortelėms gryninant lėšas „Luminor“ ir SEB
bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse. Lėšų išgryninimui taikoma
kortelei nustatyta bendra limito suma išsiimant grynuosius per parą.
Aktyvaus krepšelio kortelės pasirinktinai - 1 „Visa Classic“ ir iki 2 „Visa Debit“ arba iki 3 „Visa Debit“.
Auksinio krepšelio kortelės pasirinktinai - 1 „Visa Gold“ ir iki 2 „Visa Debit“ arba iki 2 „Visa Classic“ ir 1 „Visa Debit“.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo
dienos, sekantį mėnesį, t.y. suskaičiavus už per praeitą mėnesį atliktas atsiskaitymo operacijas mokėjimo kortele,
taikomas 1 Eur per mėn. mokestis. Klientams, priskirtiems Auksinių klientų grupei ir užsisakiusiems šį paslaugų
krepšelį iki 2018-02-01, iki 2018.12.01 taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
**Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
***Prisijungimo prie interneto banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
****Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant tik debeto kortele „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018
05 01 ir „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse. Lėšų išgryninimui taikoma kortelei nustatyta bendra limito suma
išsiimant grynuosius per parą.
Aktyvaus krepšelio kortelės – 1 „Mastercard Debit“ ir 1 „Mastercard Credit“.
Auksinio krepšelio kortelės - 1 „Mastercard Debit“ ir 1 „Mastercard Gold“.

Kitos sąlygos:
Mokėjimo kortelė be atsiėmimo mokesčio, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko skyriuje taikomas mokestis.
Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius be papildomo mokesčio, turint krepšelį 12 mėn. ir ilgiau.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT
(BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC
yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame
paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.

Privačios bankininkystės krepšelis

Privačios bankininkystės

Platininis krepšelis
12 Eur per mėn.
Debeto kortelė

+

Kredito klasikinė kortelė

-

Kredito auksinė kortelė

-

Kredito platininė kortelė

+

Sąskaitų banke tvarkymas

+

Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis

+

Neriboti pervedimai eurais banko viduje
internetu

+

Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje
internetu*

+

Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių

+

Neriboti pervedimai už paslaugas internetu

+

Neriboti apsipirkimai el. parduotuvėse

+

Neriboti e. sąskaitų apmokėjimai

+

Prisijungimo prie interneto banko priemonė**

+

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorius

+

Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“
bankomatuose Lietuvoje

+

Platininis krepšelis
Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be
mokesčio***

Neribojamas

Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be
mokesčio sumą

Netaikomas

Paslauga teikiama privačios bankininkystės klientams, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400.
*Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
**Prisijungimo prie interneto banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
***Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant tik debeto kortele „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018
05 01 ir „Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse. Lėšų išgryninimui taikoma kortelei nustatyta bendra limito suma
išsiimant grynuosius per parą.
Platininio krepšelio kortelės - 1 „Mastercard Debit“ ir 1 „Mastercard Platinum“.
Kitos sąlygos:
Mokėjimo kortelė be atsiėmimo mokesčio, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko skyriuje taikomas mokestis.
Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.
Krepšelio mokestis nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT
(BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC
yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame
paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.

Jaunimo krepšeliai

Jaunimo

Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6
m.)

Kasdienis krepšelis jaunuoliui
(7-20 m.)

0 Eur per mėn.

0 Eur per mėn.

Debeto kortelė

-

+

Prisijungimo prie interneto
banko priemonė*

-

+

Sąskaitų banke tvarkymas

+

+

Neriboti pervedimai eurais
internetu į EEE šalis

-

+

Neriboti pervedimai eurais
banko viduje internetu

-

+

Neriboti pervedimai kita valiuta
banko viduje internetu**

-

+

Neriboti lėšų įskaitymai eurais
iš EEE šalių

+

+

Neriboti pervedimai už
paslaugas internetu

-

+

Neriboti apsipirkimai el.
parduotuvėse

-

+

Neriboti e. sąskaitų
apmokėjimai

-

+

Neribotos grynųjų įnešimo
operacijos „Luminor“
bankomatuose Lietuvoje

-

+

Išgryninimas nurodytuose
bankomatuose be mokesčio***

-

iki 550 Eur per mėn.

Mokestis, taikomas viršijus
išgryninimo be mokesčio sumą

Kasdienis krepšelis vaikui (iki 6
m.)

Kasdienis krepšelis jaunuoliui
(7-20 m.)

Netaikomas

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
* Prisijungimo prie interneto banko priemonės: PIN, TAN kodai.
**Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
***Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ ir SEB bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir
„Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
* Prisijungimo prie interneto banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
**Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
***Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse.
Kitos sąlygos:
Kol nepilnamečiui sukaks 14 m., jo vardu atidarytą banko sąskaitą (-as) valdyti gali tėvai, įtėviai ar globėjai.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Mokėjimo kortelė be atsiėmimo mokesčio, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko skyriuje taikomas mokestis.
Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT
(BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC
yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame
paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.

Senjoro krepšelis

Senjoro

Kasdienis krepšelis senjorui (nuo 65 m.)
0,80 Eur per mėn.
Debeto kortelė

+

Sąskaitų banke tvarkymas

+

Prisijungimo prie interneto banko priemonė*

+

Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis

+

Neriboti pervedimai eurais banko viduje
internetu

+

Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje
internetu**

+

Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių

+

Neriboti pervedimai už paslaugas internetu

+

Neriboti apsipirkimai el. parduotuvėse

+

Neriboti e. sąskaitų apmokėjimai

+

Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“
bankomatuose Lietuvoje

+

Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be
mokesčio***

iki 550 Eur per mėn.

Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be
mokesčio sumą

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
* Prisijungimo prie interneto banko priemonės: PIN, TAN kodai.
**Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400,

taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
***Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ ir SEB bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir
„Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
* Prisijungimo prie interneto banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
**Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
***Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse.
Kitos sąlygos:
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT
(BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC
yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame
paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga

Kasdienis krepšelis su pagrindine mokėjimo
sąskaita
1,50 Eur per mėn.*
Debeto kortelė

+

Sąskaitų banke tvarkymas

+

Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis

+

Prisijungimo prie interneto banko priemonė**

+

Neriboti pervedimai eurais banko viduje
internetu

+

Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje
internetu***

+

Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių

+

Neriboti pervedimai už paslaugas internetu

+

Neriboti apsipirkimai el. parduotuvėse

+

Neriboti e. sąskaitų apmokėjimai

+

Neribotos grynųjų įnešimo operacijos „Luminor“
bankomatuose Lietuvoje

+

Išgryninimas nurodytuose bankomatuose be
mokesčio****

iki 550 Eur per mėn.

Mokestis, taikomas viršijus išgryninimo be
mokesčio sumą

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo

dienos, taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
**Prisijungimo prie interneto Banko priemonės: PIN, TAN kodai.
***Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
****Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ ir SEB bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir
„Luminor“ bankomatuose Baltijos šalyse.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Per kalendorinį mėnesį atlikus bent 15 atsiskaitymų su krepšeliu susieta mokėjimo kortele, nuo krepšelio įsigaliojimo
dienos, sekantį mėnesį, t.y. suskaičiavus už per praeitą mėnesį atliktas atsiskaitymo operacijas mokėjimo kortele,
taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
Klientams, priskirtiems Auksinių klientų grupei ir užsisakiusiems pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą iki
2018-02-01, iki 2018.12.01 taikomas 1 Eur per mėn. mokestis.
**Prisijungimo prie interneto banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
***Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
****Nurodyta išgryninimo suma taikoma gryninant „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse.
Kitos sąlygos:
Krepšelio su pagrindine mokėjimo sąskaita mokesčiui taikoma 50 % nuolaida nepasiturintiems gyventojams,
gaunantiems piniginę socialinę paramą.
Krepšelio mokestis ir mokestis, kuris taikomas viršijus išgryninimo be mokesčio sumą, nurašomi iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT
(BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.... , BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400...,
BIC yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.
Mokėjimo kortelė be atsiėmimo mokesčio, ją užsakius gauti paštu. Kortelę atsiimant banko skyriuje taikomas mokestis.
Šis mokestis taip pat taikomas, jeigu klientas buvo nurodęs bankui, kad kortelę atsiims banko skyriuje, tačiau prašo
persiųsti ją paštu.
Krepšelio mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos, todėl rekomenduojame
paslaugų krepšelį užsisakyti mėnesio pradžioje.

Minimalus paslaugų mokestis

Minimalus paslaugų mokestis

Mokestis
0,90 Eur per mėn.
Visų turimų sąskaitų banke tvarkymas

+

Prisijungimo prie interneto banko priemonė*

+

Neriboti lėšų įskaitymai eurais iš EEE šalių

+

Neriboti pervedimai eurais internetu į EEE šalis

+

Neriboti pervedimai eurais banko viduje
internetu

+

Neriboti pervedimai kita valiuta banko viduje
internetu

+

Neriboti pervedimai už paslaugas internetu

+

Neriboti apsipirkimai el.parduotuvėse internetu

+

Neriboti e.sąskaitų apmokėjimai internetu

+

Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100:
*Prisijungimo prie interneto Banko priemonės: PIN, TAN kodai.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX21400,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400:
*Prisijungimo prie interneto Banko priemonė „Nordea Codes“ programėlė.
Lėšų pervedimais Banko viduje laikomi pervedimai į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal tą pačią
taisyklę. Lėšų pervedimams kita valiuta į Banko sąskaitas, kurių numeris yra sudarytas pagal taisyklę: LTXX40100,
taikomos sąlygos, nustatytos pervedimams kita valiuta į kitus bankus.
Kitos sąlygos:
Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį, nepriklausomai nuo užsakymo datos. Mokestis
nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
Pervedimai ir lėšų įskaitymai turi atitikti SEPA reikalavimus, t.y. turi būti teisingai nurodytas Luminor Bank AB SWIFT
(BIC) kodas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC
yra NDEALT2X) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu.

Sąskaitų tvarkymas

Sąskaitos atidarymas

Banko skyriuje

Interneto banke

Sąskaitos atidarymas

nemokamai

-

Sąskaitos atidarymas ne ES
rezidentams*

100 Eur

-

*Mokestis taikomas asmenims, kurių rezidavimo valstybė yra ne Europos sąjungoje ir sumokamas prieš atliekant
patikrą bei priimant sprendimą ar pradėti dalykinius santykius.

Paskutinės sąskaitos uždarymas

Paskutinės sąskaitos
uždarymas*

Banko skyriuje

Interneto banke

3 Eur

3 Eur

*Netaikomas, jei klientas turi bent vieną mokėjimo sąskaitą banke ilgiau nei 6 mėnesius arba mokėjimo sąskaita yra
pagrindinė mokėjimo sąskaita.

Sąskaitos tvarkymas

Mokestis
Sąskaitos tvarkymas

Paslaugų rinkinio dalis

Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį

18%

Sąlyginis atsiskaitymas

pagal susitarimą

Įgalioto asmens priskyrimas prie sąskaitos (-ų)
valdymo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą

5 Eur

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

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 paprastas laiškas

-

Pažymos

Banko skyriuje

Interneto banke

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

6 Eur

6 Eur

Pajamų ir turto deklaracijoms*

nemokamai

nemokamai

Kliento auditoriams,
rekomendacinis laiškas*

30 Eur

30 Eur

Kitos pažymos*

15 Eur

15 Eur

Papildomas mokestis už
pažymos parengimą kliento
pageidavimu per ne ilgesnį nei
3 d. d. laikotarpį

15 Eur

15 Eur

*Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų

Dokumentų nuorašai / 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:

Pervedimai eurais

Pervedimai eurais banko viduje ir į Europos ekonominės erdvės šalis

Banko skyriuje

Interneto banke

Į savo sąskaitą banko
viduje

3 Eur

Paslaugų rinkinio dalis

Į kito gavėjo sąskaitą
banko viduje

3 Eur

Paslaugų rinkinio dalis

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

Neteikiama

25 Eur

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

Neteikiama

25 Eur

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

-

Paslaugų rinkinio dalis

Paprastas pervedimas
į EEE šalis

3 Eur

Paslaugų rinkinio dalis

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

Banko skyriuje

Interneto banke

Pastovių pervedimų
sutarties sudarymas

5 Eur

nemokamai

Pastovių pervedimų
vykdymas**

Paslaugų rinkinio dalis

Paslaugų rinkinio dalis

Mokesčiai taikomi už pervedimus eurais į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, registruotus Lietuvoje, kitose Europos
Sąjungos (ES) šalyse, Šveicarijoje ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.
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.
Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.
Pervedant lėšų likutį pagal prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą taikomas paprasto pervedimo į EEE šalis
banko skyriuje mokestis.

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

67Eur

SHA pervedimas, kai Luminor Bank AB 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*

0,87 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 centras“) nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir perveda jį VĮ
“Registrų centras”.

Gautų lėšų administravimas

Mokestis
Gautų pervedimu banko viduje

Paslaugų rinkinio dalis

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

Paslaugų rinkinio dalis

Kitais atvejais iš EEE ar užsienio šalyse
registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų

10 Eur

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.
*pateiktų pagal SEPA mokėjimo nurodymą arba, kai teisingai nurodytas nurodytas Luminor Bank AB SWIFT (BIC) kodas
(kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100, BIC yra AGBLLT2X, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400, BIC yra
NDEALT2X), gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formatu bei pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

Pervedimai kita valiuta

Pervedimai kita valiuta banko viduje

Banko skyriuje

Interneto banke

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

3 Eur

Paslaugų rinkinio dalis

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

Neteikiama

p/g Pervedimams kita valiuta į
kitus bankus nustatytus
įkainius

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.
Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

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

67Eur

SHA pervedimas, kai Luminor Bank AB 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 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

Pervedimai į „Luminor“ grupės
bankų ir bankų partnerių*
klientų sąskaitas

Banko skyriuje

Interneto banke

Neteikiama

11 Eur

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).
*„Luminor“ grupės bankai ir bankai partneriai:
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX40100 ir pervedimas atliekamas USD, NOK, PLN valiutomis:
Luminor Bank AS Latvija (BIC: RIKOLV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXRIKO;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: RIKOEE22), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX96;
DNB Bank ASA, Norvegija (BIC:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (BIC:NOLADE2H);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (BIC: MHBFPLPW).
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 ir pervedimas atliekamas DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD
valiutomis:
Nordea Bank AB, visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai;
Luminor Bank AS, Latvija (BIC: NDEALV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXNDEA;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: NDEAEE2X), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX1700017.
Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Gautų lėšų kita valiuta administravimas

Mokestis
Administravimas lėšų, gautų:
pervedimu banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo
sąskaitos Nr. sudarytas pagal tą pačią taisyklę,
t.y. abi sąskaitos prasideda LTXX40100 arba
LTXX21400

nemokamai

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

10 Eur

pervedimu iš „Luminor“ grupės bankų ir bankų
partnerių*

Nemokamai

kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje
registruotų bankų

10 Eur

*„Luminor“ grupės bankai ir bankai partneriai:
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX40100 ir pervedimas atliekamas USD, NOK, PLN valiutomis):
Luminor Bank AS Latvija (BIC: RIKOLV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXRIKO;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: RIKOEE22), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX96;
DNB Bank ASA, Norvegija (BIC:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (BIC:NOLADE2H);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (BIC: MHBFPLPW).
- kai mokėtojo sąskaitos numeris prasideda LTXX21400 ir pervedimas atliekamas DKK, GBP, NOK, SEK, RUB ir USD
valiutomis):
Nordea Bank AB, visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai;
Luminor Bank AS, Latvija (BIC: NDEALV2X), kai gavėjo sąskaita prasideda LVXXNDEA;
Luminor Bank AS, Estija (BIC: NDEAEE2X), kai gavėjo sąskaita prasideda EEXX1700017.
Tarp nurodytų bankų klientų lėšų pervedimo kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų siuntėjas yra „Luminor“ grupės
banko ar banko partnerio klientas, 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 kitus EEE šalyse registruotus
bankus tikslinimas/tyrimas/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 vieną

Pervedimo eurais į ne EEE šalis
tikslinimas/tyrimas/atšaukimas, jei pervedimas
neišsiųstas iš banko

8 Eur

Pervedimo eurais į ne EEE šalis
tikslinimas/tyrimas/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

*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/atšaukimas, jei pervedimas
neišsiųstas iš banko

8 Eur

Pervedimo kita valiuta, kai lėšų gavėjo sąskaita
yra kitame Lietuvoje registruotame banke
tikslinimas/tyrimas/atšaukimas (išsiųstas iš
banko)

20 Eur + kito banko mokesčiai, jei yra

Pervedimo kita valiuta
tikslinimas/tyrimas/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/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.

Valiutos keitimas tarp sąskaitų

Valiutos keitimas tarp sąskaitų

Banko skyriuje

Interneto banke

Tarp savo to paties IBAN
sąskaitų

Nemokamai

Nemokamai

Tarp savo sąskaitų skirtingais
IBAN, kai sąskaitos Nr.
sudarytas pagal tą pačią
taisyklę, t.y. abi sąskaitos
prasideda LTXX40100 arba
LTXX21400

3 Eur

Nemokamai

E. sąskaita

E. sąskaita

Banko skyriuje
E. sąskaitos gavimas

-

Interneto banke
Nemokamai

Vienkartinis e. sąskaitos
apmokėjimas pagal užpildytą
mokėjimo formą

3 Eur

Paslaugų rinkinio dalis

Automatinis e. sąskaitos
apmokėjimas

Nemokamai

Paslaugų rinkinio dalis

Automatinio e. sąskaitos
apmokėjimo užsakymas ar
atšaukimas

Nemokamai

Nemokamai

Automatinio e. sąskaitos
apmokėjimo sąlygų keitimas

Nemokamai

Nemokamai

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

Atsiskaitymas už paslaugas

Pervedimas už paslaugas

Banko skyriuje

Interneto banke

Nurašius iš mokėtojo sąskaitos

Neteikiama

Paslaugų rinkinio dalis

Grynaisiais pinigais

Neteikiama

-

Paslaugų rinkinys: minimalus paslaugų mokestis arba pasirinktas paslaugų krepšelis.

Pervedimo už paslaugas atšaukimas

Pervedimo už paslaugas
atšaukimas

Banko skyriuje

Interneto banke

kitos paslaugos susijusios su
pervedimais eurais.

kitos paslaugos susijusios su
pervedimais eurais.

Grynųjų pinigų operacijos

Grynųjų pinigų įskaitymas į sąskaitą

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

0,15% sumos, bet ne mažiau 3 Eur

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

0,50% sumos, bet ne mažiau 5 Eur

Eurų monetomis virš 10 Eur

6% sumos, bet ne mažiau 1 Eur

Grynųjų pinigų įskaitymas į banko sąskaitą LR
Vyriausybės taupymo lakštų pirkimui

nemokamai

Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į
taupomąjį indėlį**

0,15% sumos, bet ne mažiau 3 Eur

Grynųjų pinigų banknotais įmokėjimas į savo
sąskaitą terminuotųjų indėlių sutartims
sudaryti**

0,15% sumos, bet ne mažiau 3 Eur

Nurodymas pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius
pinigus į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje
registruotuose bankuose

Neteikiama

Klientas privalo įvardinti banko darbuotojui pateikiamų grynųjų pinigų sumą, išskyrus atvejus, kai klientas pageidauja
grynųjų pinigų perskaičiavimo paslaugos, po kurios neatlieka kitų operacijų.
*Už grynųjų pinigų įskaitymą į savo/bendrasavininkų sąskaitą mokestis netaikomas, jei tuo pačiu metu pateikiamas ir
mokėjimo nurodymas pervesti šias lėšas į kitą sąskaitą banke ar kitame banke Europos Sąjungos ir Europos
ekonominės erdvės šalių valiutomis.
**Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400. Mokestis netaikomas iki 2018.04.03.

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos

Mokestis
Nacionaline valiuta / bet kuria kita valiuta*

0,80% sumos, bet ne mažiau 3 Eur

Terminuotojo indėlio išmokėjimas eurais arba
užsienio valiuta**

0,80% sumos, bet ne mažiau 3 Eur

Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo
lakštus

nemokamai 60 kalendorinių dienų po emisijos
išpirkimo dienos

Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas

nemokamai

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas
arba užsakytų lėšų neatsiėmimo laiku mokestis

0,20% sumos, ne daugiau 300 Eur

*Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas:
- jei, uždarant banko sąskaitą, išmokamas likutis yra 3 Eur arba mažesnis;
- jei išmokamos indėlių lėšos, kurių sutartys buvo sudarytos iki 2013 12 01 (be automatinio pratęsimo).
**Kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400 ir lėšos buvo įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio
sutarties sudarymo dieną. Mokestis netaikomas iki 2018.04.03.
Jei klientas pageidauja paimti iš sąskaitos daugiau kaip 14 500 Eur arba ekvivalentą bet kuria kita valiuta, grynuosius
pinigus turi užsisakyti prieš 3 darbo dienas.

Valiutos pirkimas / pardavimas grynaisiais pinigais

Mokestis
Eurų banknotais ar monetomis (iki 10 Eur
monetomis)

1 Eur

Eurų monetomis virš 10 Eur

6% sumos, bet ne mažiau 1 Eur

Valiutos pirkimas grynaisiais pinigais valiutos
keitimo savitarnos aparate*

1 Eur

*Vilniaus Akropolio skyriuje (prekybos ir pramogų centras "Akropolis") ir Taikos skyriuje (prekybos ir pramogų centras
"Akropolis" Klaipėdoje).

Kitos operacijos grynaisiais pinigais

Mokestis
Banknotų tikrumo ir tinkamumo naudoti
apyvartoje tikrinimas ir/arba perskaičiavimas
(neatliekant kitų operacijų)

0,10 Eur už kiekvieną

Nacionalinės valiutos monetų keitimas į
banknotus / banknotų keitimas į monetas
(įskaitant ir perskaičiavimą)

6% sumos, ne mažiau 1 Eur

Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus
(bet kokia valiuta)

6% sumos, ne mažiau 1 Eur

Nacionalinės valiutos monetų perskaičiavimas,
neatliekant po to kitų operacijų

6% sumos

Individualių seifų nuoma

Kauno konsultacijų centre

Seifo
dydis,
(dm³)

Para

Savaitė

Mėnuo

3 mėnesiai

Pusė metų

1 metai

Nuo 4 iki
10

6

13

23

60

115

200

Nuo 10 iki
20

6

16

30

85

130

230

Virš 20

9

20

43

100

160

260

Paslauga teikiama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Individualių seifų nuomos sutartis galima sudaryti/pratęsti iki 2018.12.21, tačiau maksimalus nuomos terminas 2019.06.30.
Individualių seifų kainos nurodytos eurais su PVM.
Individualių seifų nuomos sutarties sudarymui turite turėti mokėjimo sąskaitą Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą
galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia. Uždarius mokėjimo sąskaitą banke, bankas individualaus seifo nuomos sutarties nepratęs.
Informaciją apie išlaidas, susijusias su paskutinės mokėjimo sąskaitos uždarymu rasite čia.

Klaipėdos, Tauragės, Mažeikių, Kretingos, Šiaulių skyriuose

Seifo
dydis,
(dm³)

Para

Savaitė

Mėnuo

3 mėnesiai

Pusė metų

1 metai

Iki 35

6

7

15

60

87

145

Nuo 35 iki
45

6

10

20

65

100

160

Virš 45

6

12

30

70

115

170

Paslauga teikiama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Individualių seifų nuomos sutartis galima sudaryti/pratęsti iki 2018.12.21, tačiau maksimalus nuomos terminas 2019.06.30.
Individualių seifų kainos nurodytos eurais su PVM.
Individualių seifų nuomos sutarties sudarymui turite turėti mokėjimo sąskaitą Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą
galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia. Uždarius mokėjimo sąskaitą banke, bankas individualaus seifo nuomos sutarties nepratęs.
Informaciją apie išlaidas, susijusias su paskutinės mokėjimo sąskaitos uždarymu rasite čia.

Panevėžio, Trakų, Ukmergės, Utenos skyriuose

Seifo
dydis,
(dm³)

Para

Savaitė

Mėnuo

3 mėnesiai

Pusė metų

1 metai

Iki 35

6

7

15

60

87

145

Nuo 35 iki
45

6

10

20

65

100

160

Virš 45

6

12

30

70

115

170

Paslauga teikiama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Individualių seifų nuomos sutartis galima sudaryti/pratęsti iki 2018.12.21, tačiau maksimalus nuomos terminas 2019.06.30.
Individualių seifų kainos nurodytos eurais su PVM.
Individualių seifų nuomos sutarties sudarymui turite turėti mokėjimo sąskaitą Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą
galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia. Uždarius mokėjimo sąskaitą banke, bankas individualaus seifo nuomos sutarties nepratęs.
Informaciją apie išlaidas, susijusias su paskutinės mokėjimo sąskaitos uždarymu rasite čia.

Kaišiadorių, Pasvalio, Telšių, Alytaus, Jurbarko, Marijampolės skyriuose

Seifo
dydis,
(dm³)

Para

Savaitė

Mėnuo

3 mėnesiai

Pusė metų

1 metai

6

10

nuo 20

nuo 30

nuo 60

nuo 90

Paslauga teikiama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Individualių seifų nuomos sutartis galima sudaryti/pratęsti iki 2018.12.21, tačiau maksimalus nuomos terminas 2019.06.30.
Individualių seifų kainos nurodytos eurais su PVM.
Individualių seifų nuomos sutarties sudarymui turite turėti mokėjimo sąskaitą Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą
galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia. Uždarius mokėjimo sąskaitą banke, bankas individualaus seifo nuomos sutarties nepratęs.
Informaciją apie išlaidas, susijusias su paskutinės mokėjimo sąskaitos uždarymu rasite čia.

Kiti įkainiai, susiję su individualių seifų nuoma

Banko skyriuje
Mokestis už seifo rakto pakeitimą (pametimą)

85 Eur

Mokestis už seifo turinio neatsiėmimą pasibaigus
sutarties terminui

Apskaičiuojamas sutarties mokestį padalinus iš
sutartyje numatyto faktinio dienų skaičiaus ir
gautą įkainį padauginus iš pradelstų dienų
skaičiaus

Paslauga teikiama, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.

Draudimas

Asmens draudimas

Mokestis
Asmeninis, kai sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100

10 Eur metams

Šeimos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100*

27 Eur metams

*Draudžiama nuo 2 iki 5 asmenų

Vartojimo paskola

Vartojimo paskolos sutarties sudarymas

Paskolos sutarties sudarymo
mokestis*

Banko skyriuje

Mobiliame banke/ Internetu

1% paskolos sumos, bet ne
mažiau kaip 30 Eur

1% paskolos sumos, bet ne
mažiau kaip 30 Eur

*Paskolos sutarties sudarymo mokestis 0 Eur, taikomas vartojimo kreditams su paskirtimi: Automobilio įsigijimui, NT
remontui, NT pirkimui.
Vartojimo paskolos sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą
galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia.
Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Jei bankas suteiktų 3000 Eur vartojimo paskolą 5 metų laikotarpiui, tai bendra tavo mokama suma būtų 4068,84 Eur,
mėnesio įmoka būtų 66,41 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 13,86 %.
Apskaičiuota taikant tokias prielaidas: metų palūkanų norma – 12 %, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties
sudarymo mokestis 30 Eur, minimalus banko paslaugų mokestis 0,90 Eur/mėn.

Paskolos sutarties sąlygų keitimas

Mokestis
Paskolos sutarties keitimo mokestis

60 Eur

Kredito limitas

Kredito limitas

Mokestis
Kredito limito panaudojimo mokestis

1% nuo atitinkamos mokėjimo operacijos metu
panaudotos kredito limito sumos

Mokestis už kredito limito padidinimą

7,24 Eur

Mokestis už kredito limito grąžinimo pertvarkymą

30 Eur

Sutarties sudarymas

netaikomas

Kredito limito panaudojimo mokestis taikomas, kai sutartyje numatytos palūkanos 0%.
Kredito limito panaudojimo mokestis nėra taikomas kredito gavėjui panaudojus kredito limitą atliekant mokėjimo
operaciją (išskyrus lėšų išėmimą) mokėjimo kortele.

Sąskaitos kreditas

Sąskaitos kreditas

Mokestis
Sutarties parengimo mokestis

1% nuo kredito sumos, ne mažiau kaip 30 Eur

Sutarties pakeitimo mokestis

1% nuo kredito sumos, ne mažiau kaip 20 Eur

Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Suteikus 1 500,00 Eur sąskaitos kreditą 1 metų laikotarpiui, nustačius 14,00% sąskaitos kredito metinę palūkanų
normą, 30,00 Eur administravimo mokestį (taikoma kredito išmokėjimo dieną), bei taikant minimalų paslaugų mokestį
0,80 Eur / mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma sudarytų 1680,32 Eur, o bendros vartojimo kredito
kainos metinė norma – 21,06%.

Būsto paskola

Paskolos dokumentų paruošimas ir sutarčių įforminimas

Mokestis
Paskolos sutarties sudarymo mokestis

0,40% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 140
Eur

Paskolos sutarčių sąlygų keitimas

Mokestis
Paskolos sutarties keitimo mokestis

0,50% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 150
Eur

*Tuo atveju, jei paskolai galioja terminuotai nekintanti palūkanų norma ir keičiant sutartį yra nutraukiamas terminuotai
nekintančių palūkanų galiojimas, tai papildomai taikomas mokestis, kuris yra toks pat, kaip ir mokestis už išankstinį
paskolos grąžinimą paskoloms su terminuotai nekintančia palūkanų norma (žiūrėti „Išankstinio paskolos grąžinimo
mokestis“). Tokiais atvejais apskaičiuojant mokestį vietoje prieš terminą grąžinamos paskolos sumos naudojama
paskolos suma, kuriai pakeičiami sutartiniai įsipareigojimai.
Terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo nutraukimu laikoma:
- palūkanų normos keitimas iš terminuotai nekintančios į keičiamą kas 3, 6 ar 12 mėnesių;
- terminuotai nekintančios palūkanų normos keitimas į mažesnio dydžio terminuotai nekintančią palūkanų normą;
- paskolos valiutos keitimas;
- terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo laikotarpio trumpinimas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).

Išankstinis paskolos su kintama palūkanų norma grąžinimas

Mokestis
Jei paskolos sutartis sudaryta po 2017.07.01

Mokestis netaikomas

Jei paskolos sutartis sudaryta iki 2017.07.01

mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis
paskolos sutartimi*

*Jei paskola ar jos dalis grąžinama palūkanų keitimo dieną, mokestis netaikomas.

Išankstinis paskolos su terminuotai nekintančia palūkanų norma grąžinimas

Mokestis
Banko patiriamų nuostolių kompensavimas dėl
grąžinamos anksčiau laiko paskolos

Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę*

Jei paskolos sutartyje nurodytas kitoks mokesčio
dydis

Mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis
paskolos sutartimi. Banko patiriami nuostoliai (jei
tokių nuostolių kompensavimas numatytas
sutartyje) apskaičiuojami pagal formulę*.

*Mokestis apskaičiuojamas įvertinant Banko patiriamus nuostolius dėl paskolos grąžinimo anksčiau termino.
Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:
I = (Koeficientas K * P), kur:
I – išankstinio paskolos grąžinimo mokestis;
P – prieš terminą grąžinama paskolos suma;
Koeficientas K – banko apskaičiuojamas dydis, kuris priklauso nuo finansų rinkos palūkanų pokyčio, likusio laikotarpio
iki terminuotai nekintančių palūkanų galiojimo pabaigos ir paskolos sutartyje nurodytos visos paskolos grąžinimo
datos.
Koeficiento K reikšmę galite apskaičiuoti pasinaudodami tam skirta skaičiuokle.

Įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą paskolos dalį

Mokestis
Jei paskolos palūkanų norma yra kintama

0,40% nepanaudotos paskolos dalies

Jei paskolos palūkanų norma yra terminuotai
nekintanti

2,5% nepanaudotos paskolos dalies

Pažymų teikimas

Mokestis
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai
paskolos įstaigai

150 Eur

Mokestis už leidimų/sutikimų, susijusių su bankui
įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą

30 Eur

Papildomas mokestis už pažymos parengimą
kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo
dienų laikotarpį

15 Eur

Sutarčių ar kitų dokumentų nuorašų teikimas

6 Eur už vieną sutartį

Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.

Paskola su įkeitimu

Paskolos sutarčių įforminimas / sąlygų keitimas

Mokestis
Paskolos dokumentų paruošimo ir sutarčių
įforminimo mokestis

0,60% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 220
Eur

Paskolos sutarčių sąlygų keitimo mokestis*

0,60% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 220
Eur

*Tuo atveju, jei paskolai galioja terminuotai nekintanti palūkanų norma ir keičiant sutartį yra nutraukiamas terminuotai
nekintančių palūkanų galiojimas, tai papildomai taikomas mokestis, kuris yra toks pat, kaip ir mokestis už išankstinį
kredito grąžinimą paskoloms su terminuotai nekintančia palūkanų norma (žiūrėti „Išankstinio paskolos grąžinimo
mokestis“). Tokiais atvejais apskaičiuojant mokestį vietoje prieš terminą grąžinamos paskolos sumos naudojama
paskolos suma, kuriai pakeičiami sutartiniai įsipareigojimai.
Terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo nutraukimu laikoma:
- palūkanų normos keitimas iš terminuotai nekintančios į keičiamą kas 3,6 ar 12 mėnesių;
- terminuotai nekintančios normos keitimas į mažesnio dydžio terminuotai nekintančią palūkanų normą;
- paskolos valiutos keitimas;
- terminuotai nekintančios palūkanų normos galiojimo laikotarpio trumpinimas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).

Išankstinis paskolos su kintama palūkanų norma grąžinimas

Mokestis
Jei paskolos sutartis sudaryta po 2017.07.01

Mokestis netaikomas

Jei paskolos sutartis sudaryta iki 2017.07.01

mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis
paskolos sutartimi.

Išankstinis paskolos su terminuotai nekintančia palūkanų norma grąžinimas

Mokestis
Banko patiriamų nuostolių kompensavimas dėl
grąžinamos anksčiau laiko paskolos

Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę*

Jei paskolos sutartyje nurodytas kitoks mokesčio
dydis

Mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis
paskolos sutartimi. Banko patiriami nuostoliai (jei
tokių nuostolių kompensavimas numatytas
sutartyje) apskaičiuojami pagal formulę*

*Mokestis apskaičiuojamas įvertinant Banko patiriamus nuostolius dėl paskolos grąžinimo anksčiau termino.
Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:
I = (Koeficientas K * P), kur:
I – išankstiniopaskolos grąžinimo mokestis;
P – prieš terminą grąžinama paskolos suma;
Koeficientas K – banko apskaičiuojamas dydis, kuris priklauso nuo finansų rinkos palūkanų pokyčio, likusio laikotarpio
iki terminuotai nekintančių palūkanų galiojimo pabaigos ir paskolos sutartyje nurodytos visos paskolos grąžinimo
datos.
Koeficiento K reikšmę galite apskaičiuoti pasinaudodami tam skirta skaičiuokle.

Įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą kredito dalį

Mokestis
jei kredito palūkanų norma yra kintama

0,50% nepanaudotos kredito dalies

jei kredito palūkanų norma yra terminuotai
nekintanti

2,50% nepanaudotos kredito dalies

Pažymų teikimas

Mokestis
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai
paskolos įstaigai*

150 Eur

Mokestis už leidimų/sutikimų, susijusių su bankui
įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą

30 Eur

Papildomas mokestis už pažymos parengimą
kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo
dienų laikotarpį

15 Eur

Sutarčių ar kitų dokumentų nuorašų teikimas

6 Eur už vieną sutartį

*Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.

Paskola "Laisvai"

Sutarties vykdymas

Paskolos sutarčių sąlygų keitimo mokestis

140 Eur

Metinės kredito įsipareigojimų nevykdymo
palūkanos

4% virš kredito palūkanų normos, bet ne mažiau
kaip 16% nuo nesumokėtos sumos

Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai
paskolos įstaigai*

120 Eur

Mokestis už leidimų/sutikimų, susijusių su bankui
įkeistu nekilnojamuoju turtu, išdavimą

30 Eur

Papildomas mokestis už pažymos parengimą
kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo
dienų laikotarpį

15 Eur

Pranešimų mokestis apie kredito sutarties
laikotarpio pabaigą

2,90 Eur už vieną pranešimą

Lizingas

Lizingo paslaugų mokesčiai

Mokestis
Sutarties sąlygų pakeitimas, atnaujinimas*

100 Eur

Įsipareigojimų perkėlimo mokestis*

0,50% nuo likutinės vertės prašymo pateikimo
metu, ne mažiau 150 Eur

Dalies turto vertės dengimas*

pagal sutartį

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

Nemokamai (pirmą kartą)

Kliento metinės mokėjimų-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

Subnuomos dokumentų rengimas*

30 Eur + PVM už dokumentų paketą 1
subnuomininkui

Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu
gautų dokumentų persiuntimas

3 Eur + PVM už kiekvieną

PVM sąskaitų faktūrų pateikimas

3 Eur + PVM už kiekvieną siuntimas paštu,
nemokamai - per E-pay

Greitojo pašto išlaidos*

kompensuoja klientas pagal paslaugos teikėjo
įkainius

Mokestis už anksčiau laiko išsipirktą turtą*

pagal sutartį

Mokestis
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.

Interneto bankas

Interneto bankas (kai banko sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100)

Mokestis
Prijungimas prie sistemos

Nemokamai

Naudojimasis Interneto banku

Nemokamai

Pirminis rinkinio išdavimas*

Nemokamai

PIN kodų kortelės pakeitimas

1,45 Eur

TAN kodų kortelės atnaujinimas (likus 20 ir
mažiau kodų)**

0,29 Eur

TAN kodų kortelės pakeitimas

1,45 Eur

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
išdavimas arba pakeitimas

15 Eur

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
atblokavimas

Nemokamai

SMS pranešimų siuntimas apie operacijas
sąskaitoje

0,12 Eur

Pranešimų siuntimas e. paštu apie pasikeitimus
sąskaitoje

Nemokamai

Pirminio prisijungimo slaptažodžio kortelės
išdavimas

Nemokamai

Pirminio prisijungimo slaptažodžio kortelės
pakeitimas

1,45 Eur

*Pirminis rinkinys yra PIN, TAN kodai.
**Mokestis netaikomas, turint paslaugų krepšelį ar naudojantis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga.
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą,
generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už kainyne nurodytą
mokestį.
Kitos interneto banke atliekamos operacijos - pagal galiojančias banko paslaugų kainas.

Interneto bankas (kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400)

Mokestis
Prijungimas prie sistemos

Nemokamai

Naudojimasis Interneto banku

Nemokamai

Pirminis rinkinio išdavimas*

Nemokamai

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
išdavimas arba pakeitimas

8 Eur

Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatoriaus
atblokavimas

Nemokamai

Pranešimų siuntimas e. paštu apie pasikeitimus
sąskaitoje

Nemokamai

*Pirminys rinkinys yra programėlė „Nordea Codes“.
Prisijungimo kodų (slaptažodžių) generatorių galima atblokuoti tris kartus. Užblokavus generatorių ketvirtą kartą,
generatoriaus atblokuoti nebegalima. Norint toliau naudotis generatoriumi, reikės įsigyti naują už kainyne nurodytą
mokestį.
Kitos interneto banke atliekamos operacijos - pagal galiojančias banko paslaugų kainas.

SMS paslauga

SMS paslaugos užsakymas

Registravimo mokestis (kai
sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100)

Banko skyriuje

Interneto banke

Nemokamai

Nemokamai

Automatiniai pranešimai

Mokestis
Įskaitymai į sąskaitą (kai sąskaitos Nr. prasideda
LTXX40100)

0,12 Eur

Nurašymai iš sąskaitos (kai sąskaitos Nr.
prasideda LTXX40100)

0,12 Eur

Visa Debit

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

0,70 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis***

4 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

Kortelės išduodamos, 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 du mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar
pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris
susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei
kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali
susipažinti savo darbovietėje, banko skyriuje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos
metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens, bankas pradeda taikyti
Kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo
dienos. Minėtas pranešimas perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamukliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma, kad
klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais nesutinka.
Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti kortelės ir už tai

nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų įsigaliojimo,
laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose
arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose
Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas) pagal interneto puslapyje
pateiktą šių banko partnerių vietų sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,45%

Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per 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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per
dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius

Neribojamas

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

4000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

Neribojamas

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

Visa Classic

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

1,50 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis***

6 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

Mokestis už kortelę su individualiu dizainu
(taikomas kiekvienai kortelei su individualiu
dizainu)****

3 Eur per metus

Kortelės išduodamos, 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 penkis mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar
pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
****Nuo 2016 sausio 1 d. individualaus dizaino kortelės neišduodamos, o prarastos arba besibaigiančios individualaus
dizaino mokėjimo kortelės bus pergaminamos arba atnaujinamos į to paties tipo standartinio dizaino mokėjimo
korteles. Sąlygos ir įkainiai galioja anksčiau išduotoms, tačiau vis dar galiojančioms kortelėms.
Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris
susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei
kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali
susipažinti savo darbovietėje, banko skyriuje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos
metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens bankas pradeda taikyti
kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,

taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo
dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma,
kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais
nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti
kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų
įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose
arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Kredito kortelė Visa Classic )
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 657,89 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 20,98 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 1,50 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose
Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse

2%

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą šių banko partnerių vietų
sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

1,95%

Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per 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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per
dieną)

2000 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius

Neribojamas

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

5000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

neribojamas

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

Visa Gold

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu, siunčiant kortelę
Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu, siunčiant kortelę į
užsienį

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

3,70 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis***

6 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

Kortelės išduodamos, 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 penkis mėnesius, neįskaitant paskutinio kortelės galiojimo
mėnesio, buvo atlikta nors viena operacija naudojant kortelę.
***Mokestis taikomas praradus, sugadinus kortelę, kortelei išsimagnetinus, pakeitus kortelės turėtojo vardą ar
pavardę, keičiant lotyniškas raides ant jau pagamintos kortelės lietuviškomis arba lietuviškas - lotyniškomis.
Klientams, kuriems kortelės išduotos akcijų metu arba klientams, gaunantiems įplaukas iš juridinio asmens, kuris
susitaręs su banku dėl lėšų pervedimo į sąskaitas, susietas su mokėjimo kortelėmis, gali būti taikomi kitokie nei
kainyne nurodyti mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiai ir sąlygos. Su šiais mokesčiais ir sąlygomis klientas gali
susipažinti savo darbovietėje, banko skyriuje arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608. Pasibaigus akcijos
metu nustatytoms sąlygoms arba 3 mėnesius iš eilės negaunant įplaukų iš juridinio asmens bankas pradeda taikyti
kainyne nustatytus mokėjimo kortelės mokesčius ir sąlygas.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo

dienos. Minėtas pranešimas perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma,
kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais
nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti
kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų
įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuos banko skyriuose arba
paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Auksinė kredito kortelė Visa Gold)
Jei bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 684,29 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 24,74 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 3,70 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose
Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse

2%

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą šių banko partnerių vietų
sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

1,95%

Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per 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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per
dieną)

3000 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius

neribojamas

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

10000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

neribojamas

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

Priority Pass

Kortelės išdavimas/atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

15 Eur

Metinis Priority Pass kortelės administravimo
mokestis (pirmais 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

Kortelės išduodamos, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.

Mastercard Debit

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis**

0,70 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo*** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis

4 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

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.
**Iki 2018.11.30 d. mėnesinis kortelės administravimo mokestis netaikomas kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje,
kuri yra su Banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo. Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams
taikomas standartinis kortelės administravimo mokestis.
*** Bankas turi teisę atsisakyti išleisti naują Kortelę, jei paskutinius 6 (šešis) mėnesius Kortele nebuvo vykdomi jokie
atsiskaitymai.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Debeto kortelė Mastercard Debit)
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 664,43 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 21,98 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 18 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 0,70 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,5% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose.
Nurodyti įkainiai nuo 2018.02.01 d. taip pat taikomi ir kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku
sudarius susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, iki
2018.11.30 suteikiamas 600 Eur dydžio nemokamas išgryninimo limitas iš „Luminor“ bankomatų bei 1 nemokama
operacija iš UAB Perlo paslaugos terminalų. Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje
dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo
išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams taikomos standartinės pinigų išgryninimo
paslaugų sąlygos ir įkainiai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito metinės palūkanos

18%

Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos

18%

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš buvusio
„Nordea“ bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Metinis individualaus dizaino mokestis*

3 Eur

Kortelės individualaus dizaino pakeitimas*

6 Eur

*Nuo 2018 m. kovo 24 d. naujų kortelių su individualiu dizainu neišduodame. Iki 2018 03 24 išduotas kortelės su
individualiu dizainu atnaujinsime/keisime naudodami tą patį dizainą.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard Credit

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

1,50 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis

4 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

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.
**Bankas turi teisę atsisakyti išleisti naują Kortelę, jei paskutinius 6 (šešis) mėnesius Kortele nebuvo vykdomi jokie
atsiskaitymai.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Kredito kortelė Mastercard Credit)
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 653,32 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 20,15 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 18 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 1,50 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2%

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito palūkanos už kortele atliktas
pirkimo operacijas

18%

Suteikto kredito palūkanos už grynųjų pinigų
operacijas bankomate

18%

Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (% nuo
panaudoto kredito sumos)

10-100%

Įmokos mokėjimo diena

5-15 d.

Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos
palūkanos už kortele atliktas pirkimo operacijas

Nuo pirkimo operacijos dienos iki kito mėnesio
įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 45d.)

Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo
blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo

12 Eur

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard Gold

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

3,70 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis

4 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

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.
**Bankas turi teisę atsisakyti išleisti naują Kortelę, jei paskutinius 6 (šešis) mėnesius Kortele nebuvo vykdomi jokie
atsiskaitymai.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Kredito kortelė Mastercard Gold)
Jei bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 672,79 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 22,85 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 3,70 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2%

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito palūkanos

17%

Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (% nuo
panaudoto kredito sumos)

10-100%

Įmokos mokėjimo diena

5-24 d.

Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos
palūkanos

Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio
įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 55d.)

Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo
blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo

12 Eur

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

PINS Mastercard

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje*

3 Eur

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

2 Eur per mėn.

Kortelės atnaujinimo** mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis

4 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

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.
**Bankas turi teisę atsisakyti išleisti naują Kortelę, jei paskutinius 6 (šešis) mėnesius Kortele nebuvo vykdomi jokie
atsiskaitymai.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Kredito kortelė PINS Mastercard)
Jei bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 659,32 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 20,98 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 18 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 2 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2% sumos (min. 2 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Suteikto kredito palūkanos

18%

Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (% nuo
panaudoto kredito sumos)

10-100%

Įmokos mokėjimo diena

5-15 d.

Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos
palūkanos

Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio
įmokos mokėjimo dienos (daugiausiai 45d.)

Kortelės atblokavimo mokestis, kai kortelė buvo
blokuota dėl įsipareigojimų nevykdymo

12 Eur

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard Platinum

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės išdavimo mokestis

Nemokamai

Kortelės atsiėmimas skyriuje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje

Nemokamai

Kortelės siuntimas paštu užsienyje

6 Eur

Kortelės administravimo mokestis

130 Eur per metus

Kortelės atnaujinimo* mokestis (pasibaigus
kortelės galiojimui)

Nemokamai

Kortelės pakeitimo mokestis

4 Eur

Kortelės išdavimas skubos tvarka (2 d.d.)

25 Eur

Kortelės išduodamos privačios bankininkystės klientams, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400.
Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
*Bankas turi teisę atsisakyti išleisti naują Kortelę, jei paskutinius 6 (šešis) mėnesius Kortele nebuvo vykdomi jokie
atsiskaitymai.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys (Kredito kortelė Mastercard Platinum)
Jei bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 860,73 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 51,44 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 13 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 130 Eur/m. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2% sumos (min. 2 Eur)

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

2% sumos (min. 2 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle** per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*„Nordea“ Grupė tai „Nordea“ Bank AB, identifikavimo kodas 516406-0120, buveinė SE-105 71 Stokholmas, Švedija, ir
visos jos dukterinės bendrovės ir padalinai.
**UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito palūkanos

13%

Mėnesinis grąžinamo kredito dydis (% nuo
panaudoto kredito sumos)

10-100%

Įmokos mokėjimo diena

5-24 d.

Laikotarpis, per kurį nėra skaičiuojamos
palūkanos už kortele atliktas pirkimo operacijas

Nuo operacijos atlikimo dienos iki kito mėnesio
įmokos mokėjimo dienos (ne daugiau 55 d.)

Naujas PIN kodas

Nemokamai

Kortelės blokavimas

Nemokamai

Nestandartinių (daugiau nei 2900 Eur) 24val.
Dienos naudojimos limitų nustatymas

Nemokamai

Kortelės „Priority Pass“ išdavimas (kortelės
galiojimo laikas - 3 metai)

Nemokamai

Mokestis už apsilankymą oro uosto VIP
laukiamojoje salėje (1 kartas 1 asmeniui)

Pirmi 4 apsilankymai per kalendorinius metus nemokami. Vėliau - 30 Eur.

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Mokestis
išmokėjimas)
Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Visa Electron UP (nebeišduodamos nuo 2016 11 01)

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Pagrindinės ir papildomos kortelės
administravimo mokestis

0,70 Eur per mėn.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas Klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo
dienos. Minėtas pranešimas perduodamas kientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma,
kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais
nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti
kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų
įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose
arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose
Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą šių banko partnerių vietų
sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,45%

Saugumo paslauga „Saugi kortelė“ už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per mėn.

Nelaimingų atsitikimų draudimo mokestis
mokėjimo kortelės turėtojui

7,24 Eur / metus

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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per
dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius

neribojamas

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

4000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

neribojamas

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

Visa Electron (nebeišduodamos nuo 2015 10 15)

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Standartinės sąlygos
Kortelės administravimo mokestis

0,70 Eur per mėn.

Mokestis už kortelę su individualiu dizainu
(taikomas kiekvienai kortelei su individualiu
dizainu)

3 Eur per metus

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo
dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamu kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma,
kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais
nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti
kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų
įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose
arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Standartinės sąlygos
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose
Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą šių banko partnerių vietų
sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Standartinės sąlygos
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,45%

Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per mėn.

Nelaimingų atsitikimų draudimo mokestis
mokėjimo kortelės turėtojui

7,24 Eur per metus

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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Standartinės sąlygos
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per
dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius

Neribojamas

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

4000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

Neribojamas

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

Visa Classic UP (nebeišduodamos nuo 2016 11 01)

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis

1,50 Eur per mėn.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Grynųjų pinigų išmokėjimo mokesčiai nurašomi kiekvieną dieną, mėnesio mokesčiai nurašomi priešpaskutinę mėnesio
darbo dieną.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo
dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamu Kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma,
kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais
nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti
kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų
įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose
arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 657,89 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 20,98 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 1,50 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ ir SEB bankomatuose
Lietuvoje, o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“
bankomatuose Baltijos šalyse

2%

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2% sumos (min. 1 Eur)

Išmokėjimas pinigus išmokančiose parduotuvėse,
atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur
vertės pirkinį. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose pagal interneto puslapyje pateiktą šių banko partnerių vietų
sąrašą: Perlo terminalai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

1,95%

Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė" už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per mėn.

Nelaimingų atsitikimų draudimo mokestis
mokėjimo kortelės turėtojui

7,24 Eur / metus

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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius (per
dieną)

2000 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius

Neribojamas

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

5000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

Neribojamas

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

Virtualioji ERA (Master Card) (nebeišduodamos nuo 2015
10 15)

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Pagrindinės ir papildomos kortelės
administravimo mokestis

0,56 Eur per mėn.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai.
Už naudojimąsi su mokėjimo kortele susieta sąskaita ir joje vykdomas operacijas nesinaudojant mokėjimo kortele,
taikomi atskiri kainyne nustatyti sąskaitos ir operacijų joje mokesčiai.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti kainyną, mokėjimo kortelių aptarnavimo bei paslaugų teikimo sąlygas,
mokesčius, palūkanas ir/ar jų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką bei kitus banko paslaugų mokesčius banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse ir banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka apie pasikeitimus
informuodamas klientą, kuris yra vartotojas, ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo
dienos. Minėtas pranešimas perduodamas klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas
laikomas tinkamu Kliento informavimu apie vienašališką paslaugų teikimo sąlygų ir/ar kainyno pakeitimą. Laikoma,
kad klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos bankui nepraneša, jog su jais
nesutinka. Šiuo atveju klientas nedelsdamas iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, turi teisę atsisakyti
kortelės ir už tai nemokėti jokio komisinio atlyginimo. Klientui nepasinaudojus teise atsisakyti kortelės iki pakeitimų
įsigaliojimo, laikoma, kad klientas sutinka su pakeitimais.
Klientas, su konkrečiai jam taikomais mokesčiais, gali susipažinti banko darbo valandomis visuose banko skyriuose
arba paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1608.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Mokestis už nestandartinio grynųjų pinigų
išėmimo bankomate bei atsiskaitymo už
prekes/paslaugas limito nustatymą*

30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

1,95%

Saugumo paslauga ,,Saugi kortelė už vieną
mokėjimo kortelę

0,55 Eur per 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

*Nustačius nestandartinį grynųjų pinigų išėmimo bankomate limitą, jis galioja 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
užsakymo datos.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma atsiskaitant už
prekes/paslaugas (per dieną)

4000 Eur

Operacijų skaičius atsiskaitant už
prekes/paslaugas

Neribojamas

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

Maestro

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis*

0,70 Eur per mėn.

*Iki 2018.11.30 d. mėnesinis kortelės administravimo mokestis netaikomas kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje,
kuri yra su Banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo. Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams
taikomas standartinis kortelės administravimo mokestis.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).
Nurodyti įkainiai nuo 2018.02.01 d. taip pat taikomi ir kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku
sudarius susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, iki
2018.11.30 suteikiamas 600 Eur dydžio nemokamas išgryninimo limitas iš „Luminor“ bankomatų bei 1 nemokama
operacija iš UAB Perlo paslaugos terminalų. Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje
dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo
išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams taikomos standartinės pinigų išgryninimo
paslaugų sąlygos ir įkainiai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Metinis individualaus dizaino mokestis*

3 Eur per metus

Kortelės individualaus dizaino pakeitimas*

6 Eur

*Nuo 2018 m. kovo 24 d. naujų kortelių su individualiu dizainu neišduodame. Iki 2018 03 24 išduotas kortelės su
individualiu dizainu atnaujinsime/keisime naudodami tą patį dizainą.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1100 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

IKI PREMIJA Maestro

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis*

0,70 Eur per mėn.

*Iki 2018.11.30 d. mėnesinis kortelės administravimo mokestis netaikomas kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje,
kuri yra su Banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo bei IKI PREMIJA Maestro Senjorams kortelių
turėtojams. Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams taikomas standartinis kortelės administravimo mokestis.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,40 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,50% sumos (min. 1 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).
Nurodyti įkainiai nuo 2018.02.01 d. taip pat taikomi ir kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku
sudarius susitarimą dėl darbo užmokesčio sąlygų.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, iki
2018.11.30 suteikiamas 600 Eur dydžio nemokamas išgryninimo limitas iš „Luminor“ bankomatų bei 1 nemokama
operacija iš UAB Perlo paslaugos terminalų. Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje
dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo
išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams taikomos standartinės pinigų išgryninimo
paslaugų sąlygos ir įkainiai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1100 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard Standard

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis

2 Eur per mėn.

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 680,03 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 24,20 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 18 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 2 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

0,40% sumos (min. 0,29 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

0,40% sumos (min. 0,45 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).
Nurodyti įkainiai nuo 2018.02.01 d. taip pat taikomi ir kortelių turėtojams, dirbantiems įmonėje, kuri yra su Banku
sudarius susitarimą dėl darbo užmokesčio sąlygų.
Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri su Banku yra sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, iki
2018.11.30 suteikiamas 600 Eur dydžio nemokamas išgryninimo limitas iš „Luminor“ bankomatų bei 1 nemokama
operacija iš UAB Perlo paslaugos terminalų. Nurodyti nemokamo išgryninimo limitai yra taikomi, jei įmonės, kurioje
dirba kortelės turėtojas, ir Banko susitarime dėl darbo užmokesčio pervedimo nėra numatyti kitokie nemokamo
išgryninimo limitai (nuolaidos). Nuo 2018.12.01 d. šiems kortelių turėtojams taikomos standartinės pinigų išgryninimo
paslaugų sąlygos ir įkainiai.

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito palūkanos

18%

Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos
metinės palūkanos nuo perviršio sumos)

18%

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Metinis individualaus dizaino mokestis*

3 Eur per mėn.

Kortelės individualaus dizaino pakeitimas*

6 Eur

*Nuo 2018 m. kovo 24 d. naujų kortelių su individualiu dizainu neišduodame. Iki 2018 03 24 išduotas kortelės su
individualiu dizainu atnaujinsime/keisime naudodami tą patį dizainą.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard vartojimo kredito kortelė

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis

3 Eur per mėn.

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 692,03 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 25,93 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 18 % fiksuotoji
metinė palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 3 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90
Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2% sumos (min. 2 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito metinės palūkanos

18%

Minimalus mėnesis kredito grąžinimas (% nuo
panaudotos kedito sumos)

10%

Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos
metinės palūkanos nuo perviršio sumos)

18%

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Metinis individualaus dizaino mokestis*

3 Eur per mėn.

Kortelės individualaus dizaino pakeitimas*

6 Eur

*Nuo 2018 m. kovo 24 d. naujų kortelių su individualiu dizainu neišduodame. Iki 2018 03 24 išduotas kortelės su
individualiu dizainu atnaujinsime/keisime naudodami tą patį dizainą.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard su beprocenčiu kreditu

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis

3 Eur per mėn.

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 546,80 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 5,82 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 0 % fiksuotoji metinė
palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 3 Eur/mėn. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90 Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2% sumos (min. 2 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Pradinis įnašas

0 Eur

Suteikto kredito palūkanos

0%

Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos
metinės palūkanos nuo perviršio sumos)

18%

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Metinis individualaus dizaino mokestis*

3 Eur per mėn.

Kortelės individualaus dizaino pakeitimas*

6 Eur

*Nuo 2018 m. kovo 24 d. naujų kortelių su individualiu dizainu neišduodame. Iki 2018 03 24 išduotas kortelės su
individualiu dizainu atnaujinsime/keisime naudodami tą patį dizainą.

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Mastercard Gold su beprocenčiu kreditu

Kortelės išdavimas / atnaujinimas

Mokestis
Kortelės administravimo mokestis

90 Eur per metus

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei Bankas suteiktų 1 500 Eur kreditą mokėjimo kortelės sąskaitoje 36 mėnesių laikotarpiui, tai bendra kredito gavėjo
mokama suma būtų 1 600,80 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma būtų 13,51 %.
Apskaičiavimai atlikti įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 0 % fiksuotoji metinė
palūkanų norma), mokėjimo kortelės administravimo mokestį 90 Eur/m. ir minimalų paslaugų mokestį 0,90 Eur/mėn.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad
visas Kredito limitas panaudojamas Kredito limito suteikimo dieną ir visiškai grąžinamas paskutinę Sutarties galiojimo
dieną, o palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį.

Grynųjų pinigų išmokėjimas / įnešimas

Mokestis
Išmokėjimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje,
o nuo 2018 05 01 ir „Luminor“ bankomatuose
Baltijos šalyse

2% sumos (min. 2 Eur)

Išmokėjimas kitų bankų bankomatuose

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išmokėjimas banko partnerių tinkle* per
elektroninį kortelių skaitytuvą

2,50% sumos (min. 3 Eur)

Išgryninimas MAXIMA, IKI, RIMI bei kitose lipduku
pažymėtose vietose, atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur. Išmokama nuo 5 iki 100 Eur

Nemokamai

Įnešimas „Luminor“ bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Įnešimas banko partnerių tinkle* per elektroninį
kortelių skaitytuvą

Nemokamai

*UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose (pinigų išmokėjimas ir įnešimas).

Kiti kortelės mokesčiai ir paslaugos

Mokestis
Suteikto kredito palūkanos

0%

Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos
metinės palūkanos nuo perviršio sumos)

18%

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

0,50 Eur

Kortelės išrašo parengimas ir išsiuntimas paštu

1,50 Eur

Čekio kopijos gavimas

15 Eur

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

35 Eur

Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko (tik
iš buvusių „Nordea“) bankomatų

75 Eur

Mastercard Global service paslauga (Skubus
pavogtos ar pamestos kredito kortelės
blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų
išmokėjimas)

Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 144,81 Eur

Valiutos keitimo mokestis, kai atsiskaitoma ne
kortelės sąskaitos valiuta

2,50% sumos

Operacijų limitai

Limitai
Bendra limito suma išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

1500 Eur

Operacijų skaičius išsiimant grynuosius ir/ar
atsiskaitant už prekes/paslaugas (per dieną)

Neribojamas

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

Indėlių palūkanų normos

Terminuotieji indėliai (sudarant sutartį interneto ar mobiliajame 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 %

0,70 %

0,70 %

0,50 %

9-11

270-359

0,00 %

0,80 %

0,80 %

0,60 %

12-23

360-719

0,40 %

1,30 %

1,30 %

1,00 %

24-35

720-1079

0,50 %

1,40 %

1,40 %

1,10 %

36-47

1080-1439

0,60 %

1,50 %

1,50 %

1,20 %

48-59

1440-1800

0,60 %

1,60 %

1,60 %

1,20 %

60-73

1801-2192

0,80 %

1,80 %

1,80 %

1,30 %

Palūkanų normos galioja nuo 2018 08 03.
Indėlio sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite
atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Terminuotieji indėliai (sudarant sutartį banko skyriuje)

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 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

9-11

270-359

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

12-23

360-719

0,30 %

1,20 %

1,20 %

0,90 %

24-35

720-1079

0,40 %

1,30 %

1,30 %

1,00 %

36-47

1080-1439

0,50 %

1,40 %

1,40 %

1,10 %

48-59

1440-1800

0,50 %

1,50 %

1,50 %

1,10 %

60-73

1801-2192

0,70 %

1,70 %

1,70 %

1,20 %

Palūkanų normos galioja nuo 2018 08 03.
Indėlio sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite
atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Terminuotieji indėliai su periodiniu palūkanų mokėjimu, kai sąskaitos Nr.
prasideda LTXX21400

Mėnesiai

Dienos

Eur

USD

1-2

30-89

0,00 %

0,00 %

3-5

90-179

0,00 %

0,00 %

6-8

180-269

0,00 %

0,00 %

9-11

270-359

0,00 %

0,00 %

12-23

360-719

0,30 %

1,20 %

24-35

720-1079

0,40 %

1,30 %

36-47

1080-1439

0,50 %

1,40 %

48-59

1440-1800

0,50 %

1,50 %

60-73

1801-2192

0,70 %

1,70 %

Palūkanų normos galioja nuo 2018 08 03.
Indėlio sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite
atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Kaupiamieji indėliai (eurais), kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100

Dienos

Banko skyriuje

Interneto banke

180-359

0,00 %

0,12 %

360-366

0,00 %

0,12 %

Palūkanų normos galioja nuo 2018 06 28.
Indėlio sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite
atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Mano taupymo tikslai (eurais), kai sąskaitos nr. prasideda LTXX40100

Mėnesiai

Dienos

Mobiliajame banke

1-2

30-89

0,00 %

3-73

90-2192

0,20 %

Palūkanų normos galioja nuo 2018 05 09.
Taupymo tikslo sumai kaupti kliento vardu Banke yra atidaroma nauja kaupiamojo indėlio sąskaita. Palūkanos yra
mokomos tik tokiu atveju, jei atitinkamam Taupymo tikslui sukurtas indėlis (indėlio sąskaita) išlaikomas 3 (tris)
mėnesius nuo jo atidarymo. Jei tikslo data yra daugiau nei 3 (trys) mėnesiai, klientui bet kokiu atveju sukuriamas 3
(trijų) mėnesių (maksimalaus galimo termino) kaupiamasis indėlis su automatiniu pratęsimu ir palūkanos mokamos
kas 3 (tris) mėnesius. Būsimos palūkanos įskaičiuojamos Taupymo tikslo sumos kaupimui tik tuo atveju, jei
atitinkamam Taupymo tikslui atidaryta indėlio sąskaita neuždaroma 3 (tris) mėnesius arba ilgiau, nuo jos atidarymo
dienos. Jei per bet kuriuos 3 (tris) mėnesius į bet kuriam Taupymo tikslui sukurtą indėlį (indėlio sąskaitą) Klientas
jokiais būdais neperveda naujų sumų, Bankas turi teisę panaikinti automatinį pratęsimą atitinkamam kaupiamajam
indėliui ir nebepratęsti tokio kaupiamojo indėlio naujam trijų mėnesių terminui.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Vaikų indėliai

Laikotarpis

Eurais

JAV doleriais

Nuo 1 iki 18 metų

0,10 %

0,20 %

Galioja sutartims, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX40100.
Naujos sutartys nesudaromos nuo 2015 08 24.
Palūkanų normos galioja nuo 2016 02 01.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Taupomieji indėliai, kai sąskaitos Nr. prasideda LTXX21400

Dienos

Eurais

JAV doleriais

Neribojama

0,12 %

0,40 %

Nemokamas pirmasis pervedimas iš taupomojo indėlio sąskaitos per kalendorinį mėnesį. Už antrąjį ir vėlesnius
pervedimus, atliktus tą patį kalendorinį mėnesį, taikomas 0,2 % nuo sumos, ne mažiau 0,29 Eur mokestis.
Indėlio sutarties sudarymui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB. Mokėjimo sąskaitą galite
atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir
naudojimu rasite čia.
Indėliai iki 100 000 eurų yra apdrausti VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Draudimo sąlygos.

Investicinės ir papildomos paslaugos

Akcijų pirkimas/pardavimas Baltijos šalių biržose

Akcijų pirkimas/pardavimas
Baltijos šalių biržose*

Telefonu

Interneto banke

0,19% sumos (min. 20 Eur)

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

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo
sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
*Mokestis biržai yra mokamas atskirai nuo komisinio mokesčio bankui.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Skolos vertybinių popierių pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje

Mokestis
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AB bankas

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

Kai Luminor Bank AB tarpininkauja sudarant
sandorį su kitais finansų tarpininkais

0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos
vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2%
sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur.

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo
sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Susietų obligacijų pirkimas/pardavimas

Pirkimo pirminėje rinkoje mokestis

Nemokamai

Pirkimo antrinėje rinkoje mokestis

3%

Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis

Nemokamai

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo
sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas

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

0,50% sumos, min. 35 Eur arba min. 40 JAV
dolerių*

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
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.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Kitų investicinių fondų vienetų pirkimas/pardavimas/keitimas

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

1% sumos

Obligacijų investicinių fondų pasirašymo ir
periodinio investavimo mokestis

0,40% sumos

Pinigų rinkos investicinių fondų pasirašymo ir
periodinio investavimo mokestis

0,20% sumos

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

1% sumos

Mokestis už obligacijų investicinių fondų vienetų
nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos

0,40% sumos

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

0,25% sumos

Konvertavimo mokestis tarp „Nordea“ fondų

3,20 Eur už kiekvieną operaciją

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
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 AB 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“.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

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, US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU, NO,
SE, DK, EU, XS:

0,02% sumos (min. 1 Eur)

Kiti vertybiniai popieriai

0,10% sumos (min. 1 Eur)

Susietos obligacijos

Nemokamai

„Nordea“ investiciniai fondai

Nemokamai

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.

Vertybinių popierių pervedimai

Mokestis
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su Luminor Bank AB

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

Į „Luminor Trade“ platformą

žr. čia

*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.

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 per mėn.

Investicinės ir papildomos paslaugos privačios
bankininkystės klientams

Akcijų pirkimas/pardavimas

Telefonu

Interneto banke

Akcijų pirkimas/pardavimas
Baltijos šalių biržose*

0,19% sumos (min. 20 Eur)

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

Akcijų pirkimas/pardavimas
kitose rinkose**

0,3% (min. 15 Eur)

0,3% (min. 15 Eur)

Akcijų pirkimas/pardavimas JAV
rinkoje

0,3% (min. 40 USD)

0,3% (min. 40 USD)

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo
sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
*Mokestis biržai yra mokamas atskirai nuo komisinio mokesčio bankui.
** Kitos rinkos - Švedija, Danija, Suomija, Norvegija, Kanada, JK, Airija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Belgija,
Nyderlandai, Austrija, Šveicarija, Australija, Hong Kongas, Japonija, Lenkija, Singapūras
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Skolos vertybinių popierių pirkimas/pardavimas antrinėje rinkoje

Mokestis
Kai sandorio šalis yra Luminor Bank AB bankas

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

Kai Luminor Bank AB tarpininkauja sudarant
sandorį su kitais finansų tarpininkais

0,20% sandorio vertės, padauginus iš skolos
vertybinių popierių trukmės (metais), max. 2%
sandorio vertės, bet ne mažiau kaip 50 Eur.

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo
sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Susietų obligacijų pirkimas/pardavimas

Pirkimo pirminėje rinkoje mokestis

Nemokamai

Pirkimo antrinėje rinkoje mokestis

2%

Pardavimo antrinėje rinkoje mokestis

Nemokamai

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
Mokėjimo sąskaitą galite atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo
sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasite čia.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Biržose prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimas / pardavimas

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

0,50% sumos, min. 35 Eur arba min. 40 JAV
dolerių*

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
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.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Kitų investicinių fondų vienetų pirkimas/pardavimas/keitimas

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

0,8 % sumos*

Obligacijų investicinių fondų pasirašymo,
konvertavimo ir periodinio investavimo mokestis

0,40% sumos*

Pinigų rinkos investicinių fondų pasirašymo ir
periodinio investavimo mokestis

0,20% sumos*

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

0,8% sumos*

Mokestis už obligacijų investicinių fondų vienetų
nurašymą iš finansinių priemonių sąskaitos

0,40% sumos*

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

Nemokamai

Finansinių priemonių (FP) prekybai ir (arba) saugojimui jums bus reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AB.
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.
Minimali investuojama suma „Nordea“ fondams internetu – 50 Eur arba ekvivalentas kita valiuta.
Periodinis investavimas yra galimas tik su „Nordea“ fondais. Minimali suma – 50 Eur. Periodiniui investavimui
minimalus pasirašymo mokestis nėra taikomas.
*- Minimalus investicinių fondų pasirašymo ir nurašymo iš finansinių priemonių sąskaitos mokestis yra 15 Eur. 20 JAV
dolerių komisinis mokestis taikomas tuo atveju, jeigu pavedimas pateikiamas JAV doleriais.
Luminor Bank AB 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“.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

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, US, GB, IE, DE, AT, FR, ES, BE, NL, LU, NO,
SE, DK, EU, XS:

0,02% sumos (min. 1 Eur)

Kiti vertybiniai popieriai

0,10% sumos (min. 1 Eur)

Susietos obligacijos

Nemokamai

„Nordea“ investiciniai fondai

Nemokamai

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.

Vertybinių popierių pervedimai

Mokestis
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
kai sandoris sudaromas su Luminor Bank AB

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

Į „Luminor Trade“ platformą

žr. čia

*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.

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 per mėn.

Antros pakopos pensijų fondai

Antros pakopos pensijų fondai

Luminor pensija 1

Luminor pensija 2, Luminor
pensija 3, Luminor pensija 4

Pradinis valdymo mokestis nuo
2017 m.

0%

0%

Metinis valdymo mokestis

0,65% pensijų sąskaitoje
esančių lėšų vidutinės metinės
vertės

1% pensijų sąskaitoje esančių
lėšų vidutinės metinės vertės

Bendrovės keitimo mokestis

Iki 0,05% pervedamų lėšų

Iki 0,05% pervedamų lėšų

Luminor pensija plius (Trečios pakopos pensijų fondai)

Pradinis valdymo mokestis nuo įmokos

Mokestis
Luminor pensija 1 plius, Luminor pensija 2 plius,
Luminor pensija 3 plius:
≥ 100 0000 Eur

0,5%

10 000 Eur – 99 999.99 Eur

0,70%

1 500 Eur – 9 999.99 Eur

1%

250 Eur - 1 499.99 Eur

1,50%

< 250 Eur

2%

Luminor pensija darbuotojui 1 plius, Luminor
pensija darbuotojui 2 plius:
≥ 100 0000 Eur

0,50%

10 000 Eur – 99 999.99 Eur

0,70%

< 10 000 Eur

1%

Lėšų pervedimas iš kito pensijų fondo, ar kitos
bendrovės

Pradinis valdymo mokestis neimamas
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Metinis valdymo mokestis

Mokestis
Luminor pensija 2 plius, Luminor pensija 3 plius,
Luminor pensija darbuotojui 1 plius, Luminor
pensija darbuotojui 2 plius

1%

Luminor pensija 1 plius

0,65%

Kiti mokesčiai

Mokestis
Depozitoriumo mokestis

0,15%

Perėjimas į kitą Luminor investicijų valdymas
pensijų fondą

Nemokamai

Perėjimas į kitos bendrovės valdomą pensijų
fondą

Nemokamai

Išstojimas iš pensijų fondo (pasiimant lėšas): Luminor pensija 1 plius, Luminor pensija 2 plius,
Luminor pensija 3 plius

1 % sumos

Išstojimas iš pensijų fondo (sulaukus pensinio
amžiaus)

Nemokamai

