Kainynas privatiems

„Luminor“ kainyno privatiems klientams pokyčiai, kurie įsigaliojo 2022 m. lapkričio 1 d.
Kainynas privatiems galioja nuo 2022 11 01
Archyvas
Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas

Paslaugų krepšeliai
Standartiniai krepšeliai

Standartiniai

Pagrindinės mokėjimo
sąskaitos paslauga (1)

Luminor Debit

Luminor Black

Mėnesio mokestis

1,45 Eur

2 Eur

5,50 Eur

Mėnesio mokestis
senjorams (nuo 65 m.)

1,45 Eur

1,40 Eur

5,50 Eur

Mėnesio mokestis
jaunimui (iki 21 m.)

1,45 Eur

Nemokamai

5,50 Eur

Debeto kortelė (2)

1 Visa Debit

1 Visa Debit

1 Visa Debit

Kredito kortelė (2)

Neįtraukta

Neįtraukta

1 Luminor Black

Sąskaitų banke
tvarkymas (3)

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Prisijungimo prie
interneto banko
priemonė (4)

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Pervedimai eurais
interneto/ mobiliame
banke (5)

10 pervedimų

Neribotai

Neribotai

Pagrindinės mokėjimo
sąskaitos paslauga (1)

Luminor Debit

Luminor Black

Pervedimai kita
valiuta banko viduje
interneto banke

Neįtraukta

Nemokamai

Nemokamai

Gautų mokėjimų
eurais įskaitymai iš
bendros euro
mokėjimų erdvės šalių
(SEPA)

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

- Debeto kortele

Nemokamai

Nemokamai iki 2000
Eur per kalendorinį
mėn., 0.2% nuo
sumos viršijančios
2000 Eur

Nemokamai iki 2000
Eur per kalendorinį
mėn., 0.2% nuo
sumos viršijančios
2000 Eur

- Luminor Black
kortele

Neįtraukta

Neįtraukta

Nemokamai iki 1200
Eur per mėn., 2% nuo
sumos viršijančios
1200 Eur (min. 3,50
Eur)

- Debeto kortele

Iki 600 Eur per mėn.

Iki 600 Eur per mėn.

Iki 600 Eur per mėn.

- Luminor Black
kortele

Neįtraukta

Neįtraukta

Iki 1200 Eur per mėn.

0,2% nuo sumos (min.
0,40 Eur)

0,2% nuo sumos (min.
0,40 Eur)

0,2% nuo sumos (min.
0,40 Eur)

Grynųjų pinigų
įmokėjimo operacijos
Luminor
bankomatuose
Lietuvoje ir Medus
bankomatuose
Lietuvoje:

Grynųjų pinigų
išėmimas Luminor
bankomatuose Baltijos
šalyse ir Medus
bankomatuose
Lietuvoje be
mokesčio:

Mokestis, taikomas
viršijus grynųjų pinigų
išėmimo be mokesčio
sumą:
- Debeto kortele

Pagrindinės mokėjimo
sąskaitos paslauga (1)

Luminor Debit

Luminor Black

Neįtraukta

Neįtraukta

2% nuo sumos (min.
3,50 Eur)

- Debeto kortele

2% nuo sumos (min. 3
Eur)

2% nuo sumos (min. 3
Eur)

2% nuo sumos (min. 3
Eur)

- Luminor Black
kortele

Neįtraukta

Neįtraukta

Nemokamai iki 400
Eur per mėn., 2% nuo
sumos viršijus 400 Eur
(min. 3,50 Eur)

- Luminor Black
kortele
Grynųjų pinigų
išėmimas kituose
bankomatuose Baltijos
šalyse ir užsienyje:

(1) Atidaroma ES rezidentams tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančioje įstaigoje vartotojas neturi
sąskaitos apimančios mokėjimo paslaugas ir mokėjimo operacijas, sudarančias pagrindinės mokėjimo sąskaitos
paslaugą. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos mokesčiui taikoma 50% nuolaida nepasiturintiems gyventojams,
gaunantiems piniginę socialinę paramą.
(2) Įtrauktai kortelei į krepšelį netaikomi kortelės išdavimo ir mėnesio mokesčiai.
(3) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis
mokestis.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonė: Smart-ID.
Kodų generatorius Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos vartotojams gali būti išduotas nemokamai, jeigu klientas
neturi išmaniojo įrenginio ir negali naudotis Smart-ID.
(5) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant
pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
Krepšelio mokestis yra taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo dienos ir nurašomas iki kito
mėnesio 6 d.
Daugiau informacijos apie Standartinius krepšelius galite rasti čia.

Nebeišduodami krepšeliai

Nebeišduodami krepšeliai

Aktyvus krepšelis

Auksinis krepšelis

Mėnesio mokestis

3.65 Eur

5.50 Eur

Debeto kortelė (1)

Visa Debit

Visa Debit

Kredito kortelė (1)

Visa Classic

Visa Classic; Visa Gold

Sąskaitų banke tvarkymas (2)

Nemokamai

Nemokamai

Pervedimai eurais interneto/
mobiliame banke (3)

Nemokamai

Nemokamai

Pervedimai kita valiuta banko
viduje interneto banke

Nemokamai

Nemokamai

Gautų mokėjimų eurais
įskaitymai iš bendros euro
mokėjimų erdvės šalių (SEPA)

Nemokamai

Nemokamai

Prisijungimo prie interneto
banko priemonė (4)

Nemokamai

Nemokamai

- Debeto kortele

Iki 2000 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 0,2% nuo
įnešamos sumos, viršijančios
2000 Eur

Iki 2000 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 0,2% nuo
įnešamos sumos, viršijančios
2000 Eur

- Kredito kortele

Iki 600 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 2% nuo
įnešamos sumos, viršijančios
600 Eur

Iki 600 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 2% nuo
įnešamos sumos, viršijančios
600 Eur

Grynųjų pinigų įmokėjimo
operacijos Luminor
bankomatuose Lietuvoje ir
Medus bankomatuose
Lietuvoje:

Grynųjų pinigų išėmimas

Aktyvus krepšelis

Auksinis krepšelis

- Debeto kortele

Iki 600 Eur per mėn.

Iki 600 Eur per mėn.

- Kredito kortele

Iki 600 Eur per mėn.

Iki 600 Eur per mėn.

- Debeto kortele

0,2% nuo sumos (min. 0,40
Eur)

0,2% nuo sumos (min. 0,40
Eur)

- Kredito kortele

2% nuo sumos

2% nuo sumos

- Debeto kortele

2% nuo sumos (min. 3 Eur)

2% nuo sumos (min. 3 Eur)

- Kredito kortele

2% nuo sumos (min. 3 Eur)

2% nuo sumos (min. 3 Eur)

Luminor bankomatuose Baltijos
šalyse ir Medus bankomatuose
Lietuvoje be mokesčio:

Mokestis, taikomas viršijus
grynųjų pinigų išėmimo be
mokesčio sumą:

Grynųjų pinigų išėmimas
kituose bankomatuose Baltijos
šalyse ir užsienyje:

(1) 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.
(2) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis
mokestis.
(3) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant
pervedimus už paslaugas, apsipirkimą el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
(4) Prisijungimo prie interneto banko priemonės: Smart-ID.
Krepšelio mokestis yra taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo dienos ir nurašomas iki kito
mėnesio 6 d.

Minimalus paslaugų mokestis

Minimalus paslaugų mokestis

1,30 Eur per mėn.
Sąskaitų tvarkymas (1)(4)

+

Prisijungimo prie interneto banko priemonė (2)

+

Gautų mokėjimų eurais įskaitymai iš bendros
euro mokėjimų erdvės šalių (SEPA)

+

Pervedimai eurais interneto/ mobiliame banke
(3)

+

Pervedimai kita valiuta banko viduje interneto
banke

+

(1) Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, su kuriomis susietas paslaugų krepšelis. Minimalus
paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo datos ir nurašomas iki kito mėnesio
6 d.
(2) Prisijungimo prie interneto Banko priemonė: Smart-ID.
(3) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant
pervedimus už paslaugas, apsipirkimus el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.
(4) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis
mokestis.

Sąskaitų tvarkymas

Sąskaitos atidarymas

Klientų aptarnavimo
padaliniuose

Interneto banke

Sąskaitos atidarymas

Nemokamai

-

Mokestis už dokumentų patikrą
atidarant sąskaitą asmenims,
kurių rezidavimo valstybė yra
ne ES, EEE ar Šveicarijos
Federacija (1)

200 Eur

-

(1) Fizinis asmuo, kuris turi teisę reziduoti ES, EEE valstybėje narėje arba Šveicarijos Federacijoje, remiantis ES arba
nacionaline teise, įskaitant fizinį asmenį, kuris įgijo prieglobsčio prašytojo, pabėgėlio ar alternatyvų statusą.
Daugiau informacijos apie sąskaitos atidarymą galite rasti čia.

Paskutinės sąskaitos uždarymas

Paskutinės sąskaitos
uždarymas (1)

Klientų aptarnavimo
padaliniuose

Interneto banke

3 Eur

3 Eur

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

Sąskaitos tvarkymas

Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį

18%

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

5 Eur

Sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis ne
rezidentui iš kitų nei EEE valstybės narių

10 Eur

Sąskaitos(-ų) likučio mokestis (1) kai likutis
viršija: EUR 500 000; SEK 5 000 000; DKK 3 750
000; CHF 500 000; JPY 65 000 000; CZK 12 500
000.

(Centrinio Banko metinė palūkanų norma (2)
minus 0.1% punkto)/360

(1) Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų
likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už aukščiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas
sąskaitų suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės (t. y. modulio). Mokestis
netaikomas, jei nurodyta Centrinio Banko palūkanų norma yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis nurašomas nuo
sąskaitos iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.
(2) Centrinio Banko metinė palūkanų norma yra centrinio banko nustatyta metinė palūkanų norma pagal valiutą:
• EUR valiutai – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (angl. „ECB
deposit facility rate“);
• SEK valiutai – Švedijos centrinio Banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (%) (angl. „Sveriges RiksBank
repo rate“);
• DKK valiutai – Danijos centrinio Banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (%) (angl. „Danmarks NationalBank
Certificates of deposit rate“);
• CHF valiutai – Šveicarijos centrinio Banko metinė neigiama palūkanų norma (%) (angl. „Swiss National Bank negative
interest rate“);
• JPY valiutai – Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Bank of Japan
complementary deposit facility rate“);
• CZK valiutai – Čekijos centrinio Banko metinė indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Czech National Bank deposit
facility rate“).

Sąskaitos išrašai

Klientų aptarnavimo
padaliniuose

Interneto banke

Sąskaitos išrašų pateikimas už
kliento nurodytą laikotarpį (1)

5 EUR už kiekvieną mėnesį, bet
ne daugiau kaip 60 Eur

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

Sąskaitos išrašų siuntimas
paštu Lietuvoje arba į užsienį

5 Eur paprastas laiškas

-

(1) Jeigu fizinis asmuo nesinaudoja Interneto banku, Klientų aptarnavimo padalinyje vieną kartą per mėnesį išrašas
išduodamas nemokamai už ne daugiau kaip 30 paskutinių dienų arba už praėjusį mėnesį.

Pervedimai eurais

Pervedimai banko viduje

Klientų aptarnavimo
padaliniuose

Skaitmeniniuose kanaluose

Į savo sąskaitą banko viduje

5 Eur

Nemokamai

Į kito gavėjo sąskaitą banko
viduje

5 Eur

0,29 Eur

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

Pervedimai į Europos šalis

Klientų aptarnavimo
padaliniuose
Pervedimas eurais (1)
Skubus pervedimas eurais (2)

5 Eur

Skaitmeniniuose kanaluose

0,40 Eur

Neteikiama

25 Eur

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

Pervedimai į kitas šalis (1)

Skaitmeniniuose kanaluose
Paprastas SHA/SHAR pervedimas (2)

13 Eur

Skubus SHA/SHAR pervedimast (2)

26 Eur

Labai skubus SHA/SHAR pervedimas (2)

58 Eur

Paprastas OUR/DEBT pervedimas (3)

22 Eur

Skubus OUR/DEBT pervedimas (3)

35 Eur

Labai skubus OUR/DEBT pervedimas (3)

67 Eur

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

Pervedimai kita valiuta

Pervedimai banko viduje

Klientų aptarnavimo
padaliniuose

Skaitmeniniuose kanaluose

Į savo sąskaitą banko viduje

5 Eur

Nemokamai

Į kito gavėjo sąskaitą banko
viduje

5 Eur

0,29 Eur

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

Pervedimai į kitus bankus

Skaitmeniniuose kanaluose
Paprastas SHA/SHAR pervedimas (2)

13 Eur

Skubus SHA/SHAR pervedimast (2)

26 Eur

Labai skubus SHA/SHAR pervedimas (2)

58 Eur

Paprastas OUR/DEBT pervedimas (3)

22 Eur

Skubus OUR/DEBT pervedimas (3)

35 Eur

Labai skubus OUR/DEBT pervedimas (3)

67 Eur

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

Gautų mokėjimų įskaitymas

Gautų mokėjimų įskaitymas

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

Nemokamai

Gaunami SHA/BEN (SHAR/CRED) tipo mokėjimai
(2)

10 Eur

Gaunami OUR (DEBT) tipo mokėjimai (3)

Nemokamai

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

Kitos pervedimų paslaugos

Pastovūs pervedimai

Klientų aptarnavimo
padaliniuose

Skaitmeniniuose kanaluose

Pastovių pervedimų sutarties
sudarymas (1)

5 Eur

Nemokamai

Automatinio e. sąskaitos
apmokėjimo užsakymas

5 Eur

Nemokamai

Koregavimas ir atšaukimas

5 Eur

Nemokamai

Pastovių pervedimų vykdymas

Neteikiama

Pagal Kainyne pateiktus
mokėjimų įkainius

Automatinis e. sąskaitos
apmokėjimas

Neteikiama

Nemokamai

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

Kredito pervedimo atšaukimas, informacijos patikslinimas ir tyrimas

Klaida dėl Luminor banko kaltės

Nemokamai

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

20 Eur

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

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

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

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos

Banko pranešimo kopijos patvirtinimas (SWIFT
arba SEPA)

10 Eur už kiekvieną

Pateikto mokėjimo dokumento atspausdinimas ir
patvirtinimas banke

5 Eur

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus

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

1 Eur

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

Paskolos

Vartojimo paskola, Paskola automobiliui

Sutarties mokestis

1,5% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 60 Eur

Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis

20 Eur

Išankstinis paskolos grąžinimas

Nemokamai

Iš dalies išankstinis paskolos grąžinimas

Nemokamai

Paskolos sutarties sudarymui reikalinga Luminor banko sąskaita. Informacija apie mokesčius susijusius su sąskaitos
atidarymu ir naudojimu yra pasiekiama čia.
Bendros vartojimo paskolos kainos (kasmetinės palūkanų normos) skaičiavimo pavyzdys:
Jei Bankas suteiktų 3 000 Eur paskolą 5 metų terminui, bendra mokama suma būtų 4124 Eur, mėnesio įmoka 66,73
Eur, bendra metinė palūkanų norma būtų 14,43%. Šie skaičiavimai atlikti, taikant tokias prielaidas: metų palūkanų
norma – 12%, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties sudarymo mokestis 60 Eur, minimalus banko paslaugų
mokestis 1 Eur/mėn.
Daugiau informacijos apie Vartojimo paskolą galite rasti čia, apie paskolą Automobiliui čia.

Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą)

Sutarties mokestis (1)

0,5% kredito sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur

Sutarties pakeitimo mokestis (2) (3) (4)

200 Eur

Pokyčiai kredito sutartyje susidūrus su mokėjimų
sunkumais

100 Eur

Mokestis už paskolos įmokų mokėjimo dienos
arba sąskaitos pakeitimą
- kartą per kalendorinius metus

Nemokamai

- mokestis pradedamas taikyti nuo antrojo
pakeitimo per vienus kalendorinius metus

20 Eur

Išankstinis pilnas arba dalinis paskolos su
kintama palūkanų norma grąžinimas

Netaikomas

Išankstinio viso arba dalinio grąžinimo mokestis,
kai paskolos palūkanų normos fiksavimas ilgesnis
nei 12 mėnesių

Jei mokestis nėra nustatytas paskolos sutartyje,
tuomet jis bus skaičiuojamas pagal formulę (5),
jei sutartyje nenumatyta kitaip

Kiti mokesčiai
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai
paskolų teikimo įstaigai

150 Eur

Standartinių dokumentų paruošimas (pvz. banko
patvirtinimai valstybės institucijoms ir sutikimai,
susiję su nuosavybe)

35 Eur

Bauda už nepateiktą įkeisto turto draudimo
liudijimą

100 Eur

(1) Jei nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma su „Luminor“ partneriais, gali būti taikomos
skirtingos sąlygos.
(2) Pavyzdžiui, paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai (išskyrus paskolos mėnesinio mokėjimo datos pakeitimą), įkeisto
turto dalies hipotekos atsisakymas, paskolos išdavimo sąlygų pakeitimai, paskolos valiutos pakeitimas ir kt.
Tuo atveju, kai palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui ir jos galiojimas yra nutraukiamas
atliekant sutarties pakeitimus, taikomas papildomas mokestis, kuris yra lygus išankstinio grąžinimo mokesčiui,
taikomam paskoloms, kurių palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėnesių periodui (žr. „Išankstinio grąžinimo
mokestis“). Tokiu atveju mokestis yra skaičiuojamas pagal paskolos su pakeistomis sąlygomis sumą, o ne pagal
ankstesnę iš dalies sumokėtos paskolos sumą. Palūkanų norma, kuri yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui,
nustoja galioti, kai:
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į 3, 6 ar 12 mėnesių;

- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į kitą laikotarpį, kuris yra ilgesnis nei 12 mėn., ir mažinama
palūkanų norma;
- keičiama paskolos valiuta;
- palūkanų normos fiksavimo galiojimo laikotarpis yra sutrumpinamas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).
(3) Jei išankstinis paskolos grąžinimas vyksta pasirinkus sumažinti grąžinimo terminą, ir kai mėnesinė įmoka nėra
didinama, komisinis mokestis netaikomas.
(4) Kelių pakeitimų atveju taikomas iki 0,2% mokestis nuo paskolos likučio.
(5) Mokestis apskaičiuojamas kaip kompensacija už galimas Banko išlaidas, tiesiogiai susijusias su išankstiniu paskolos
grąžinimu. Mokestis apskaičiuojamas pagal formulę: I = (Koeficientas K * P),
kai I – išankstinio paskolos grąžinimo mokestis;
P – grąžinama suma;
Koeficientas K – Banko apskaičiuojama vertė, kuri priklauso nuo finansų rinkos palūkanų normos pokyčio, likusio
laikotarpio iki esamos palūkanų normos galiojimo termino pabaigos ir galutinio paskolos grąžinimo termino.
Daugiau informacijos apie Būsto paskolą galite rasti čia, apie paskolą Idėjoms čia.

Paskola "Laisvai" (nebeišduodama)

Sutarties pakeitimo mokestis

200 Eur

Metinės paskolos įsipareigojimų nevykdymo
palūkanos

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

Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai
paskolų teikimo įstaigai

120 Eur

Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu
turtu

35 Eur

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

15 Eur

Pranešimo mokestis apie paskolos sutarties
laikotarpio pabaigą

2,90 Eur už pranešimą

Sąskaitos kreditas (nebeišduodama)

Sutarties pakeitimo mokestis

30 Eur

Lizingas

Lizingo paslaugų mokesčiai

Sutarties sudarymo mokestis (1)

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

Sutarties sąlygų pakeitimas, atnaujinimas

100 Eur

Įsipareigojimų perkėlimo mokestis

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

Dalies turto vertės dengimas

pagal sutartį

Mokestis už anksčiau laiko išsipirktą turtą

pagal sutartį

Delspinigiai už nesumokėtas lizingo vertės
dengimo įmokas, palūkanas, baudas

pagal sutartį

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

Kiti lizingo paslaugų mokesčiai

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

Nemokamai (pirmą kartą)

Kliento metinės mokėjimų-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

10 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

Daugiau informacijos apie Lizingą galite rasti čia

Skaitmeniniai kanalai

Skaitmeniniai kanalai

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

15 Eur

Prisijungimo kodų generatoriaus Digipass 300C
išdavimas arba pakeitimas (2)

25 Eur

Prisijungimo kodų generatoriaus atblokavimas
Klientų konsultavimo centruose arba telefonu

5 Eur

SMS pranešimų siuntimas apie pasikeitimus
sąskaitos balanse

0,12 Eur

Smart-ID paskyros (3) registravimas Klientų
konsultavimo centre pirmą kartą

Nemokamai

Pakartotinis Smart-ID paskyros (3) registravimas
Klientų aptarnavimo centre (4)

5 Eur

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

Mokėjimo kortelės

Debeto ir kredito kortelių išdavimas ir pristatymas

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

Kortelės išdavimas
(1), atnaujinimas,
uždarymas

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Mėnesinis pagrindinės
kortelės mokestis (1)

2 Eur (2)

5,50 Eur (2)

20 Eur

Mėnesinis papildomos
kortelės mokestis
(suaugusiems nuo 18
metų)

1 Eur

3,50 Eur

20 Eur

Mėnesinis papildomos
kortelės mokestis
(vaikams nuo 7 metų)

Nemokamai

3,50 Eur

20 Eur

- paštu Lietuvoje

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

- paštu užsienyje

10 Eur

10 Eur

10 Eur

- atsiimant banko
padalinyje (3)

10 Eur

10 Eur

10 Eur

- kai kortelė keičiama,
nors jos galiojimo
laikas dar
nepasibaigęs

5 Eur

5 Eur

5 Eur

- papildomas mokestis
už išdavimą skubos
tvarka (4)

30 Eur

30 Eur

30 Eur

Kortelės pristatymas

Pakeitimo mokestis

(1) Mokestis taikomas Luminor Debit krepšeliui, jei Visa Debit mokėjimo kortelė įtraukta į Luminor Debit krepšelį, kuris
pagrindinei mokėjimo kortelei yra privalomas. Jei Visa Debit įtraukta į Luminor Black krepšelį, taikomas Luminor Black

krepšelio mokestis.
(2) Luminor Black mokėjimo kortelę galima įsigyti tik su Luminor Black krepšeliu. Nurodytas krepšelio mokestis.
(3) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
(4) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po
užsakymo.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Mokėjimai ir grynieji pinigai

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

2,45%

3%

3%

- Luminor
bankomatuose Baltijos
šalyse ir Medus
bankomatuose
Lietuvoje (5)

Iki 600 Eur per mėn.
nemokamai, 0,2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 600 Eur
(min. 0,40 Eur)

Iki 1200 Eur per mėn.
nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 1200 Eur
(min. 3,50 Eur)

Iki 2000 Eur per mėn.
nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 2000 Eur
(min. 3,50 Eur)

- kitų bankų
bankomatuose

2% nuo išgryninamos
sumos (min. 3 Eur)

Iki 400 Eur per mėn.
nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 400 Eur
(min. 3,50 Eur)

Iki 1000 Eur per mėn.
nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 1000 Eur
(min. 3,50 Eur)

- „Perlo“ terminaluose
(6)

0,4% nuo
išgryninamos sumos
(min. 0,80 Eur)

2% nuo sumos (min.
1 Eur)

0,4% nuo sumos (min.
0,80 Eur)

- Luminor ir Medus
bankomatuose
Lietuvoje (5)

Iki 2000 Eur per mėn.
nemokamai, 0,2% nuo
įnešamos sumos,
viršijančios 2000 Eur

Iki 1200 Eur per
kalendorinį mėn.
nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 1200 Eur
(min. 3,50 Eur)

Iki 2000 Eur per
kalendorinį mėn.
nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 2000 Eur
(min. 3,50 Eur)

- „Perlo“ terminaluose
(6)

0,30 Eur

0,30 Eur

0,30 Eur

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Valiutos keitimo
mokestis kai
atsiskaitoma ne eurais
(4)
Grynųjų pinigų
išėmimas

Grynųjų pinigų
įmokėjimas

Sąskaitos likučio
peržiūra
- Luminor
bankomatuose

- kitų bankų
bankomatuose

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

(4) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
(5) Skaičiavimai atliekami remiantis per mėnesį patvirtintais mokėjimais.
(6) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje čia, paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Kreditas

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

Metinės palūkanos už
kredito limitą

N/A

18%

13%

Kredito limito keitimas

N/A

Nemokamai

Nemokamai

Laikotarpis be
palūkanų

N/A

Iki 45 dienų (iki kito
mėnesio 15-os dienos)

Iki 50 dienų (iki kito
mėnesio 20-os dienos)

Mokestis už kredito
limito naudojimą (6)

N/A

N/A

1% nuo kredito limito,
naudojamo atliekant
mokėjimo operaciją

(6) Mokestis už kredito limito naudojimą imamas, jei pagal sutartį numatytos palūkanos yra 0%. Mokestis už kredito
limito naudojimą nėra imamas, jei skolininkas naudojasi kredito limitu atikdamas operaciją su mokėjimo kortele
(išskyrus grynųjų pinigų išėmimo operaciją).
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Kitos paslaugos

Visa Debit

Luminor Black

Luminor Visa Infinite

18%

18%

18%

- trys atskiri
apsilankymai per
metus

N/A

N/A

Nemokamai

- nuo ketvirto
apsilankymo

N/A

N/A

28 Eur

Kortelės standartinių
išgryninimo ar
atsiskaitymo operacijų
limitų keitimas
fiziniuose ar
nuotoliniuose klientų
aptarnavimo
centruose

10 Eur

10 Eur

10 Eur

Įvykdytos operacijos
sąskaitos kopijos
pateikimas

25 Eur

25 Eur

25 Eur

Metinės palūkanos už
neleistiną debeto
balansą
Priority Pass poilsio
salių apsilankymai (7)

(7) Kortelės turėtojas gali pasikviesti papildomų svečių poilsiui kiekvieną kartą, kai kortelės savininkas apsilanko
poilsio kambaryje. Kompaniono vizitai skaičiuojami kaip atskiri vizitai.
Daugiau informacijos apie Mokėjimo korteles galite rasti čia.

Nebeišduodamos mokėjimo kortelės

Užsakymas ir pristatymas

Visa Classic

Visa Gold

1,50 Eur

3,70 Eur

- paštu Lietuvoje

Nemokamai

Nemokamai

- paštu užsienyje

10 Eur

10 Eur

- atsiimant banko padalinyje
(1)

10 Eur

10 Eur

- kai kortelė keičiama, nors jos
galiojimo laikas dar
nepasibaigęs

5 Eur

5 Eur

- papildomas mokestis už
išdavimą skubos tvarka (2)

30 Eur

30 Eur

Mėnesinis mokestis
Kortelės pristatymas

Kortelės pakeitimo mokestis

Nuo 2020 04 28 naujos Visa Classic ir Visa Gold kortelės neišduodamos.
(1) Mokestis netaikomas, jei Klientas sumoka mokestį už skubų Kortelės išdavimą.
(2) Jei kortelė užsakoma darbo dieną iki 12:00 val., ji bus pristatyta į klientų aptarnavimo centrą antrą darbo dieną po
užsakymo.

Mokėjimai ir grynieji pinigai

Visa Classic

Visa Gold

1,95%

1,95%

- Luminor bankomatuose
Baltijos šalyse ir Medus
bankomatuose Lietuvoje (4)

Iki 600 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 600 Eur

Iki 600 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 2% nuo
išgryninamos sumos,
viršijančios 600 Eur

- kitų bankų bankomatuose

2% nuo išgryninamos sumos
(min. 3 Eur)

2% nuo išgryninamos sumos
(min. 3 Eur)

- „Perlo“ terminaluose (5)

2% nuo išgryninamos sumos
(min. 1 Eur)

2% nuo išgryninamos sumos
(min. 1 Eur)

- Luminor ir Medus
bankomatuose Lietuvoje (4)

Iki 600 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 2% nuo
įnešamos sumos, viršijančios
600 Eur

Iki 600 Eur per kalendorinį
mėn. nemokamai, 2% nuo
įnešamos sumos, viršijančios
600 Eur

- „Perlo“ terminaluose (5)

0,30 Eur

0,30 Eur

- Luminor bankomatuose

Nemokamai

Nemokamai

- kitų bankų bankomatuose

Nemokamai

Nemokamai

Valiutos keitimo mokestis kai
atsiskaitoma ne eurais (3)
Grynųjų pinigų išėmimas

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Sąskaitos likučio peržiūra

(3) Valiutos keitimo mokestis pridedamas prie VISA nustatyto valiutos kurso, jei operacijos valiuta nėra eurai.
(4) Skaičiavimai atliekami remiantis per mėnesį patvirtintais mokėjimais.
(5) „Perlo“ terminaluose, pateiktuose svetainėje čia, paslaugą teikia UAB "Perlas Finance".

Kreditas

Visa Classic

Visa Gold

Kredito limito keitimas

Nemokamai

Nemokamai

Mokestis už kredito limito
naudojimą (5)

1% nuo kredito limito,
naudojamo atliekant mokėjimo
operaciją

1% nuo kredito limito,
naudojamo atliekant mokėjimo
operaciją

(5) Mokestis už kredito limito naudojimą imamas, jei pagal sutartį numatytos palūkanos yra 0%. Mokestis už kredito
limito naudojimą nėra imamas, jei skolininkas naudojasi kredito limitu atikdamas operaciją su mokėjimo kortele
(išskyrus grynųjų pinigų išėmimo operaciją).

Kitos paslaugos

Visa Classic

Visa Gold

Metinės palūkanos už neteisėtą
debeto balansą

18%

18%

Kortelės standartinių
išgryninimo ar atsiskaitymo
operacijų limitų keitimas
fiziniuose ar nuotoliniuose
klientų aptarnavimo centruose

10 Eur

10 Eur

Įvykdytos operacijos sąskaitos
kopijos pateikimas

25 Eur

25 Eur

Priority Pass

Priority Pass kortelė Visa Gold ir Luminor Black kortelių turėtojams

Kortelės išdavimo mokestis

15 Eur

Priority Pass kortelės metinis administravimo
mokestis (už pirmuosius kortelės galiojimo ir
pirmuosius po kortelės atnaujinimo metus
mokestis netaikomas)

15 Eur

Kortelės atnaujinimo mokestis

15 Eur

Kortelės pakeitimo mokestis

10 Eur

Kortelės pristatymas
- paštu adresu Lietuvoje

Nemokamai

- paštu užsienyje

10 Eur

- atsiimant banko padalinyje

10 Eur

Apsilankymo oro uosto VIP poilsio salės mokestis
asmeniui

28 Eur

Kitos su kortelėmis susijusios paslaugos

Kitos su kortelėmis susijusios paslaugos

Saugu+ paslaugos mėnesinis mokestis kortelei

0,79 Eur

SMS žinutė apie sąskaitos balanso pasikeitimą

0,12 Eur

PIN priminimo užsakymas:
- Interneto banke
- Atvykus į Klientų konsultavimo centrą arba
susisiekus su klientų aptarnavimu telefonu,
žinute ar laišku Interneto banke

Nemokamai
5 Eur

Indėliai

Indėliai

Pirmas pervedimas iš Taupomosios sąskaitos į to
paties kliento einamąją banko sąskaitą per
kalendorinį mėnesį (1)

Nemokamai

Antras ir vėlesni pervedimai iš Taupomosios
sąskaitos į to paties kliento einamąją banko
sąskaitą per kalendorinį mėnesį

0,2% nuo sumos, ne mažiau 0,29 Eur

(1) Jeigu indėlininkas turi daugiau kaip vieną Taupomąją sąskaitą, tik vienas pervedimas per mėnesį iš visų turimų
Taupomųjų sąskaitų yra nemokamas.
Metines indėlių palūkanų normas galima rasti čia.
Daugiau informacijos apie Taupomąją sąskaitą galite rasti čia.

Pensijų fondai

Antros pakopos pensijų fondai

Pensijų fondų valdymo įkainius galima rasti čia.
Daugiau informacijos apie antros pakopos pensijų fondus galima rasti čia.

Trečios pakopos pensijų fondai

Pensijų fondų valdymo įkainius galima rasti čia.
Daugiau informacijos apie trečios pakopos pensijų fondus galima rasti čia.

Finansinių priemonių sąskaita

Investavimas į vertybinius popierius

(1) Mokestis imamas tik už įvykdytą arba iš dalies įvykdytą pavedimą. Jis nurašomas sandorio prekybos valiuta arba
jos ekvivalentu kita valiuta pagal Banko nustatytą valiutos kursą atsiskaitymo dieną. Kai kurios vertybinių popierių
biržos gali imti papildomus mokesčius arba rinkliavas.
(2) Pardavimo pavedimui gali būti taikomi trečiosios šalies komisiniai, kurie bus įskaičiuoti į finansinės priemonės
kainą.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius čia.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Vertybinių popierių pervedimai

(1) Įskaitant ir vertybinių popierių pervedimą iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių
priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomą dėl vertybinių popierių dovanojimo, paveldėjimo, pirkimo ir pardavimo,
mainų ir kt. Mokestis taikomas už kiekvieną ISIN kodą.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis (1)

Baltijos šalių vertybiniai popieriai

0,02% vertybinių popierių vertės (min. 1 Eur)

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

0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)

Euroobligacijos

0,03% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)

Kiti vertybiniai popieriai

0,1% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)

Su indeksu Susietos obligacijos

Nemokamai

Nordea Asset Management investiciniai fondai

0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)

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

Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos

Vertybinių popierių įkeitimas, įkeitimo
pakeitimas, įkeitimo nuėmimas

15 Eur

Ataskaitos (pranešimo) siuntimas paštu

10 Eur

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

100 Eur per mėn.

Kliento atstovavimas akcininkų susirinkimuose

Pagal susitarimą

Savanoriškių esminių įvykių apdorojimas

20 Eur ir kitos šalies mokesčiai

Kitos paslaugos susijusios su esminiais įvykiais

Pagal susitarimą

Jeigu Bankas yra įpareigotas sumokėti bet kokius mokesčius, įmokas, palūkanas, netesybas ar patiria kitokias išlaidas,
kurios nėra nurodytos Banko Kainyne ir yra susijusios su vertybinių popierių saugojimo, pavedimų vykdymo ar kitokių
atitinkamų paslaugų Klientui teikimu, bei kurios nėra kilusios dėl Banko didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų,
Bankas turi teisę nurašyti tokias sumas nuo Kliento Einamosios sąskaitos be išankstinio Kliento sutikimo.

Luminor Investor platforma

Investavimas į vertybinius popierius

Vertybinių popierių pervedimai

Vertybinių popierių pervedimas iš kito banko /
brokerio į Luminor Investor

Nemokamai

Vertybinių popierių pervedimas iš Luminor
Investor į kitą banką / brokerį

30 EUR už vieną ISIN kodą

Vertybinių popierių pervedimas iš vieno kliento
finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento
finansinių priemonių sąskaitą banko viduje,
vykdomą dėl vertybinių popierių dovanojimo,
paveldėjimo, pirkimo ir pardavimo, mainų ir kt.

10 USD už vieną ISIN kodą

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis

Mėnesio saugojimo mokestis, taikomas
vertybiniams popieriams Luminor Investor ir
Luminor Trade platformose (1)

0,01% nuo bendros sąskaitos vertės

(1) Saugojimo mokestis yra skaičiuojamas atskirai akcijoms, obligacijoms ir investiciniams fondams. 0,50 Eur
minimalus mokestis yra taikomas investicinių fondų turto klasei. Akcijoms bei obligacijoms minimalus saugojimo
mokestis nėra taikomas.
Saugojimo mokestis bus apskaičiuojamas kasdien, remiantis dienos pabaigos portfelio vertėmis, ir bus nurašomas kas
mėnesį (be PVM, jei netaikomas). Konvertuojant valiutą į EUR, mūsų partneris SAXO Bank taiko neatidėliotinąjį valiutos
kursą ir prideda 0,5% maržą. Neatidėliotinas valiutos kursas – dabartinis kainos tarifas rinkoje, kuriuo viena valiuta
tiesiogiai keičiama į kitą, pristatant valiutą kuo anksčiau, atsiskaitymo dieną, kurią skelbia daugelis elektroninių ryšių
tinklo (ERT) brokerių (pvz., Reuters).
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos

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

35 USD arba 30 Eur

Vertybinių popierių įsigijimo kainos koregavimas
Luminor Investor ir Luminor Trade platformose

10 USD už vieną ISIN kodą

Duomenų realiu laiku prenumerata Luminor
Investor ir Luminor Trade platformose

Kainos matomos platformoje

Mokestis už informacijos apie pajamas iš JAV
šaltinių teikimą IRS (1)

90 USD

Esminių įvykių vykdymas

Nemokamai + išoriniai kaštai

(1) Mokestis yra taikomas, jei klientas turi investicijų, susijusių su JAV rinka ir nėra pateikęs galiojančios W8-BEN
formos. Detalią informaciją apie metinį atskaitomybės mokestį už pajamas, gautas JAV, rasite čia.
Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius čia.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Portfelio valdymo paslauga

Portfelio valdymo paslauga

Valdymo mokestis

Pagal susitarimą (PVM pridedamas)

Sėkmės mokestis

Pagal susitarimą (PVM pridedamas)

Saugojimo mokestis (1)

0,01% nuo investuojamos sumos, bet ne mažiau
nei 0,50 Eur per mėn.

Grynųjų pinigų pervedimas

Nemokamai

Mokestis už informacijos apie pajamas iš JAV
šaltinių teikimą IRS (2)

90 USD

(1) Saugojimo mokestis bus apskaičiuojamas kasdien, remiantis dienos pabaigos portfelio vertėmis, ir bus nurašomas
kas mėnesį (be PVM, jei netaikomas). Konvertuojant valiutą į EUR, mūsų partneris SAXO Bank taiko neatidėliotinąjį
valiutos kursą ir prideda 0,5% maržą. Neatidėliotinas valiutos kursas – dabartinis kainos tarifas rinkoje, kuriuo viena
valiuta tiesiogiai keičiama į kitą, pristatant valiutą kuo anksčiau, atsiskaitymo dieną, kurią skelbia daugelis elektroninių
ryšių tinklo (ERT) brokerių (pvz., Reuters).
(2) Detalią informaciją apie metinį atskaitomybės mokestį už pajamas, gautas JAV, rasite čia.

Investavimas į vertybinius popierius

Vertybinių popierių pervedimai

Vertybinių popierių pervedimas iš kitos finansų
institucijos / brokerio į investicinio portfelio
valdymo sąskaitą

Nemokamai

Vertybinių popierių pervedimas iš investicinio
portfelio valdymo sąskaitos į kitą finansų
instituciją / brokerį

30 Eur už vieną ISIN kodą

Kitos paslaugos

Pažymos

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

10 Eur

Pagal susitarimą, ne mažiau nei 15 Eur

Pajamų ir turto deklaracijoms (1)

Nemokamai

Kliento auditoriams, rekomendacinis laiškas (1)

30 Eur

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

15 Eur

(1) Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų.
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Privačiosios bankininkystės paslaugų mokestis

Paslaugų teikimo mokestis

50 Eur/ mėn.

(1) Taikomas tik klientams, pasirašiusiems Bendradarbiavimo su privačiosios bankininkystės klientais sutartį ir kurių
Banke laikomo turto rinkos vertė 3 mėnesius iš eilės yra mažiau kaip 100 tūkst. Eur.

Dokumentų nuorašai / siuntimas

Dokumentų nuorašai:
Sutarčių ir kitų dokumentų

6 Eur už vieną sutartį

Mokamųjų dokumentų

2 Eur už kiekvieną

Dokumentų siuntimas:
Paštu Lietuvoje paprastu laišku

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

Paštu Lietuvoje registruotu laišku

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

Paštu į užsienį

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

Pristatymas per kurjerį

10 Eur + kurjerio išlaidos

