
 

 

 

SĄSKAITŲ ATIDARYMAS IR TVARKYMAS 

Sąskaitos* 

Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai 

Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis  0,70 EUR 

Sąskaitos išrašai 

Sąskaitos išrašo pateikimas elektroniniu būdu Nemokamai 

Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas  Nemokamai 

Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo pateikimas 
5 EUR už mėn., maks. 25 

EUR 

Papildomai išduodami dokumentai 

Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR 

Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR 

Dokumento kopija 
1,50 EUR už kiekvieną 

lapą 

Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis bei 
atsiskaitymais, paruošimas lietuvių k.  

10 EUR 

Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis bei 
atsiskaitymais, paruošimas užsienio k. 

15 EUR 

Pažyma pajamų ir turto deklaracijai Nemokamai 

Sąskaitos išrašų ar kitų dokumentų siuntimas paštu 

Lietuvoje 
3 EUR, registruotu paštu – 

5 EUR 

Į užsienį 10 EUR 

 kurjeriniu paštu 
10 EUR + kurjerinio pašto 

mokesčiai 

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS  

 Grynųjų pinigų įnešimas 

- į savo / kito asmens sąskaitą banknotais 
0,1 % nuo sumos, min. 1 

EUR** 

- į savo / kito asmens sąskaitą EUR monetomis 
5 % nuo sumos, min. 2 

EUR** 

-indėlio sąskaitos papildymas Nemokamai 

-lėšų įnešimas terminuotojo indėlio sudarymui Nemokamai 

Grynų pinigų išmokėjimas 

iš banko sąskaitos 
1 % nuo sumos, min. 2 

EUR 

- iš terminuotojo indėlio sąskaitos, pasibaigus terminuotojo indėlio sutarties terminui, jei indėlio terminas ≥ 30 d. Nemokamai 

- iš terminuotojo indėlio sąskaitos, kai terminuoto indėlio sutartis nutraukiama nepasibaigus sutarties terminui 

(išskyrus atvejus, kai indėlio sutartis buvo pratęsta bent vieną kartą) 
1 % nuo sumos, min. 2 

EUR 

Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas**** Nemokamai 

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas arba užsakytų lėšų neatsiėmimas laiku 0,2 %, maks. 300 EUR 

Monetų nacionaline valiuta perskaičiavimas, smulkinimas, stambinimas (kai suma didesnė nei 10 EUR) 
5% nuo sumos, min. 2 

EUR **** 

Banknotų perskaičiavimas, smulkinimas, stambinimas, 

tikrinimas (jei nėra atliekama banko operacija) 
0.03 EUR už banknotą 

Užsienio valiutos pirkimas, pardavimas, keitimas 1 EUR 

*Mokestis netaikomas mokėjimo kortelių sąskaitoms. Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų, nurašomas visas sąskaitoje esantis likutis.   
** Mokestis netaikomas, jeigu įnešus grynuosius pinigus tuo pačiu metu banko padalinyje atliekamas ir mokėjimo pavedimas bet kokiai sumai.  

***Jei norima paimti iš sąskaitos sumą, viršijančią 15 000 EUR, arba ekvivalenčią sumą užsienio valiuta, grynieji pinigai turi būti užsakomi prieš 1 

darbo dieną iki 13.00 val. 

**** Jeigu monetos įnešamos į sąskaitą, tuomet  taikomas tik grynųjų pinigų įnešimo mokestis. 

MOKĖJIMŲ Į SĄSKAITAS ADMINISTRAVIMAS 

Lėšų EUR administravimas 

- banko viduje  ir iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) Nemokamai 

AB „CITADELE“ BANKO ĮKAINIAI IR MOKĖJIMŲ 
TERMINAI LIETUVOS RESPUBLIKOS REZIDENTAMS 
FIZINIAMS ASMENIMS IR TEISĖTAI GYVENANTIEMS 

NAUDOTOJAMS 
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- iš LT bei kitų ES ir EEE šalių*  Nemokamai 

- iš kitų užsienyje registruotų bankų  7 EUR 

Lėšų užsienio valiuta administravimas 

- banko viduje  ir iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) Nemokamai 

- iš kitų Lietuvoje  ir užsienyje registruotų bankų administravimas 7 EUR 

* Jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA 

Lėšų įskaitymo terminai ir sąlygos 

Lėšos eurais iš LT/ES ir EEE šalių įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią Banko operacijų  dieną iki 18  val.  

Lėšos iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią Banko operacijų dieną iki 18.00 val.   
Lėšos konvertuojama valiuta įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią Banko operacijų dieną iki 17.00 val., lėšos nekonvertuojama valiuta (BYN, 
RUB, UAH) – kitą banko operacijų dieną. 

Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, 
pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele“ banko valiutos keitimo kursą). 

Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta 
sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, 
koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas). 

MOKĖJIMAI EURAIS  Banko skyriuje Internetu 

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje 

Tarp savo sąskaitų 

(įvykdomas tą pačią Banko darbo dieną) 
1,70 EUR Nemokamai 

Į kito asmens sąskaitą  
(įvykdomas tą pačią Banko darbo dieną) 

1,70 EUR 0,35 EUR 

Mokėjimai į LT/ ES / EEE šalių bankus 

Paprastas (jei mokėjimas į kitus LT bankus priimtas iki 16.00 val., jis 
įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 

1,70 EUR 0,35 EUR 

Labai skubus 

(mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną.  

Labai skubūs mokėjimai  EUR priimami iki 15.00 val.) 

40 EUR 29 EUR 

Mokėjimai į kitų šalių bankus 

Paprastas  

(mokėjimas iš banko išsiunčiamas po 2 banko darbo dienų) 

18 EUR  (SHA) 
27 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Skubus 

(mokėjimas iš banko išsiunčiamos kitą banko darbo dieną.  

Skubūs pervedimai EUR, priimami iki 17.00 val.) 

35 EUR (SHA) 
50 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

29 EUR (SHA) 
41 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Labai skubus  

(mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną.  

Labai skubūs mokėjimai EUR priimami iki 15.00 val.) 

80 EUR (SHA) 
95 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

73 EUR (SHA) 
87 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Įmokų priėmimas iš sąskaitos (jei sutartyse su įmokų gavėjais 
nenustatyti kiti mokesčiai) 

Banko skyriuje Internetu 

-įmokų priėmimas - 0,2 EUR 

E. sąskaita 

E. sąskaitos gavimas  - Nemokamai 

Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas Nemokamai 

Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas - 0,35 

Pastovūs mokėjimai 

Pastovus mokėjimas tarp sąskaitų banke 0,35 EUR 

Pastovus mokėjimas į kitus LT/ ES/ EEE šalių bankus 0,35 EUR 

PLAIS 

Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus 
bankus 

1 EUR 

MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA Banko skyriuje Internetu 

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje 

Tarp savo sąskaitų 

(įvykdomas tą pačią Banko darbo dieną) 
1,70 EUR Nemokamai 

Į kito asmens sąskaitą  
(įvykdomas tą pačią Banko darbo dieną) 

1,70 EUR 0,35 

Mokėjimai į AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija)   



Paprastas (jei mokėjimas priimtas iki 16.30 val., jis įvykdomas tą pačią banko 
darbo dieną) 

6 EUR 6 EUR 

Mokėjimai į kitus LT bankus  

Paprastas (jei pavedimas USD pateikiamas iki 14.00 val., jis įvykdomas tą 
pačią banko operacijų dieną, kitomis valiutomis, pateikti iki 17.00 val., 
įvykdomi per 2 banko darbo dienas)

1
 

15 EUR 13 EUR 

Paprastas SEK ir RON valiutomis  15 EUR 13 EUR 

Mokėjimai į kitų šalių bankus 

Paprastas  

(mokėjimas iš banko išsiunčiamos po 2 banko darbo dienų)
1
 

18 EUR  (SHA) 
27 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Paprastas SEK ir RON valiutomis  15 EUR 13 EUR 

Skubus 

(mokėjimas iš banko išsiunčiamas kitą banko darbo dieną.  

Skubūs mokėjimai USD priimami iki 17.00 val., kitomis valiutomis -  
iki 10.00 val.)

1
 

35 EUR (SHA) 
50 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

29 EUR (SHA) 
41 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Labai skubus  

(mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną.  

Labai skubūs mokėjimai USD priimami iki 15.30 val., mokėjimai kitomis 
užsienio valiutomis gali būti tik skubūs ir paprasti)

1
 

80 EUR (SHA) 
95 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

73 EUR (SHA) 
87 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

MOKĖJIMŲ TIKSLINIMAS ARBA ANULIAVIMAS  

Mokėjimo EUR į LT/ES/EEE šalis atšaukimo administravimas 

Mokėjimo anuliavimas, kai lėšos neišsiųstos iš banko 3 EUR 

Mokėjimo anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko 10 EUR 

Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių bankus atšaukimo ar tikslinimo administravimas 

Mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos neišsiųstos iš banko 8 EUR 

Mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko (jei 

gavėjas kitame LT banke)** 
15 EUR + kitų bankų mokesčiai 

Mokėjimo į kitų šalių bankus tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos išsiųstos 
iš banko Išsiųsto iš banko mokėjimo tikslinimas arba atšaukimas** 

90 EUR 

KITOS SU MOKĖJIMAIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS 

Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams 18 EUR 

Papildomos Lietuvos ir užsienio bankų informacijos apie atsiskaitymus 
pateikimas 

30 EUR 

SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t.y. mokėtojas sumoka tik AB „Citadele“ banko nustatytus mokesčius, o papildomus kitų 

bankų mokesčius sumokės gavėjas.* 

BEN – bankų mokesčius moka gavėjas, t.y. AB „Citadele“ banko ir papildomus kitų bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo 

pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AB „Citadele“ bankas iš pervedamos sumos išskaičiuos AB „Citadele“ banko nustatytus mokesčius.* 

OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t.y. AB „Citadele“ banko ir papildomus kitų bankų nustatytus mokesčius sumokės mokėtojas. Šiuo atveju 

gavėjas gauna visą pervedimo sumą (kai mokėjimo pavedimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų 

mokesčiai). AB „Citadele“ bankas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimo pavedimą.  
1
 Bankas individualiai vertins kiekvieno mokėjimo USD valiuta įvykdymo galimybes. Jei turite klausimų dėl mokėjimų USD, prašome tiesiogiai 

susisiekti su Jus aptarnaujančiu banko vadybininku arba skambinti į mūsų Kontaktų centrą telefonu 19091. 

* Jei pagal kitų bankų nustatytą tvarką mokestis už lėšų pervedimo įvykdymą negali būti nurašytas nuo gavėjo sąskaitos, mokestį sumoka mokėtojas. 

** Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo 

bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas. 

Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE) EUR ir šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi, 

jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis EUR ir šių šalių nacionalinėmis valiutomis, kai 

banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi. 

PASLAUGA „CITADELE“ INTERNETO BANKAS  

Registracijos mokestis Nemokamai 

Kodų kortelės išdavimas/registravimas Nemokamai 

Kodų kortelės pakeitimas 2 EUR 

Slaptažodžių generatoriaus 
išdavimas/pakeitimas 

20 EUR 

Kitos „Citadele“ interneto banku atliekamos operacijos - pagal galiojančius „Citadele“ banko paslaugų įkainius. 

PASLAUGA „CITADELE“ SMS BANKAS 

Mokestis už gautą SMS 0.10 EUR už kiekvieną SMS 

 



 

 

MAXI sąskaita  

„Maxi“ sąskaitos atidarymas Nemokamai 

Komisinis mokestis, pervedant lėšas iš „Maxi“ sąskaitos be perspėjimo prieš 7 dienas
*
 1 EUR + standartinis įkainis  

Grynųjų pinigų įnešimas į „Maxi“ sąskaitą Pagal standartinius įkainius 

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimo / atnaujinimo / metų / mėnesinis 

mokestis
**

 
Nemokamai 

Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, „Nordea“ ir 

Šiaulių banko bankomatų tinkle ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje 
0,5 % 

*Komunalinių įmokų sumokėjimas, valiutos konversijos operacijos, tarptautiniai pervedimai, pastovūs pervedimai iš „Maxi“ sąskaitos galimi tik be 

perspėjimo prieš 7 dienas pagal galiojančius įkainius banke. 

** Netaikomi kortelės/papildomos kortelės išdavimo/atnaujinimo/ mėnesiniai mokesčiai. Kitoms paslaugoms taikomi standartiniai Maestro kortelės 

įkainiai.EUR 

 


