
 

 

 

SĄSKAITŲ ATIDARYMAS IR TVARKYMAS 

Sąskaitų atidarymas: 

Banko sąskaitų atidarymas Nemokamai 

Banko sąskaitų tvarkymas Mėnesinis mokestis 0,70 EUR 

Sąskaitos išrašai 

Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniu būdu Nemokamai 

Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas  Nemokamai 

Sąskaitos išrašų pateikimas už ankstesnį negu praėjęs mėnuo laikotarpį 5 EUR už mėn., ne daugiau nei 
25 EUR 

Papildomai išduodami sąskaitos išrašai 

Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR 

Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR 

Dokumentų 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 

Sąskaitų išrašų ar kitų dokumentų siuntimas paštu 

Lietuvoje 
3 EUR, registruotu paštu – 5 

EUR 

Į užsienį 10 EUR 

 kurjeriniu paštu 10 EUR plius kurjerinio pašto 
mokesčiai 

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS  

 Grynųjų pinigų įnešimas 

- į savo / kito asmens sąskaitą banknotais 0,1 % nuo sumos, min. 2 EUR* 

- į savo / kito asmens sąskaitą EUR monetomis 5 % nuo sumos, min. 3 EUR* 

-indėlio papildymas nemokamai 

-lėšų įnešimas terminuoto indėlio sudarymui nemokamai 

Grynų pinigų išmokėjimas 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos 1 % nuo sumos, min. 3 EUR 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš terminuotojo indėlio sąskaitos 

- pasibaigus indėlio sutarties terminui (jei terminas =>30 d.) Nemokamai 

- 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. 3 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, 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. 
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TERMINAI LIETUVOS RESPUBLIKOS REZIDENTAMS 

FIZINIAMS ASMENIMS 
 

Galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 



MOKĖJIMŲ Į SĄSKAITAS ADMINISTRAVIMAS 

Lėšų EUR administravimas 

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

- 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 

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). 

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

-įmokų priėmimas - 0,30 EUR 

MOKĖJIMAI EURAIS  Banko skyriuje Internetu 

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje 

Tarp savo sąskaitų 
(Įvykdomas tą pačią Banko darbo dieną) 

2 EUR nemokamai 

Banko viduje  
(Įvykdomas tą pačią Banko darbo dieną) 

2 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) 

2 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 ne  LT/ ES/EEE šalių bankus 

Paprastas  
(mokėjimas iš banko išsiunčiamas po 2 banko darbo dienų) 

20 EUR  (SHA) 
30 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) 

E. sąskaita 

E. sąskaitos gavimas  - nemokamai 

Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas 0,35 EUR 0,35 EUR 

Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas Nemokamai Nemokamai 

Pastovūs mokėjimai 

Pastovus mokėjimas tarp sąskaitų banke 0,35 EUR 

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

PLAIS 

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ar 
kitame banke 0,87 EUR 

MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA Banko skyriuje Internetu 

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje 

Mokėjimas tarp savo sąskaitų 2 EUR Nemokamai 

Banko viduje 2 EUR 0,35 EUR 

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

Paprastas 2 EUR 0,35 EUR 



Mokėjimai į kitus bankus Lietuvoje 

Į kitus Lietuvoje registruotus bankus (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 

20 EUR  (SHA) 
30 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 

Paprastas SEK ir RON valiutomis  20 EUR (SHA) 13 EUR (SHA) 

Mokėjimai į užsienio bankus 

Paprastas  

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

20 EUR  (SHA) 
30 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

13 EUR (SHA) 
24 EUR (OUR) 

Nemokamai (BEN) 

Paprastas SEK ir RON valiutomis  20 EUR (SHA) 13 EUR (SHA) 

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  

(pervedimas 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 EUR anuliavimas (kai lėšos neišsiųstos iš banko) 7 EUR 

Mokėjimo EUR anuliavimas (kai lėšos išsiųstos iš banko) 10 EUR + kitų bankų mokesčiai 

Mokėjimo užsienio valiuta ir EUR ne į LT/ ES/ EEE šalis atšaukimo ar tikslinimo administravimas 

Neišsiųsto iš banko mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas 8 EUR 

Išsiųsto iš banko mokėjimo tikslinimas arba atšaukimas (jei gavėjas kitame LT 
banke)** 15 EUR + kitų bankų mokesčiai 

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. 
Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20.00 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35.00 EUR, už 
labai skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 80.00 EUR. 

** 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 



VISA X MOKĖJIMO KORTELĖS 

 X kortelė X Platinum X Infinite 

Kortelės galiojimo laikas 3 metai 3 metai 3 metai 

Kortelės sąskaitos valiuta EUR, USD EUR, USD EUR, USD 

KORTELĖS ĮKAINIAI X kortelė X Platinum X Infinite 

Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / 
atnaujinimas 

nemokamai nemokamai 
430 Eur / pagrindinė kortelė 

140 Eur / papildoma kortelė 

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis 
mokestis 

3 EUR 5 EUR – 

Pagrindinės / papildomos kortelės metinis 
mokestis 

– – 
430 Eur / pagrindinė kortelė 

140 Eur / papildoma kortelė 1 

Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, 
pamiršus PIN kodą ir pan.) 

6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai nemokamai nemokamai 

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 % 18 % 17 % 

Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus 
ir pan.) Lietuvoje 4 

60 Eur 60 Eur 60 Eur 

KREDITO ĮKAINIAI X kortelė X Platinum X Infinite 

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai nemokamai nemokamai 

Kredito limito suteikimas nemokamai nemokamai nemokamai 

Kredito grąžinimo būdas 
su periodiniais 

mokėjimais 
su periodiniais mokėjimais su periodiniais mokėjimais 

Privaloma mėnesio įmoka  
(nuo panaudoto kredito sumos) 

5% 5% 5% 

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d. kiekvieno mėnesio 15 d. kiekvieno mėnesio 15 d. 

Metinė kredito palūkanų norma 19% 18% 17% 

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis 
kiekvienai pirkimo operacijai 

iki kito mėnesio 15-os 
dienos 

iki kito mėnesio 15-os dienos iki kito mėnesio 15-os dienos 

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena paskutinė mėnesio diena paskutinė mėnesio diena 

Delspinigiai už laiku nepapil-dytą sąskaitą (dienos 
norma) 

0.05% 0.05% 0.05% 

Grynųjų pinigų išdavimas    

Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske 
Bank“, „Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle 
ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje, 
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose, kitų bankų 
bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 

1000 Eur – nemokamai, 
viršijus - 2 % nuo sumos, 

min. 2 Eur 

1500 Eur – nemokamai, 
viršijus - 2 % nuo sumos, min. 

2 Eur 

1500 Eur – nemokamai, 
viršijus - 2 % nuo sumos, 

min. 2 Eur 

AB „Citadele“ banko padaliniuose 
2 % nuo sumos, min. 3 

Eur 
2 % nuo sumos, min. 3 Eur 2 % nuo sumos, min. 3 Eur 

Grynųjų pinigų įnešimas    

Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske 
Bank“, „Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle 2 

nemokamai nemokamai nemokamai 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 3 nemokamai nemokamai nemokamai 

Papildomos privilegijos    

„Priority Pass®“ kortelės metų mokestis paslauga neteikiama nemokamai nemokamai 

Nemokamų apsilankymų vienam asmeniui per 
vienerius kalendorinius metus skaičius 

paslauga neteikiama 0 5 

Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje 
laukiamojoje oro uosto salėje „Priority Pass®“ 
(viršijus nemokamų apsilankymų skaičių per 
vienerius kalendorinius metus) 

paslauga neteikiama 30 Eur 24 Eur 

„Priority Pass®“ kortelės pakeitimo mokestis 
(praradus, sugadinus) 

paslauga neteikiama 15 Eur 15 Eur 



Nemokamai suteikiamų greitųjų keleivių patikrų 
(fast track) Vilniaus oro uoste vienam asmeniui 
skaičius per vienerius kalendorinius metus  

- - 8 

Mokestis už vieno asmens greitąją keleivių patikrą 

(fast track) Vilniaus oro uoste (viršijus nemokamų 
apsilankymų skaičių per vienerius kalendorinius 
metus) 

- - 4 Eur 

Konsjeržo paslaugos metinis mokestis paslauga neteikiama 200 Eur nemokamai 

Kitos paslaugos    

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje    

 neregistruotu nemokamai nemokamai nemokamai 

 registruotu 2 EUR 2 EUR 2 EUR 

 kurjeriniu paštu 3 EUR 3 EUR 3 EUR 

Kortelės siuntimas paštu į užsienį    

-   neregistruotu paštu 5 EUR 5 EUR 5 EUR 

-   registruotu paštu 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Skubus kortelės išėmimas iš bendro „Citadele”, 
„Nordea“, „Danske Bank“, Šiaulių banko 
bankomatų tinko bankomato 

50 EUR 50 EUR 50 EUR 

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR 2 EUR 2 EUR 

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR 35 EUR - 

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne 
sąskaitos valiuta 

2,75 % 2,75 % 2,75 % 

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 

STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI X kortelė X Platinum X Infinite 

Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos 
limitas 

2 000 EUR 2 000 EUR 3 000 Eur 

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų 
skaičiaus limitas 

– – – 

Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR 4 500 EUR 14 500 EUR 

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas – – – 
 

1 Pirmaisiais metais mokestis netaikomas. 
2 Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų 
įnešimo galimybe.  
3 Įkainis taikomas iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
4 Kortelė gali būti pristatoma tik į banko skyrių per 36 val. nuo prašymo pateikimo. 

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių sąskaitų netaikomas. 
Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie 
tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt. 
Išduodant mokėjimo kortelę, bankas gali pareikalauti lėšų, kuriomis bus užtikrintas tinkamas Jūsų prisiimtų įsipareigojimų bankui įvykdymas, įkeitimo. 
Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių Klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus 
klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita 
susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai taikomi pagal Pagrindinį valiutos keitimo kursą 
EUR ir užsienio valiutos santykį. 
 
Standartinis pavyzdys 

Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, 

kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje 

nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios. 

Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 18 %, kortelės 

išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 5 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo 

termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 30 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 

9,00 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 28,00 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 1 104,00 EUR. 

 

 



MASTERCARD MOKĖJIMO KORTELĖS 

 „Citadele“ kortelė Maestro MasterCard Virtual MasterCard Gold MasterCard Standard 

Kortelės galiojimo laikas1 2 metai 2 metai 2 metai 2 metai 2 metai 

Kortelės sąskaitos valiuta EUR EUR, USD EUR, USD EUR, USD EUR, USD 

KORTELĖS ĮKAINIAI „Citadele“ kortelė Maestro MasterCard Virtual MasterCard Gold MasterCard Standard 

Pagrindinės kortelės 
išdavimas / atnaujinimas 

nemokamai nemokamai4 6 EUR4 nemokamai4 nemokamai4 

Papildomos kortelės 
išdavimas / atnaujinimas 

nemokamai nemokamai4 6 EUR4 nemokamai4 nemokamai4 

Pagrindinės / papildomos 
kortelės mėnesinis mokestis 

1 EUR 0,40 EUR4 – 
1,70 EUR12 /  
3,50 EUR2, 5 

1 EUR4 / 1,50 EUR2, 5 

Pagrindinės / papildomos 
kortelės metinis mokestis6 

– – 6 EUR4 – – 

Kortelės pakeitimas 
(praradus, sugadinus, 
pamiršus PIN kodą ir pan.) 

6 EUR 6 EUR 6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Kortelės paskelbimas 
negaliojančia 

nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai 

Metinė palūkanų norma už 
sąskaitos perviršį 

19 % 17 % 17 % 
kredito palūkanų 

norma 
kredito palūkanų 

norma 

KREDITO ĮKAINIAI „Citadele“ kortelė Maestro MasterCard Virtual MasterCard Gold MasterCard Standard 

Sąskaitos kreditavimo 
sutarties sudarymas kreditas 

nesuteikiamas 

kreditas 

nesuteikiamas 

kreditas 

nesuteikiamas 

nemokamai nemokamai 

Kredito limito suteikimas nemokamai nemokamai 

Metinė kredito palūkanų 
norma pasirinktam kredito 
grąžinimo būdui 

kreditas 
nesuteikiamas 

kreditas 
nesuteikiamas 

kreditas 
nesuteikiamas 

  

- su periodiniais mokėjimais, 
kas mėnesį grąžinant visą 
panaudotą kreditą 

kreditas 

nesuteikiamas 

kreditas 

nesuteikiamas 

kreditas 

nesuteikiamas 

16 % 16 % 

- su periodiniais mokėjimais, 
kas mėnesį grąžinant 10 % 
panaudoto kredito 

17 % 17 % 

   be periodinių mokėjimų 3 18 % 18 % 

Įmokos mokėjimo diena 
kiekvieno mėnesio 

15 d. 
kiekvieno mėnesio 15 

d. 

Palūkanų mokėjimo diena 
paskutinė 

mėnesio diena 
paskutinė mėnesio 

diena 

Delspinigiai už laiku nepapil-
dytą sąskaitą (dienos norma) 

0,05 % 0,05 % 

Grynųjų pinigų išdavimas 

Bankomatuose bendrame 
„Citadele“, „Danske Bank“, 
„Nordea“ ir Šiaulių banko 
bankomatų tinkle ir AS 
„Citadele banka“ 
bankomatuose Latvijoje11 

Iki 5000 EUR/mėn. 
nemokamai, 2 %, 

min. 2 EUR 
0,30 EUR 7 – 2 %, min. 2 EUR 2 %, min. 2 EUR 

UAB „Perlo paslaugos“ 
terminaluose11 

Iki 5000 EUR/mėn. 
nemokamai, 2 %, 

min. 2 EUR 

1 EUR7 

 
– 2 %, min. 2 EUR 2 %, min. 2 EUR 

AB „Citadele“ banko 
padaliniuose 

1 % nuo sumos, 
min. 3 EUR 

1 % nuo sumos, 
min. 3 EUR8 

– 2 %, min. 2 EUR 2 %, min. 2 EUR 

Kitų bankų bankomatuose 
Lietuvoje ir užsienyje11 

Iki 5000 EUR/mėn. 
nemokamai, 2 %, 

min. 2 EUR 
2 %, min. 3 EUR – 2 %, min. 3 EUR 2 %, min. 3 EUR 

Grynųjų pinigų įnešimas      



Bankomatuose bendrame 
„Citadele“, „Danske Bank“, 
„Nordea“ ir Šiaulių banko 
bankomatų tinkle 9 

nemokamai nemokamai – nemokamai nemokamai 

UAB „Perlo paslaugos“ 
terminaluose 

nemokamai10 nemokamai10 – nemokamai10 nemokamai10 

Kitos paslaugos      

Kortelės siuntimas paštu 
Lietuvoje 

     

 neregistruotu nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai 

 registruotu 2 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 

 kurjeriniu paštu 3 EUR 3 EUR 3 EUR 3 EUR 3 EUR 

Kortelės siuntimas paštu į 
užsienį 

     

-   neregistruotu paštu 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 

-   registruotu paštu 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Skubus kortelės išėmimas iš 
bendro „Citadele”, „Nordea“, 
„Danske Bank“, Šiaulių banko 
bankomatų tinko bankomato 

50 EUR 50 EUR – 50 EUR 50 EUR 

Atsiskaitymo Lietuvoje 
dokumento kopijos pateikimas 

2 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 

Atsiskaitymo užsienyje 
dokumento kopijos pateikimas 

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Kelionės dokumento, 
atsiskaičius užsienyje, gavimas 

35 EUR 35 EUR - 35 EUR 35 EUR 

Valiutos keitimo mokestis už 
operacijas ne sąskaitos valiuta 

2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 % 

Likučio tikrinimas kitų bankų 
bankomatuose 

0,30 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 

STANDARTINIAI 
OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI 

„Citadele“ kortelė Maestro MasterCard Virtual MasterCard Gold MasterCard Standard 

Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR 6 EUR 6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Grynųjų pinigų išdavimo 
bankomatuose sumos limitas 

1 000 EUR13 2 000 EUR – 2 000 EUR 2 000 EUR 

Grynųjų pinigų išdavimo 
bankomatuose operacijų 
skaičiaus limitas 

– 10 – 10 10 

Atsiskaitymų kortele sumos 
limitas 

4 500 EUR 4 500 EUR 3 000 EUR 4 500 EUR 4 500 EUR 

Atsiskaitymų kortele operacijų 
skaičiaus limitas 

– 10 10 10 10 

 

1 Pažymėtas įkainis įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.  
2 Pažymėtas įkainis taikomas visoms nuo 2017 m. sausio 2 d. atnaujintoms ir pakeistoms mokėjimo kortelėms. 
3 Taikoma klientams, pasirašiusiems kortelės sutartį iki 2015 m. birželio 30 d. 
4 Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms, pakeistoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms. 
5 Įkainis galioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d. naujai išduotoms mokėjimo kortelėms. 
6 Pirmaisiais metais mokestis netaikomas. 
7 
Įkainis taikomas už kiekvieną išgryninimo operaciją. „Maestro“ kortelių turėtojams, kurie dirba įmonėje, turinčioje susitarimą su „Citadele“ banku dėl 

darbo užmokesčio pervedimo, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 550 EUR per mėnesį. „Maestro“ kortelių turėtojams, kurie 
dalyvauja „Senjorų programoje“, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 1 000 EUR per mėnesį. 
8 „Senjorų programos“ dalyviams taikomas 0,30 EUR įkainis už kiekvieną grynųjų pinigų išdavimo operaciją. 
9 Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų 
įnešimo galimybe.  
10 
Įkainis taikomas iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

11Taikomas bendras nemokamo išgryninimo limitas per mėnesį.  
12 
Įkainis taikomas kortelėms, išduotoms nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 31 d. 

13 Kortelėms, išduotoms iki 2017 m. sausio 2 d., taikomas 2000 EUR limitas. 
 
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių sąskaitų netaikomas. 



Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie 
tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt. 
Išduodant mokėjimo kortelę, bankas gali pareikalauti lėšų, kuriomis bus užtikrintas tinkamas Jūsų prisiimtų įsipareigojimų bankui įvykdymas, įkeitimo. 
Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių Klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus 
klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita 
susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą 
EUR ir užsienio valiutos santykį. 
 
Standartinis pavyzdys 

Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, 

kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje 

nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios. 

Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 17 %, 

kortelės išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 1,70 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio 

kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 60 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, 

kuri vėl bus panaudota, bei 8,50 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 20,40 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito 

suma – 967,20 EUR. 

 

AMERICAN EXPRESS
® MOKĖJIMO KORTELĖS 

 Blue iš American Express 
The American Express

®
 

Gold Card 
The Platinum Card

®
 

Kortelės galiojimo laikas1 1 metai2 1 metai2 1 metai2 

Kortelės sąskaitos valiuta EUR EUR EUR 

KORTELĖS ĮKAINIAI Blue iš American Express 
The American Express

®
 

Gold Card 
The Platinum Card

®
 

Pagrindinės kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai* nemokamai* 430 EUR* 

Papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai* nemokamai* 140 EUR* 

Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 

 

1,50 EUR* 

 

 

5 EUR* 

 

– 

 

Pagrindinės kortelės metinis mokestis** – – 430 EUR* 

Papildomos kortelės metinis mokestis** – – 140 EUR* 

Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus 
PIN kodą ir pan.) 

6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir 
pan.) Lietuvoje 

60 EUR 60 EUR 60 EUR 

Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir 
pan.) užsienyje 

120 EUR 120 EUR 120 EUR 

Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai nemokamai nemokamai 

KREDITO ĮKAINIAI Blue iš American Express 
The American Express

®
 

Gold Card 
The Platinum Card

®
 

Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai nemokamai nemokamai 

Kredito limito suteikimas nemokamai nemokamai nemokamai 

Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais su periodiniais mokėjimais 
su periodiniais 

mokėjimais 

Periodinė panaudoto kredito grąžinimo įmoka 5 %, min. 14,48 EUR 5 %, min. 14,48 EUR 5 %, min. 14,48 EUR 

Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d. kiekvieno mėnesio 15 d. 
kiekvieno mėnesio 15 

d. 

Metinė kredito palūkanų norma 19 % 18 % 17 % 

Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 % 18 % 17 % 

Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai 
pirkimo operacijai 

iki kito mėnesio 15-os dienos 
iki kito mėnesio 15-os 

dienos 
iki kito mėnesio 15-os 

dienos 

Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena paskutinė mėnesio diena 
paskutinė mėnesio 

diena 

Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos 
norma) 

0,05 % 0,05 % 0,05 % 

Grynųjų pinigų išdavimas    



Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, 
„Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle ir AS 
„Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje 

2 %, min. 2 EUR 2 %, min. 2EUR 2 %, min. 2 EUR 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 2 %, min. 2 EUR 
2 %, min. 2 EUR 

 
2 %, min. 2 EUR 

AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 %, min. 3 EUR 
2 %, min. 3 EUR 

 
2 %, min. 3 EUR 

Kitų bankų bankomatuose užsienyje 3 %, min. 6 EUR 3 %, min. 6 EUR 3 %, min. 6 EUR 

Grynųjų pinigų įnešimas    

Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, 
„Nordea“ ir Šiaulių banko bankomatų tinkle *** 

nemokamai nemokamai nemokamai 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai**** nemokamai**** nemokamai**** 

Papildomos privilegijos    

„Priority Pass®“ kortelės metų mokestis – – nemokamai 

Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje 
laukiamojoje oro uosto salėje „Priority Pass®“ 
(netaikoma pirmiems 6 apsilankymams per vienerius 
kalendorinius metus) 

– – 24 EUR 

„Priority Pass®“ kortelės pakeitimo mokestis (praradus, 
sugadinus) 

– – 15 EUR 

Kitos paslaugos    

Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje    

 neregistruotu nemokamai nemokamai nemokamai 

 registruotu 2 EUR 2 EUR 2 EUR 

 kurjeriniu paštu 3 EUR 3 EUR 3 EUR 

Kortelės siuntimas paštu į užsienį    

-   neregistruotu paštu 5 EUR 5 EUR 5 EUR 

-   registruotu paštu 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Skubus kortelės išėmimas iš bendro „Citadele”, 
„Nordea“, „Danske Bank“, Šiaulių banko bankomatų 
tinko bankomato 

50 EUR 50 EUR 50 EUR 

Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR 2 EUR 2 EUR 

Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR 35 EUR 35 EUR 

Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos 
valiuta 

2,75 % 2,75 % 2,75 % 

Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 

 

STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI Blue iš American Express 
The American Express

®
 

Gold Card 
The Platinum Card

® 

Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR 6 EUR 6 EUR 

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR 2 000 EUR 3 000 EUR 

Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų 
skaičiaus limitas 

nėra nėra nėra 

Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR 4 500 EUR 14 500 EUR 

Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra nėra nėra 

1 Pažymėta savybė galioja nuo 2016.12.01  

2 Naujos mokėjimo kortelės neišduodamos, esamos kortelės neatnaujinamos ir nekeičiamos 
* Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms. 
** Pirmaisiais metais mokestis netaikomas. 
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų 
įnešimo galimybe. 
**** Įkainis taikomas iki 2017 m. gruodžio 31 d. 



 

Bankas turi teisę keisti American Express
® kredito mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų 

įkainius, įskaitant palūkanas, ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėse www.citadele.lt. 
Išduodant mokėjimo kortelę, bankas gali pareikalauti lėšų, kuriomis bus užtikrintas tinkamas Jūsų prisiimtų įsipareigojimų bankui įvykdymas, įkeitimo. 
Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir/ar keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus 
klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita 
susijusiai mokėjimo kortelei. 
 
Standartinis pavyzdys 

Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, 

kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje 

nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.  

Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 19 %, kortelės 

išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 1,50 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito 

grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 30 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus 

panaudota, bei 9,50 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 22,00 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma –  

996,00 EUR. 

 

MAXI SĄSKAITA  

MAXI sąskaitos atidarymas nemokamai 

Mokėjimai iš MAXI sąskaitos  Pagal standartinius įkainius 

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

Lėšų įskaitymas į MAXI sąskaitą Pagal standartinius įkainius 

Grynųjų įnešimas į MAXI sąskaitą Pagal standartinius įkainius 

Maxi sąskaitos kortelė Maestro* nemokamai* 

Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, „Nordea“ ir Šiaulių 
banko bankomatų tinkle ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje* 

0,5 % 

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

 

„SENJORŲ“ PROGRAMOS ĮKAINIAI*  

Banko sąskaitos tvarkymas nemokamai 

Pagrindinės Maestro kortelės metinis išdavimo / atnaujinimo mokestis nemokamai 

Pagrindinės Maestro kortelės mėnesinis mokestis  nemokamai 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš einamosios banko sąskaitos (už operaciją) Pagal standartinius įkainius 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš Maestro mokėjimo kortelės banko padaliniuose (už operaciją) Pagal standartinius įkainius 

Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, „Nordea“ ir Šiaulių 
banko bankomatų tinkle ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 

Iki 1000 EUR/mėn. nemokamai, 
viršijus 0,30 EUR 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 
Iki 1000 EUR/mėn. nemokamai, 
viršijus 0,30 EUR 

Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** 
Iki 1000 EUR/mėn. nemokamai, 
viršijus 0,30 EUR 

Lėšų eurais administravimas iš LT bei kitų ES ir EEE šalių nemokamai 

Mokėjimai eurais ir užsienio valiuta tarp savo sąskaitų vykdomi banko skyriuje nemokamai 

Mokėjimai eurais ir užsienio valiuta banko viduje vykdomi internetu nemokamai 

Mokėjimai eurais į LT/ ES / EEE šalių bankus vykdomi internetu nemokamai 

Įmokų priėmimas iš sąskaitos (jei sutartyse su įmokų gavėjais nenustatyti kiti mokesčiai) banko skyriuje 1 EUR 

 
* Kitoms paslaugoms taikomi standartiniai banke galiojantys įkainiai. 
**Maestro kortelių turėtojams, kurie dalyvauja „Senjorų programoje“, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 1 000 EUR per mėnesį. 
Taikomas bendras nemokamo išgryninimo limitas per mėnesį. 



Jaunimo programa*  

Pagrindinės „Citadele“ kortelės mėnesinis mokestis nemokamai 

Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, „Nordea“ ir 
Šiaulių banko bankomatų tinkle ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 

Iki 250 EUR/mėn. nemokamai, 2 %, min. 2 EUR 

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** Iki 250 EUR/mėn. nemokamai, 2 %, min. 2 EUR 

Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** Iki 250 EUR/mėn. nemokamai, 2 %, min. 2 EUR 

  

 
* Kitoms paslaugoms taikomi standartiniai banke galiojantys įkainiai. 
** Taikomas bendras nemokamo išgryninimo limitas per mėnesį. 
 

VARTOJIMO KREDITAI  

Kreditavimo sutarties sudarymo mokestis 

Kredito suma iki 3000 EUR 1,5 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 EUR 

Kredito suma nuo 3000 EUR 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 EUR 

Sutarties sąlygų keitimo įkainiаi*: 

Mokėjimo dienos keitimas 15 EUR  

Kiti pakeitimai 

15 EUR  Suma** iki 600 EUR 

30 EUR  Suma**  600 EUR – 3000 EUR 

60 EUR  Suma** virš  3000 EUR 

Įkainis už mokėjimo grafiko, mokėjimo dienos keitimą, kai 
klientas anksčiau laiko grąžina kredito dalį 

nėra 

Įkainis už prieš terminą grąžintą kreditą nėra 

Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas 
palūkanas 

0,05% už kiekvieną pradelstą dieną 

Įkainis už pažymų apie suteikiamus/suteiktus/padengtus 
kreditus išdavimas lietuvių k./anglų k. 

15 EUR  

    

   * Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis. 
   ** Suma – negražinto kredito suma (likutis) 

VEIKLOS KREDITAI  

Sutarties administravimo įkainis 1% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR  

Sutarties sąlygų keitimo įkainiai* 

Kredito sumos didinimas. Netaikoma pertvarkomiems kreditams  1% nuo didinamos kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR  

Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR  

Kiti pakeitimai 0,5-1,0% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 220 EUR  

Įkainis už pažymų apie suteikiamus/suteiktus/padengtus kreditus išdavimas 
lietuvių k./anglų k. 

30 EUR  

Įkainis už leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, 
išdavimą 

min. 60 EUR 

Įkainis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimą kitam 
kreditoriui** 

iki 1% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 150 EUR 

* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis. 
**Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo 
kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 60 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali 
būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą. 

BŪSTO KREDITAI  

Sutarties sąlygų keitimo įkainis* 

Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR  

Kiti pakeitimai 0,5-1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR 

Įkainis už  prieš terminą grąžintą kreditą, kai kreditas išduotas su kintama 
palūkanų norma (naujai išduodamiems kreditams) 

1 % nuo anksčiau sutartyje nustatytų terminų grąžinamos 
kredito sumos. Tuo atveju, jei kredito sutartyje nurodytas 
kitoks mokesčio dydis, mokestis apskaičiuojamas 
vadovaujantis kredito sutartimi. 

Įkainis už pažymų apie suteikiamus/suteiktus/padengtus kreditus išdavimas 
lietuvių k./anglų k. 

30 EUR  



Įkainis už leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, 
išdavimą 

min. 60 EUR  

Įkainis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimą kitam 
kreditoriui** 

iki 1% nuo kredito sumos, bet ne mažiau 150 EUR  

* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis. 

**Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis- įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo 
kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 60 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali 
būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą. 

LIZINGO PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

Finansavimas   

Naujo / naudoto turto sutarties sudarymasw nuo 0,5 %, bet ne mažiau nei 150 Eur nuo 
sutartyje nurodytos turto vertės (su PVM) 

Sutarties sąlygų pakeitimas, skaičiuojamas už kiekvienos sutarties pakeitimą 100 Eur* 

Grafiko keitimas kliento iniciatyva 100 Eur 

Sutarčių galiojimo atstatymas, anuliavus sutarčių nutraukimą 

- jei sutartys atstatomos tą patį mėnesį, kurį jos buvo nutrauktos  nuo 150 Eur už vieną sutartį  
(svarstoma individualiai) 

- jei atstatomos sutartys, kurios buvo nutrauktos prieš tai ėjusį ar ankstesnį mėnesį 
nuo 150 Eur už vieną sutartį  

(svarstoma individualiai) 

Dokumentų kopijų išdavimas 

Sutarties kopija su priedais 10 Eur 

Kitų dokumentų kopijos (PVM sąskaitų faktūrų kopijos apmokestinamos, jei sąskaitos išrašytos 
anksčiau nei prieš 2 mėn.) 

1 Eur už kiekvieną lapą 

Mokestis už dokumentų paiešką archyve juridiniams asmenims 15 Eur+ PVM 

Kiti mokesčiai   

Leidimas subnuomai, sublizingui, panaudai 30 Eur 

Įgaliojimo išvykti į užsienį išdavimas 30 Eur 

Kitos pažymos 15 Eur 

Dokumentų parengimas (įskaitant dėl duomenų) refinansuotojui nuo 0,5 %, bet ne mažiau nei 100 Eur nuo 
sutartyje nurodytos turto vertės (su PVM) 

Pažymų auditoriams ir kitų pažymų apie įsipareigojimus parengimas 30 Eur 

Pinigų pervedimas, jei už kliento turtą mokama į banką, esantį ne Lietuvoje; ne eurais į kitus 
Lietuvos bankus; pagal skubų mokėjimo nurodymą 

kompensuoja klientas 

Transportavimo, muitinės ir pan. Išlaidos kompensuoja klientas 

Hipotekos / įkeitimo mokesčiai kompensuoja klientas 

Pašto išlaidos (sąskaitų, pranešimų dėl sutartinių įsipareigojimo netinkamo vykdymo) 3 Eur už vieną laišką 

Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“) išlaidos kompensuoja klientas 

  
*Sutarties pakeitimais, už kuriuos taikomas nurodytas mokestis, laikoma: periodinių įmokų datos pakeitimas,  neišpirktos turto vertės 
sumažinimas, sumokant papildomą turto išpirkimo įmoką, palūkanų maržos procento pakeitimas, finansavimo valiutos pakeitimas ir kt. 

SEIFŲ NUOMA 

Klaipėdos filialas, Danės g. 15 

Saugojimo laikas 
Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

14 x 30 x 50 
0.021 m3 

20 x 30 x 50 
0.026 m3 

40 x 30 x 50 
0.06 m3 

1 mėn. 30 EUR 35 EUR 45 EUR 

3 mėn. 75 EUR 90 EUR 110 EUR 

6 mėn. 130 EUR 145 EUR 200 EUR 

1 metai 210 EUR 235 EUR 260 EUR 

Šiaulių filialas, Vilniaus g. 114A 

Saugojimo laikas 

Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

30 x 13 x 50 

0.0195 m3 

30 x 20 x 50 

0.026 m3 

40 x 18 x 50 

0.036 m3 

20 x 41 x 50 

0.041 m3 



1 mėn. 28 Eur 33 Eur 35 EUR 40 EUR 

3 mėn. 72 Eur 83 Eur 90 EUR 100 EUR 

6 mėn. 132 Eur 160 Eur 165 EUR 190 EUR 

1 metai 165 Eur 220 Eur 230 EUR 250 EUR 

Kauno filialas, Savanorių pr. 68 

Saugojimo laikas 

Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

20 x 20 x 50 
0.02 m3 

20 x 30 x 50 
0.03 m3 

40 x 18 x 50 
0.036 m3 

30 x 40 x 50 
0.06 m3 

1 mėn. 36 Eur 42 Eur 48 Eur 54 Eur 

3 mėn. 90 Eur 108 Eur 108 Eur 32 Eur 

6 mėn. 156 Eur 174 Eur 180 Eur 240 Eur 

1 metai 252 Eur 282 Eur 282 Eur 312 Eur 

Vilniaus filialas, K. Kalinausko g. 13 

Saugojimo laikas 

Dydis (cm, [plotis x aukštis x gylis]) ir talpa 

13 x 26 x 50 
0.0169 m3 

20 x 26 x 50 
0.026 m3 

16 x 40 x 50 
0.032 m3 

26 x 40 x 50 
0.052 m3 

1 mėn. 36 Eur 42 Eur 54 Eur 60 Eur 

3 mėn. 96 Eur 108 Eur 132 Eur 144 Eur 

6 mėn. 156 Eur 192 Eur 216 Eur 252 Eur 

1 metai 198 Eur 264 Eur 300 Eur 330 Eur 

Už seifo rakto pakeitimą – 75 EUR 

 

 


