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Informacijos apie komisinį 
atlyginimą dokumentas 

 

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: UAB Medicinos bankas 

Sąskaitos pavadinimas: Banko sąskaita 

Data: 2020-04-14 

 

• Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines 

paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius 

atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas. 

• Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias 

paslaugas. Išsami informacija pateikiama Paslaugų ir operacijų kainyne. 

• Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus skelbiamas nemokamai. 

Paslaugos Komisinis atlyginimas 

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos 

Sąskaitos tvarkymas [Minimalus 
pagrindinių banko paslaugų 
mokestis] 
 
Rezidentams 
 
 
Nerezidentams 
 
 
Apima paslaugų paketą kurį sudaro: 
- sąskaitos atidarymas 
- sąskaitos tvarkymas 
- sąskaitos uždarymas 
- gautų mokėjimų eurais įskaitymas 

 
 
 
 
Per mėnesį 
Iš viso per metus 
 
Per mėnesį 
Iš viso per metus  

 
 
 
 

1,00 Eur  
12,00 Eur  

 
2,50 Eur 

30,00 Eur  

Mokėjimai (išskyrus korteles) 

Kredito pervedimas SEPA 
 
banko viduje į kito kliento sąskaitą  
 
 
paprastas pervedimas į kitą banką 

 
 
Internetu 
Skyriuje 
 
Internetu 

 
 

0,20 Eur 
2,00 Eur 

 
0,35 Eur 
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Įmokos už paslaugas 

Skyriuje        
 
Internetu 
Skyriuje     

2,00 Eur 
 

0,20 Eur 
1,00 Eur 

Kredito pervedimas ne SEPA 
 
Paprastas į kitą banką EUR, USD, 
RUB valiuta (SHA, OUR) 
 

 
 
Internetu 
Skyriuje 

 
 

20,00 Eur 
30,00 Eur 

Tiesioginis debetas   paslauga neteikiama 

E.sąskaitos automatinis 
apmokėjimas 
 

banko viduje 
 
į kitą banką 

  
 
 

0,00 Eur 
 

0,35 Eur   

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas1  0,00 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų 
įskaitymas 

 9,00 Eur 
 

Kortelės ir grynieji pinigai 

Debeto kortelės išdavimas 
 

paslauga neteikiama  

Kredito kortelės išdavimas  paslauga neteikiama 

Grynųjų pinigų išėmimas 

Eurais  

 

JAV doleriais, Didžiosios Britanijos 
svarais sterlingų, Danijos kronomis, 
Norvegijos kronomis, Švedijos 
kronomis ir Šveicarijos frankais 

Kitomis valiutomis 

 

Iki 1000 Eur per mėn. 
Virš 1000 Eur   

 

 
 

0,00 Eur 
0,6 % nuo sumos, 

min. 2,00 Eur 
 

0,6 % nuo sumos, 
min. 2,00 Eur 

 
 

2 % nuo sumos, min. 
2,00 Eur 

Grynųjų pinigų įmokėjimas 
 
Eurais  
 
 
JAV dolerių, Didžiosios Britanijos 
svarų sterlingų, Danijos kronų, 
Norvegijos kronų, Švedijos kronų ir 
Šveicarijos frankų banknotais 
 
Kitų užsienio valiutų banknotais 

 
 
Banknotais 
Monetomis iki 10 Eur 
Monetomis virš 10 Eur 

 
 

0,00 Eur 
0,00 Eur 

3,5 %, min. 2,00 Eur 
 

0,5 %, min. 2,00 Eur 
 
 
 

2 %, min. 2,00 Eur 

 
1 Mokėjimų atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai 
banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui. 



 

Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų 
sąvokų žodynasi 

(terminų glosarijus) 
 
 

 Su mokėjimo sąskaita 
susijusios paslaugos 

sąvoka 

Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos 
sąvokos apibrėžtis 

1. Sąskaitos tvarkymas Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą 
sąskaitą. 

2. Debeto kortelės 
išdavimas 

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą 
mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo 
suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos. 

3. Kredito kortelės 
išdavimas 

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo 
sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą 
laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba 
dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. 
Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje 
nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės 
palūkanas. 

4. Grynųjų pinigų 
išėmimas  

Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos. 

5. Grynųjų pinigų 
įmokėjimas  

Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą. 

6. Kredito pervedimas 
 
SEPA 

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus 
iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į 
SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas. 

7. Kredito pervedimas 
 
Ne SEPA 

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus 
iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei 
euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose 
valstybėse atidarytas sąskaitas. 

8. Tiesioginis debetas Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę 
nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento 
sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas 
perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą 
dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti. 

9. E. sąskaitos automatinis 
apmokėjimas 

Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento nurodymą 
apmoka mokėtojo internetinės bankininkystės 
sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą. 

10. Gautų mokėjimų eurais 
įskaitymas 

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus 
mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse 
atidarytų sąskaitų. 

11. Gautų tarptautinių 
mokėjimų įskaitymas 

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus 
mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus 
mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų 
sąskaitų. 

 

i Pagal Lietuvos banko Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo sudarymo ir 
tvarkymo taisykles ir reikalavimus, taikomus informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentui ir 
komisinio atlyginimo ataskaitai 

 


