
 
 

Paslaugų ir operacijų kainynas 
 

Galioja nuo 2021 m. lapkričio 3 d. 
 

 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

• Jei asmuo atsidaro banke sąskaitą pateikęs ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, jam taikomi verslo klientams 
nustatyti įkainiai. 

• Šis paslaugų ir operacijų kainynas pakeičia visus ankstesnius 

 

BANKO SĄSKAITOS*  
Privatiems klientams 

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 
rezidentams: 

banko sąskaitos atidarymas 
banko sąskaitos tvarkymas 
banko sąskaitos uždarymas 
gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2  

1 Eur/mėn. 

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 
nerezidentams3: 

banko sąskaitos atidarymas 
banko sąskaitos tvarkymas 
banko sąskaitos uždarymas 
gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2 

5 Eur/mėn. 

Nerezidento duomenų patikra4 100 Eur 

Verslo klientams 

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 

ūkininkams: 
banko sąskaitos atidarymas 
banko sąskaitos tvarkymas 
banko sąskaitos uždarymas 
gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2 

2 Eur/mėn. 

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 
rezidentams: 

banko sąskaitos tvarkymas 
banko sąskaitos uždarymas 
gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2 

2,50 Eur/mėn. 

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1 
nerezidentams3 ir rezidentams, kai bent vienas iš dalyvių/ 
akcininkų nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas 
iš naudos gavėjų yra užsienio valstybės pilietis: 

banko sąskaitos tvarkymas 
banko sąskaitos uždarymas 
gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas2 

Nuo 50 Eur/mėn.  

Duomenų patikra4,  kai juridinis asmuo nėra registruotas 
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ar bent 
vienas iš steigėjų/dalyvių (akcininkų) nuosavybės/kontrolės 
struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos gavėjų yra užsienio 
valstybės pilietis 

Nuo 300 Eur5 
 

Sąskaitos atidarymas nerezidentams3 ir rezidentams, kai 
juridinio asmens bent vienas iš steigėjų/dalyvių (akcininkų) 
nuosavybės/kontrolės struktūroje ir/ar bent vienas iš naudos 
gavėjų yra užsienio valstybės pilietis ARBA bent vienas iš 
steigėjų/dalyvių (akcininkų) nuosavybės/kontrolės struktūroje 
yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo 

Nuo 200 Eur 

Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų depozitinės sąskaitos 
tvarkymas 

Nuo 500 Eur 



 
 

Sąskaitos likučio mokestis6: 
- nerezidentams3 ir finansų įstaigoms7 už lėšų likučius sąskaitose, 

kurie viršija 100 000 EUR 
- kitiems verslo klientams už lėšų likučius sąskaitose,  

kurie viršija 1 000 000 EUR 

0,5 % / 360 d. 

Terminuotojo indėlio sutarties nutraukimo mokestis8 

- juridiniams asmenims 
0,5 % / 360 d. 

*PASTABA: Banko sąskaitos atidaromos ir aptarnavimas bei mokėjimai vykdomi šiomis valiutomis: EUR, AUD, BYN, CAD, 
CHF, CNY, DKK, GBP, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD. Sąskaitos, atidarytos kita valiuta, aptarnavimas galimas tik 
konvertavus lėšas į aukščiau nurodytą valiutą. 
1 Mokestis taikomas kiekvienai kliento banko sąskaitai 
2  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. 
3 Rezidentas: 

- fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės 
teisės aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje; 

- juridinis asmuo, kurio buveinė registruota Lietuvos respublikoje. 
  Nerezidentas: 

- fizinis asmuo, kuris nelaikomas rezidentu; 
- juridinis asmuo, kuris nėra registruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.  

4 
Mokestis sumokamas prieš bankui atliekant patikrą bei priimant sprendimą pradėti ar tęsti dalykinius santykius. Sumokėtas mokestis 

už dokumentų patikrą negarantuoja sąskaitos atidarymo ar dalykinių santykių tęstinumo bei, nepriklausomai nuo banko ir/ar kliento 
sprendimo atidaryti sąskaitą ar tęsti dalykinius santykius, klientui negrąžinamas. 
5 Jeigu dokumentų patikrą būtina atlikti Kliento buveinėje ar veiklos vietoje, Bankas turi teisę taikyti didesnį dokumentų patikros įkainį, 

apie kurį Klientas bus informuotas prieš pradedant dokumentų patikrą 

6 Mokestis skaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje, jeigu vieno kliento visų banko sąskaitų eurais likučių suma yra 

didesnė už kainyne nurodytą limitą, dauginant sąskaitų suminį likutį iš nurodytos vertės. Mokestis už praėjusią dieną nurašomas kitą 
kalendorinę dieną. 
7 Finansų įstaigomis laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant): bankai, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių 

pinigų įstaigos, draudimo bendrovės ir draudimo brokeriai, finansų maklerių įmonės, investicinės bendrovės, kolektyvinio investavimo 
subjektai, pensijų fondai. 
8 Mokestis taikomas juridiniams asmenims, nutraukus terminuotojo indėlio sutartį anksčiau sutartyje nurodyto indėlio pabaigos termino. 
Mokestis skaičiuojamas nuo pagrindinės indėlio sumos už laikotarpį nuo indėlio sudarymo datos iki nutraukimo dienos. Mokestis 
nurašomas grąžinus indėlio lėšas į banko sąskaitą, jų grąžinimo į minėtą sąskaitą dieną. 

Asmens, turinčio teisę valdyti Banko sąskaitą (as), keitimas, 
priskyrimas ir naikinimas                                     

5 Eur 

Juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas ir 
nemokumo administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos 
valdymo  

10 Eur 

Čekių knygelės išdavimas 6 Eur 

 

RIBOTO NAUDOJIMO SĄSKAITA IR GALIMŲ ATLIKTI OPERACIJŲ SĄLYGOS 

Privatiems klientams 

Riboto naudojimo sąskaita - riboto funkcionalumo mokėjimo sąskaita, skirta 1. grąžinamoms kredito lėšoms kaupti ir 
(arba) kreditui administruoti (kai sąskaita nurodyta kredito sutartyje ar kituose kredito dokumentuose); arba 2. indėlių, 
sudaromų Banke, lėšoms kaupti, administruoti ir/ar išmokėti. Sąskaita atidaroma tik banko padalinyje fiziniams asmenims, 
kurie yra laikomi vartotojais. 

Riboto naudojimo sąskaitos atidarymas, tvarkymas, uždarymas Nemokamai 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą Banko padaliniuose: 
- Kredito dengimui ar jo administravimui kredito valiuta 
- Indėlio sudarymui ar papildymui indėlio valiuta  

Nemokamai 

Grynųjų pinigų išėmimas EUR iš sąskaitos Banko padaliniuose: 
- Indėlio lėšų ir palūkanų 
- Likučio išėmimas EUR po visiško kredito padengimo 

žr. skiltį „KASOS OPERACIJOS“ 

Į sąskaitą pervestų lėšų, skirtų kredito dengimui ar jo administravimui, administravimas: 

- Kredito valiuta Nemokamai 

- Kitomis valiutomis, nei kredito valiuta 
žr. skiltį "GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS 

ĮSKAITYMAS“ ir "GAUTŲ TARPTAUTINIŲ 
MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS“ 

Į sąskaitą pervestų lėšų, skirtų indėlio sudarymui ar papildymui, administravimas: 

Į sąskaitą pervestų lėšų, skirtų indėlio sudarymui ar papildymui, 
administravimas 

žr. skiltį "GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS 
ĮSKAITYMAS“ ir "GAUTŲ TARPTAUTINIŲ 

MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS“ 



 
 

Kredito pervedimai, skirti: 

- Kredito lėšų panaudojimui 

žr. skiltį "KREDITO PERVEDIMAI SEPA“ ir 
"KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA“ 

- Kitų lėšų, gautų kreditui administruoti, panaudojimui, atliekamas 
Banko padaliniuose  

- Likučio išėmimui po visiško kredito padengimo, atliekamas 
Banko padaliniuose 

- Indėlio ir palūkanų sumos pervedimui, atliekamas Banko 
padaliniuose 

 
 

INFORMACIJA APIE SĄSKAITAS  
Sąskaitos išrašai 

Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniais kanalais  Nemokamai 

Sąskaitų išrašų išdavimas Banko skyriuje: 

- Einamosios dienos Nemokamai 

- Mėnesio1 Nemokamai 

Vienkartinių sąskaitos išrašų spausdinimas Banko skyriuje pagal kliento nurodytą laikotarpį: 

- Vienos dienos  0,50 Eur 

- Už laikotarpį nuo 2 d. ir daugiau  
3 Eur už kiekvieną mėnesį,  
bet ne daugiau kaip 25 Eur 

Sąskaitos išrašo pateikimas uždarant sąskaitą privatiems 
klientams  Banko skyriuje2 

Nemokamai 

1Vieną kartą per kalendorinį mėnesį sąskaitos išrašas už ne daugiau kaip 30 paskutinių dienų laikotarpį iki kreipimosi į Banką dienos 
arba už praėjusį kalendorinį mėnesį išduodamas nemokamai. 
2Sąskaitos išrašas pateikiamas už paskutinius 36 mėnesius iki sąskaitos uždarymo arba už visą sąskaitos galiojimo laikotarpį, jei 
sąskaita buvo atidaryta mažiau nei prieš 36 mėnesius. 

Sąskaitų išrašų ar kitų dokumentų siuntimas paštu: 

- Lietuvoje 2 Eur 

- Į užsienį 6 Eur 

- Kurjeriniu paštu (Lietuvoje) 10 Eur 

- Kurjeriniu paštu (Į užsienį) 50 Eur 

Pažymos 

Pajamų ir turto deklaravimui Nemokamai 

Apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas Nemokamai 

Atidarytos/uždarytos sąskaitos ir jų likučiai (lietuvių kalba) 10 Eur 

Apie MoneyGram, RIA, Unistream perlaidų vykdymą 3 Eur už kiekvieną mėnesį, min. 15 Eur 

Kitos pažymos ir pranešimai, nesusiję su kreditavimo 
paslaugomis (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) 

15 Eur 

Pažymos klientų auditoriams: 

- Lietuvių kalba  30 Eur 

- Anglų kalba 40 Eur 

Dokumentų nuorašai 

Pakartotinis atlikto skyriuje mokėjimo dokumento išdavimas ir 
patvirtinimas 

1,50 Eur 

Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 Eur 

Banke saugomų dokumentų kopijų išdavimas: 
- Dokumento paieška skyriuje/archyve 
- Dokumento kopijos išdavimas/tvirtinimas 

 
5 Eur 

1,50 Eur (1 lapas) 

Išsiųsto mokėjimo nurodymo patvirtinančio dokumento išdavimas 
arba pranešimo kopijos pateikimas (SWIFT) 

5 Eur 

Kopijavimas 0,30 Eur už kiekvieną lapą 

Sąskaitos tvarkymas 

Kliento atstovo atstovavimą patvirtinančio dokumento patikros 
mokestis1 

5 Eur 

Juridinių asmenų dokumentų patikra, nepateikus originalų, banko 
sąskaitai atidaryti/ aptarnauti 

9 Eur 

1Mokestis taikomas asmeniui - už Kliento atstovavimo dokumento (įgaliojimo, patvirtinto notaro arba notaro patvirtintam prilyginto) 
patikrinimą viešajame registre, kad būtų galima atstovui pateikti informaciją, dokumentus, sudaryti sandorius ar atlikti kt. įgaliojime 
leidžiamus veiksmus 

 

KREDITO PERVEDIMAI SEPA1 (pervedami eurai į SEPA valstybes) 
 Val.2 Diena2 Skyriuje Internetu 



 
 

Pervedimas eurais banko viduje: 

- Į savo sąskaitą  23 val. D+0 2 Eur 0,40 Eur 

- Į kito kliento sąskaitą (išskyrus įmokų priėmimą) 23 val. D+0 2 Eur 0,40 Eur 

- Į kito kliento sąskaitą atsiskaitant už elektroninės 
paslaugas („Bank link“) 

23 val. D+0 Nemokamai 

Pervedimas eurais į kitą SEPA valstybės banką3: 

- Momentinis SEPA mokėjimo nurodymas4 24 val. D+0 2 Eur 0,40 Eur 

- Paprastas SEPA mokėjimo nurodymas 16 val. DD+0 2 Eur 0,40 Eur 

Pervedimo į kitą banką atitikties patikrinimas  
(mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams) 

  
15 Eur 15 Eur 

Periodinis pervedimas: 

- Į savo sąskaitą banko viduje 23 val. D+0 1,50 Eur 0,40 Eur 

- Į kito kliento sąskaitą banko viduje 23 val. D+0 1,50 Eur 0,40 Eur 

- į kliento sąskaitą kitame banke 16 val. DD+0 1,50 Eur 0,40 Eur 

Įmokos už paslaugas: 

- Mokėjimas už paslaugas pagal įmokų (mokesčių) šabloną iš 
kliento sąskaitos 

  1 Eur 0,40 Eur 

 

KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA5 (pervedama kita nei euras valiuta arba eurai ne į SEPA valstybes) 
 Val.2 Diena2 Skyriuje Internetu 

Pervedimas užsienio valiuta Banko viduje: 

- Į savo sąskaitą  23 val. D+0 2 Eur 0,40 Eur 

- Į kito kliento sąskaitą 23 val. D+0 2 Eur 0,40 Eur 

Tarptautinis ne SEPA pervedimas (pasirinkus OUR mokesčius, papildomai taikomas žemiau nurodytas kitų bankų mokestis): 

- Tarptautinis mokėjimo nurodymas EUR, USD, RUB valiuta 
(SHA, OUR) (Paprastas / Skubus / Labai skubus) (iki 16 val. 

priimtas EUR, USD, iki 13 val. RUB valiuta D+0, po nurodyto 
laiko D+1) 

13val / 
16 val / 
23 val. 

DD+0/   
DD+1 

30 Eur 20 Eur 

- Tarptautinis mokėjimo nurodymas kita (išskyrus EUR, USD, 
RUB) valiuta (SHA, OUR) (Paprastas / Skubus / Labai skubus) 

(D+1 / AUD, JPY valiuta D+2) 

23 val. DD+1/ 
DD+2 23 Eur 13 Eur 

- OUR papildomas mokestis, kai mokėjimo suma iki 50 000 
EUR (ar ekvivalentas EUR) imtinai 

  
15 Eur 15 Eur 

- OUR papildomas mokestis, kai mokėjimo suma virš 
50 000 EUR (ar ekvivalentas EUR)  

  
35 Eur 35 Eur 

 Pervedimo į kitą banką atitikties patikrinimas 
(mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams) 

  
15 Eur 15 Eur 

1 Kliento nurodymu sąskaitos tiekėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės 
valstybėse atidarytas sąskaitas, būtina IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui. Mokėjimai priimami vykdymui 
UAB Medicinos banke tik su SHA mokesčių sąlyga (mokesčiai mokami dalimis). 
2 D – mokėjimui internetu bet kuri kalendorinė diena, mokėjimui skyriuje, atitinkamo skyriaus darbo laiko metu ne ilgiau 
kaip iki nurodytos valandos. 
DD – UAB Medicinos banko darbo diena atitinkamai paslaugai (pirmadienis-penktadienis, išskyrus SEPA mokėjimui 
Target2 kliringo išeigines dienas ir Tarptautiniam mokėjimui Lietuvos šventines dienas ir bankų korespondentų ne darbo 
dienas pagal mokėjimo valiutą). DD+0,DD+1,DD+2– banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimas bus įvykdytas, iki 
nurodyto laiko pateikus / gavus mokėjimo nurodymą ir lėšas: siunčiant mokėjimą - perduotas korespondentui / gavėjo 
bankui; gaunant mokėjimą – įskaitytas į gavėjo sąskaitą. Pvz. kredito pervedimas SEPA į kliento sąskaitą kitame banke 
(16 val. / DD+0) bus įvykdytas tą pačią banko darbo dieną, jei jis pateiktas iki 16 val. 
UAB Medicinos bankas turi teisę skubiau įvykdyti mokėjimą nei nurodyta sąlygose. Mokėjimai, gauti po nurodyto laiko, 
vykdomi su vėlesniu valiutavimu, pridedant papildomą darbo dieną. 
3 Paprastas pervedimas vykdomas kas kelias valandas vykstančiu atsiskaitymu. 
4  Momentinis SEPA mokėjimo nurodymas priimamas iki 100 000 Eur imtinai ir vykdomas į bankus, kurie yra prisijungę prie 
Momentinių mokėjimų paslaugos schemos. 



 
 

5 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. 
Mokėjimo nurodymai į EEE šalių bankus vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).  
OUR ir SHA mokesčių mokėjimo sąlygos mokėjimo nurodymuose: 

• OUR – kai mokėtojas moka UAB Medicinos banko, papildomus bankų tarpininkų ir gavėjo banko 
nustatytus mokesčius. Bankas neatsako už tai, jei bankai tarpininkai ir/ar gavėjo bankas nesilaiko banko nurodymų 
arba dėl kokių nors kitų nuo banko nepriklausančių priežasčių į gavėjo sąskaitą įskaitoma ne visa mokėjimo nurodyme 
nurodyta suma. OUR mokėjimų atveju priimant vykdyti mokėjimo nurodymą nuo mokėtojo sąskaitos nurašomi 
mokėjimo nurodymo mokesčiai ir papildomas OUR mokestis, kitų bankų mokesčiams mokėti; 

• SHA – kai mokėtojas moka tik UAB Medicinos banko nustatytus mokesčius, o gavėjo banko ir kitų bankų mokesčius 
moka gavėjas. 

Gavėjo bankui / jo tarpininkams taikant mokesčius mokėtojui SHA atveju, UAB Medicinos bankas tokius mokesčius gali 
papildomai nurašyti nuo mokėtojo sąskaitos. 

PLAIS MOKĖJIMAI 
PLAIS mokėjimo vykdymas 1 Eur 

ELEKTRONINĖ SĄSKAITA (E. SĄSKAITA) 
E. sąskaitos sutarties sudarymas   Nemokamai 

E sąskaitos gavimas   Nemokamai 

E. sąskaitos automatinis apmokėjimas1    

- E. sąskaitos automatinis apmokėjimas banko viduje 23 val. D+0 Nemokamai 

- E. sąskaitos automatinis apmokėjimas į kitą Lietuvoje 
registruotą banką 

16 val. D+0 
0,40 Eur 

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

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS1 (iš SEPA valstybių) 

Gautų EEE mokėjimų2 įskaitymas Nemokamai 

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas 9 Eur 

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas  
(mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams) 

10 Eur 

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS3 (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA 

valstybių) 

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, 
įskaitymas 

Nemokamai 

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas 9 Eur 

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas 
(mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams) 

10 Eur 

MOKĖJIMO ATŠAUKIMAS/TIKSLINIMAS/TYRIMAS 

Neišsiųsto iš banko mokėjimo atšaukimas/tikslinimas  5 Eur 

Įvykdyto (išsiųsto) kredito pervedimo SEPA, SEPA mokėjimo 
grynaisiais pinigais/ gauto mokėjimo eurais1 iš SEPA šalių 
atšaukimas, tikslinimas, tyrimas 

10 Eur + kitų bankų mokesčiai 

SWIFT GPI tarptautinių mokėjimų informacijos pateikimas – lėšų 
kreditavimo datos, nurašytų mokesčių ir pan. (informacija galima 
tik apie mokėjimus per korespondentą Raiffeisen Bank 
International AG) 

10 Eur 

Kitų išsiųstų/ gautų banke mokėjimų atšaukimas, tikslinimas, 
tyrimas; užklausimo bankui siuntimas kliento prašymu 

30 Eur + kitų bankų mokesčiai 

PASTABA: Mokėjimo tikslinimo, atšaukimo, tyrimo ir užklausimo paslaugos mokestis yra taikomas net jei mokėjimo 
nepavyko patikslinti ar atšaukti, ar bankas nepateikė atsakymo į informacijos užklausimą. Įskaitytos lėšos grąžinamos tik 
sutikus gavėjui. Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu 
susijusios išlaidos (įskaitant kitų bankų mokesčius). 
1 Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų 

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

 

PINIGŲ PERLAIDOS 

Lėšų pervedimas 

MoneyGram 
Pagal MoneyGram sistemos sąlygas, priklausomai nuo 

pervedamos sumos ir gavėjo šalies, min. 4 Eur 



 
 

Ria 
Pagal RIA sistemos sąlygas, priklausomai nuo pervedamos 

sumos ir gavėjo šalies nuo 1,8 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Unistream 
Pagal Unistream sistemos sąlygas, priklausomai nuo 

pervedamos sumos ir gavėjo šalies nuo 1,5 % nuo sumos 

MoneyGram, RIA, Unistream lėšų išmokėjimas Nemokamai 

 

ČEKIAI 
Čekio inkasavimas  
 

inkasuojami čekiai EUR, GBP valiuta išrašyti ES (išskyrus Graikijos) ir Didžiosios 
Britanijos, Norvegijos, Kanados bankų, kai čekio suma didesnė nei 350Eur / 330 
GBP 

2 % nuo sumos, min. 35 Eur 
 + 65 Eur kitų bankų mokestis (išskyrus 

Portugalijos bankų čekius, kurių atveju taikomas 220 Eur 
kitų bankų mokestis) 

 

ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ 
Internetinės bankininkystės paslaugos: 

• Sutarties pasirašymo mokestis Nemokamai 

SMS paslaugos: 

SMS pranešimo išsiuntimas klientui pagal informacijos teikimo apie 
sąskaitas GSM SMS ryšiu sutartį, kai sutartis sudaryta banko 
skyriuje* 

0,09 Eur už kiekvieną pranešimą* 

*įkainis taikomas sutartims, sudarytoms iki 2021-05-17. Naujos sutartys nuo 2021-05-17 nesudaromos  

SMS pranešimo išsiuntimas klientui pagal informacijos teikimo apie 
sąskaitas GSM SMS ryšiu sutartį, kai sutartis sudaryta internetu 

Nemokamai 

ELEKTRONINĖ PREKYBA 
„BANK LINK“ paslauga: 
• Paslaugos vienkartinis registracijos mokestis 30 Eur 

• Komisinis mokestis už operaciją 
1,5 % nuo pervedimo sumos, 
min. 0,10 Eur, maks. 2 Eur 

AUTENTIFIKAVIMO PASLAUGA 
• Paslaugos vienkartinis registracijos mokestis 50 Eur 

• Administravimo mokestis 15 Eur/mėn. 

• Vieno seanso duomenų apsikeitimas Nemokamai 

 

ĮMOKŲ PRIĖMIMAS GRYNAISIAIS PINIGAIS 
Įmokos už paslaugas pagal įmokų (mokesčių) šabloną  0,1 % nuo sumos, min. 1,20 Eur 

Importo bei eksporto muitai ir kiti mokesčiai į Muitinės 
departamento surenkamąją sąskaitą 

0,1 % nuo sumos, min. 3,50 - 4,50 Eur 1 

Įmokos į VMI surenkamąją sąskaitą 0,1 % nuo sumos, min. 1,50 – 4,50 Eur 1 

Įmokos į Sodros surenkamąją sąskaitą 0,1 % nuo sumos, min. 1,50 Eur 

Mokestis už vinjetę mokamais Latvijos keliais  2 Eur 

Mokestis už vinjetę mokamais Estijos keliais  2 Eur 

Mokestis už vinjetę mokamais Lietuvos keliais 2 Eur 

1Įkainis nurodytas banko padalinyje.  

  

VALIUTOS PIRKIMAS / PARDAVIMAS: 

Užsienio valiutos pirkimas, pardavimas Pagal banko kursą 

Mokestis už valiutos pirkimo ar pardavimo operaciją grynaisiais 
pinigais 

2,50 Eur 

Valiutos užsakymas el. parduotuvėje 

Lėšų rezervavimo mokestis1 5 % nuo sumos 

Mokestis už valiutos pirkimo ar pardavimo operaciją1 2,50 Eur 
1Mokesčiai įskaičiuojami į bendrą užsakymo kainą. Neatvykus atsiimti pateikto el. parduotuvėje valiutos užsakymo, lėšų rezervavimo 
ir valiutos pirkimo ar pardavimo mokesčiai klientui negrąžinami.   
  

KASOS OPERACIJOS 

Privatiems klientams 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą1: 



 
 

Eurų banknotais ir/ar eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis) Nemokamai 

Eurų monetomis virš 10 Eur 3,5 % nuo sumos, min. 2 Eur 

JAV dolerių, Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, Danijos kronų, 
Norvegijos kronų, Švedijos kronų ir Šveicarijos frankų banknotais 

0,5 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Kitų užsienio valiutų banknotais 2 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Grynųjų pinigų pervedimas  

Eurais banko viduje į kito kliento sąskaitą 0,15 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Užsienio valiuta banko viduje į kito kliento sąskaitą 2 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Eurais į kitą SEPA valstybės banką2 0,3 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas3: 

Eurais iki 1000 Eur per kalendorinį mėnesį 0,4 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Eurais (viršijus 1000 Eur sumą per kalendorinį mėnesį), JAV 
doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, Danijos 
kronomis, Norvegijos kronomis, Švedijos kronomis ir Šveicarijos 
frankais 

0,8 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Kitomis valiutomis 2 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Indėlio išmokėjimas  

Indėlio lėšų ir palūkanų išmokėjimas  Nemokamai4 
1 Mokestis netaikomas: 
- kai visai įnešamai sumai banko padalinyje sudaroma indėlio sutartis ir/arba yra pildomas kaupiamasis indėlis; 
- kai, vykdant įmokėjimą eurais, banko padalinyje kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įmokėtas lėšas pervesti į kitą sąskaitą. 
2 Mokėjimas priimamas, kai pervedimo suma <15 000 Eur 
3 Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.  
4 Nemokamas indėlio ir jo palūkanų išėmimas galimas per 30 kalendorinių dienų nuo indėlio termino pabaigos, kai indėlis pasibaigia 
arba buvo nutrauktas vėliau nei po 180 dienų nuo indėlio sutarties sudarymo dienos. 

Verslo klientams 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą: 

Eurų banknotais ir/ar eurų monetomis (iki 10 Eur monetomis) 0,05 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Eurų monetomis virš 10 Eur 3,5 % nuo sumos, min. 2 Eur 

JAV dolerių, Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, Danijos kronų, 
Norvegijos kronų, Švedijos kronų ir Šveicarijos frankų banknotais 

0,5 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Kitų užsienio valiutų banknotais 2 % nuo sumos, min. 2 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas: 

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

0,8 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Kitomis valiutomis 2 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Grynųjų pinigų inkasavimas: 

Inkasuotų grynųjų pinigų banknotais nacionaline valiuta įskaitymo 
į sąskaitą administravimas 

Nemokamai 

Inkasuotų grynųjų pinigų monetomis nacionaline valiuta įskaitymo 
į sąskaitą administravimas 

0,6 % sumos 

Inkasuotų grynųjų pinigų JAV doleriais, Didžiosios Britanijos 
svarais sterlingų, Danijos kronomis, Norvegijos kronomis, 
Švedijos kronomis ir Šveicarijos frankais įskaitymo į sąskaitą 
administravimas 

0,3 % sumos, bet ne mažiau 5 Eur 

  

KITOS KASOS OPERACIJOS 
Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas1 Nemokamai 

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas 0,1 % nuo sumos, maks. 150 Eur 

Eurų monetų ir centų keitimas į banknotus ir/ar kitų nominalų 
monetas bei banknotų keitimas į monetas 

4 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus (bet kokia valiuta) 2 % nuo sumos, min. 4 Eur 

Banknotų tikrinimas 0,03 Eur už kiekvieną banknotą, min. 2 Eur 
1Klientas turi pateikti Bankui raštišką prašymą prieš 2 darbo dienas, kai pageidauja iš sąskaitos paimti ≥15 000 Eurų arba ekvivalentu 
kitą užsienio valiutą. 

 

INDIVIDUALIŲ SEIFŲ NUOMA 



 
 

Individualių seifų Kauno ir Klaipėdos filialuose nuomos įkainiai 

Saugojimo laikotarpis 
1-29 d. 1-5 mėn. 6-11 mėn. 1 metai 

Dienos kaina, Eur Mėnesio kaina, Eur Mėnesio kaina, Eur Mėnesio kaina, Eur 

Seifo dydis 

Iki 15 dm³ 7 35 27     20 

16-20 dm³ 8 35 30     20 

29-32 dm³ 8 35 32      21 

38-42 dm³ 9 40 35      23 

58-65 dm³ 10 45 35      25 

Kiti įkainiai, susiję su individualių seifų nuoma 

Bauda už saugomų vertybių neatsiėmimą, individualaus seifo 
nuomos sutarties terminui pasibaigus 

0,5 Eur už kiekvieną pradelstą dieną 

Individualaus seifo užrakto keitimas 150 Eur 

Bauda už draudžiamų daiktų laikymą individualiame seife 500 Eur 

Individualių seifų nuomos įkainiai nurodyti su PVM 

 

KREDITAI PRIVATIEMS KLIENTAMS 
Vartojimo kreditai1  

Kredito sutarties sąlygų keitimas  Nuo 90 Eur 

Sutarties dėl skolos perkėlimo kitam subjektui sudarymas  1 % nuo sumos, min. 90 Eur 

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį Netaikoma 

1sudarytoms sutartims iki 2018-07-31 
 

Kreditai už užstatą 

Kredito sutarties parengimo, pratęsimo mokestis Nuo 0,5 % nuo sumos, min. 150 Eur 

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma  
Nuo 0,5 % nuo didinamos sumos,  

min.150 Eur 

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis  Nuo 0,2 %, min. 100 Eur 

Sutarties dėl skolos perkėlimo kitam subjektui sudarymas 
1 % nuo kredito sumos, 

min. 250 Eur 

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį Netaikoma 
 

Lizingas  

Lizingo sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,5 % finansuojamos sumos,  

min. 100 Eur 

Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 0,3 % nuo sumos, min. 90 Eur 

Dalies turto likutinės vertės padengimo / Turto išankstinio išsipirkimo 
mokestis 

Netaikoma 

Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų 
dokumentų administravimas 

10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą 

 
 

Kitos paslaugos  

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus 
naudai išdavimą 

Nuo 150 Eur 

Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai Nuo 60 Eur 

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt. dokumentų), susijusių su 
kreditavimo sutartimi, išdavimas 

Nuo 20 Eur 

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į 
užsienio kalbą 

Pagal vertimo biuro įkainius 

Mokestis už kredito paraiškos pateikimą, pasirinkus pateikimo būdą 
apmokėti per kito banko el. bankininkystę 

1 Eur 

 

KREDITAI VERSLO KLIENTAMS 
Kreditai 

Kredito sutarties parengimo, pratęsimo mokestis Nuo 0,5 % kredito sumos, min. 150 Eur 

Kreditavimo projekto analizės ir įvertinimo mokestis Nuo 0,25 % kredito sumos, min. 150 Eur 



 
 

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma  
Nuo 0,5 % didinamos kredito sumos, 

 min. 150 Eur 

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis  
Nuo 0,2 % kredito likučio sumos,  

min. 100 Eur 

Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos 
sumos 

Nuo 0,75 % metinių palūkanų nuo 
nepanaudotos sumos 

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį 
Nuo 2 % nuo anksčiau termino grąžinamos 

sumos, min. 300 Eur 

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus 
naudai išdavimą 

Nuo 1 % nuo kredito likučio sumos,  
min. 200 Eur 

Vekseliai 

Vienkartinis vekselio įforminimo mokestis Nuo 0,5 %, min. 150 Eur 

Vekselio diskontas Pagal susitarimą 

Vekselio protestavimas 150 Eur plius notaro mokesčiai 
  

Faktoringas1 

Faktoringo sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,75 % faktoringo limito,  

min. 150 Eur 

Sąskaitos administravimo mokestis 
Nuo 0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos 

faktūros sumos, min. 3 Eur 

Faktoringo sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 0,5 % limito sumos, min. 150 Eur 

Pirkėjo limito atnaujinimo mokestis2 35 Eur 

Debitoriaus rizikos vertinimas:  

• Debitoriaus, registruoto Baltijos šalyse 40 Eur 

• Debitoriaus, registruoto užsienio šalyse (išskyrus Baltijos šalis) 70 Eur 
1Faktoringo įkainiai nurodyti be PVM 
2Pirkėjų limito atnaujinimo mokestis taikomas keičiant/ peržiūrint/atnaujinant pirkėjo limitą. 

  

Lizingas 

Lizingo sutarties parengimo mokestis 
Nuo 0,5 % finansuojamos sumos,  

min. 150 Eur 

Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis Nuo 0,5 %, min. 100 Eur  

Dalies turto likutinės vertės padengimo / Turto išankstinio išsipirkimo 
mokestis 

Nuo 2 % nuo prieš terminą sumokėtų lizingo 
įmokų sumos, min. 300 Eur 

Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai Nuo 60 Eur 

Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų 
dokumentų administravimas 

10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą 

  

Kitos paslaugos  

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į 
užsienio kalbą 

Pagal vertimo biuro įkainius 

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu 8 Eur už kiekvieną 

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt. dokumentų), susijusių su 
kreditavimo sutartimi, išdavimas 

Nuo 20 Eur 

 

DOKUMENTINIAI ATSISKAITYMAI IR GARANTIJOS (LAIDAVIMAI) VERSLO KLIENTAMS 
Garantijos (laidavimo) suteikimas1   

Garantijos (UAB Medicinos banko standartinio teksto) ar laidavimo 
suteikimas 

0,5 % nuo sumos, min. 90 Eur 
Jeigu nedeponuojamos lėšos, papildomai pagal 

susitarimą taikomas įsipareigojimo mokestis 

Garantijos nestandartiniu tekstu (pagal koreguotą kliento pateiktą 
tekstą) suteikimas 

1 % nuo sumos, min. 190 Eur 
Jeigu nedeponuojamos lėšos, papildomai pagal 

susitarimą taikomas įsipareigojimo mokestis 

Garantijos (laidavimo) ir/ arba sutarties sąlygų keitimas 0,5 % nuo sumos, min. 90 Eur 

Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 % nuo sumos, min. 90 Eur 

Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas 50 Eur 

Pranešimas apie gautą garantiją, jos sąlygų pakeitimą ar reikalavimo 
mokėti pagal gautą garantiją perdavimas 

50 Eur 

1 palūkanos už garantijos (laidavimo) suteikimui deponuotas lėšas nemokamos 

 



 
 

Importo akredityvai 

Akredityvo išleidimas (deponuojant kliento lėšas) 90 Eur 

Akredityvo išleidimas (nedeponuojant kliento lėšų) 
90 Eur plius įsipareigojimo mokestis 

pagal susitarimą 

Akredityvo sąlygų pakeitimas 40 Eur 

Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 
0,2 % nuo sumos, 

min. 100 Eur 

Dokumentų apmokėjimas 0,1 %, min. 50 Eur 

Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 40 Eur 

Atidėto mokėjimo priežiūra 40 Eur 

Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną 
dokumentų komplektą) 

100 Eur 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 40 Eur 

Eksporto akredityvai 

Pranešimas apie gautą akredityvą ar jo sąlygų pakeitimą 40 Eur 

Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,2 % nuo sumos, min. 100/200 Eur2 

Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą, min. 90 Eur 

Dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą UAB Medicinos 
banke) 

0,1 % nuo sumos, min. 50 Eur 

Išankstinis dokumentų apmokėjimas Diskontas pagal susitarimą 

Atidėto mokėjimo priežiūra 40 Eur 

Akredityvo perleidimas 0,2 % nuo sumos, min. 90 Eur 

Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas 50 Eur 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 40 Eur 
2 Min. 100 Eur iki 20 skirtingo turinio dokumentų komplekte; min. 200 Eur, kai pateikta daugiau nei 20 skirtingo turinio dokumentų 

 

Importo inkaso 

Pranešimas apie inkaso gavimą ar jo sąlygų pakeitimą 40 Eur 

Dokumentų apmokėjimas 0,15 %, min. 40 Eur 

Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 
dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos) 

40 Eur (už mėnesį ar jo dalį) 

Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo 
datos) 

40 Eur (už mėnesį ar jo dalį) 

Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos 40 Eur 

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso pareiškėjas) arba 
įteikimas be apmokėjimo 

0,1 %, min. 40 Eur 

Protestavimas 70 Eur ir notaro mokesčiai 

Teisių į krovinį perdavimas (moka inkaso pareiškėjas) 40 Eur 

Eksporto inkaso 

Dokumentų inkasavimas 0,15 %, min. 40 Eur 

Inkaso sąlygų pakeitimas 40 Eur 

  

Kitos paslaugos  

Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas 40 Eur 

Informacijos, susijusios su kliento pateikto projekto įgyvendinimu, 
rinkimas ir nagrinėjimas; akredityvo / garantijos (laidavimo) projekto 
ruošimas  

0,2% nuo sumos,  
min. 200 Eur (įgyvendinus projektą, jau  sumokėtu / 

nurašytu mokesčiu mažinama pagal atitinkamą 
produktą kliento mokėtinų mokesčių suma) 

 


