Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

2021 m. lapkritis

Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius
reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo taisyklės, sutartys ir paslaugų
teikimo sąlygų aprašai.
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TIPIŠKIAUSIŲ SU MOKĖJIMO SĄSKAITA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR SĄVOKŲ
ŽODYNAS
Dokumentas parengtas pagal Lietuvos banko tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų
sąrašą ir AB SEB banko paslaugų ir operacijų kainyną (toliau – kainynas).
Su mokėjimo sąskaita
Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos apibrėžtis
susijusios paslaugos
sąvoka
Sąskaitos tvarkymas Tvarkome jūsų vardu atidarytą sąskaitą. Paslauga yra minimalaus pagrindinių banko
paslaugų paketo dalis.
Debeto kortelės
Išduodame su jūsų sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Ši paslauga apima kortelės išdavimą,
išdavimas
kortelės pristatymą, kortelės naudojimą ir kitas susijusias paslaugas, nustatytas kainyne.
Kredito kortelės
Išduodame su mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę, kurios turėtojui gali būti
išdavimas
suteikiamas kredito limitas. Už panaudotą kredito limitą mokamos palūkanos kredito
sutartyje nustatyta tvarka.
Ši paslauga apima kortelės išdavimą, kortelės pristatymą, kortelės naudojimą ir kitas
susijusias paslaugas, nustatytas kainyne.
Grynųjų pinigų
Paslauga, kai jūs imate grynųjų pinigų iš savo sąskaitos naudojantis bankomatais ar kitose
išėmimas
grynųjų pinigų paėmimo vietose.
Grynųjų pinigų
Paslauga, kai jūs įmokate grynuosius pinigus į savo sąskaitą SEB banko bankomatuose
įmokėjimas
naudodamiesi mokėjimo kortele.
Kredito pervedimas
Jūsų nurodymu pervedame eurus iš jūsų sąskaitos SEB banke į jūsų nurodytą gavėjo
SEPA
sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės1 valstybėse atidarytas sąskaitas.
Ši paslauga apima pinigų pervedimus SEB banko viduje eurais, pinigų pervedimus pagal
užpildytą įmokų ir mokesčių blanką, europinius pinigų pervedimus ir kt.
Kredito pervedimas
Jūsų nurodymu pervedame pinigus iš jūsų sąskaitos SEB banke į kitą jūsų nurodytą gavėjo
sąskaitą. Lėšos pervedamos eurais ar kita valiuta į SEPA erdvei1 nepriklausančiose
Ne SEPA
valstybėse atidarytas sąskaitas.
Ši paslauga apima pinigų pervedimus SEB banko viduje užsienio valiuta2, tarptautinius pinigų
pervedimus ir kt.
Tiesioginis debetas
Jūs duodate sutikimą, kad mes nurašytume lėšas iš jūsų sąskaitos ir pervestume jas jūsų
nurodytam lėšų gavėjui pagal jo pateiktą mokėjimo nurodymą.
Ši paslauga SEB banke vadinama SEPA tiesioginiu debetu.
E. sąskaitos
Lėšų gavėjo pateiktos e. sąskaitos apmokėjimas, kai jūs pavedate mums jūsų
automatinis
vardu automatiškai pervesti pinigus iš jūsų nurodytos sąskaitos.
apmokėjimas
Gautų mokėjimų eurais Į jūsų sąskaitą įskaitome gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės1 valstybėse atidarytų
įskaitymas
sąskaitų.
Gautų tarptautinių
Į jūsų sąskaitą įskaitome gautus mokėjimus kita negu euras valiuta arba gautus mokėjimus
mokėjimų įskaitymas eurais iš ne SEPA erdvės1 valstybėse atidarytų sąskaitų.

1
2

Lietuva, Europos Sąjungos šalys, Jungtinė Karalystė ir Europos ekonominės erdvės valstybės.
Kita valiuta negu euras.
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PASLAUGŲ PLANAI
Sumanu

Sumanu plius

Jaunimas1

Moksleivis2

Senjoras3

1,00 Eur /
mėn.

2,50 Eur /
mėn.

0,50 Eur / mėn.

0 Eur / mėn.

0,70 Eur / mėn.

Nėra taikomas debeto kortelės
naudojimo mokestis:
„Debit Mastercard“
„SEB Mylimiausia Mastercard“

+
(viena debeto
kortelė,
išduota
anksčiausiai)

+
(viena debeto
kortelė,
išduota
anksčiausiai)

+
(viena debeto
kortelė, išduota
anksčiausiai)

Nėra taikomas kredito kortelės
naudojimo mokestis:
„Mastercard Standard“

—

+
(visos kredito
kortelės)

—

—

—

Kelionės užsienyje draudimas

—

+

—

—

—

Neribotas skaičius pinigų pervedimų
internetu ar mobiliąja programėle:

+

+

+

+

+

Pranešimai SEB mobiliojoje
programėlėje

+

+

+

+

+

Banko pranešimai SMS žinutėmis

—

—

—

—

+

El. slaptažodžių generatorius
(išdavimas)

—

+

—

—

—

Iki 550 Eur
per mėnesį

Iki 1000 Eur
per mėnesį

Iki 200 Eur
per mėnesį

Iki 100 Eur
per mėnesį

Iki 550 Eur
per mėnesį

+

+

+

+

+

Paslaugų plano sutarties, mėnesio
mokesčiai

+
+
(visos debeto (viena debeto
kortelės)
kortelė, išduota
anksčiausiai)

Pinigų pervedimas visomis valiutomis
banko viduje
Į kitų klientų sąskaitas
Pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir
mokesčių blanką
Vienkartinis elektroninės sąskaitos
apmokėjimas
Europinis pinigų pervedimas4
Pagal momentinio mokėjimo
nurodymą5
Pagal SEPA mokėjimo nurodymą6, 7

Grynųjų pinigų paėmimas iš SEB
banko ir kitų Lietuvos ir užsienio
bankų bankomatų su bet kuria debeto
kortele (limitas bendras visoms
turimoms debeto kortelėms)
(Viršijus nemokamą sumą – taikomi
įprasti mokesčiai)
Minimalus pagrindinių banko paslaugų
mokestis rezidentams8:
lėšų įskaitymas eurais į sąskaitą9
sąskaitų atidarymas
sąskaitų uždarymas
sąskaitų tvarkymas
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1

Paslaugų planas „Jaunimas“ rekomenduojamas gyventojams nuo 18 m., studijuojantiems aukštosiose, aukštesniosiose ar kitose
mokyklose.
2
Paslaugų planas „Moksleivis“ galioja tol, kol klientas yra nuo 0 iki 18 metų (imtinai).
3
Paslaugų planas „Senjoras“ skirtas gyventojams, sulaukusiems Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto
senatvės pensijos amžiaus.
4
Šis pinigų pervedimas apima pervedimus eurais į kitus bankus, registruotus Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėje
Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine, Andoroje ir Europos ekonominės erdvės šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine, jei lėšų gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formato.
5
Lėšos pagal momentinio mokėjimo nurodymą pervedamos nedelsiant ištisą parą visomis metų dienomis. Mokėjimo eurais
nurodymas yra vykdomas kaip momentinio mokėjimo nurodymas, jei pervedama suma neviršija 15 000 eurų ir lėšų gavėjo bankas
yra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos.
6
Lėšos pagal SEPA mokėjimo nurodymą pervedamos tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 16.00 val.
7
Lėšos yra pervedamos kiekvieną dieną, išskyrus savaitgalius ir tarptautines švenčių dienas: Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.),
Velykų Didįjį penktadienį, Velykų antrą dieną, Tarptautinę darbo dieną (gegužės 1 d.), Kalėdų pirmą ir antrą dienas (gruodžio 25–
26 d.).
Pateikus mokėjimo nurodymą darbo dieną po 16.00 val., savaitgalį arba tarptautinių švenčių dienomis, pinigai pervedami kitą
banko darbo dieną. Lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko.
8
Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas
teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje
gyvenantis fizinis asmuo, t. y. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos nurodytos valstybės teisės aktus atitinkamai turi
teisę gyventi toje šalyje.
9
Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.
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PASLAUGŲ PLANAS „STANDARTAS“1
Paslauga
Paslaugų plano sutarties, mėnesio mokesčiai2
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis rezidentams3:
lėšų įskaitymas4 į sąskaitą
banko sąskaitos atidarymas
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
„Debit Mastercard“ (debeto) kortelės:
išdavimas
naudojimas
atnaujinimas5
naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui paprastu
paštu Lietuvoje
Pinigų pervedimai visomis valiutomis internetu ar mobiliąja programėle iš
savo sąskaitų į savo sąskaitas SEB banke
Pinigų pervedimai internetu ar mobiliąja programėle:

Įkainis
1,45 Eur / mėn.
Nemokamai

Nemokamai
(viena (išduota anksčiausiai) debeto kortelė)

Nemokamai

10 pinigų pervedimų per mėn.

Pinigų pervedimas visomis valiutomis banko viduje
Į kitų klientų sąskaitas
Pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir mokesčių blanką
Vienkartinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas
Europinis pinigų pervedimas6
Pagal momentinio mokėjimo nurodymą7
Pagal SEPA mokėjimo nurodymą 8, 9
Lėšų nurašymas iš sąskaitos pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą (už
kiekvieną mokėjimo operaciją)
Grynųjų pinigų paėmimas iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų
bankomatų su bet kuria debeto kortele (limitas bendras visoms turimoms
debeto kortelėms)

Iki 550 Eur
per mėnesį

(Viršijus nemokamą sumą – taikomi įprasti mokesčiai)
Grynųjų pinigų įmokėjimas į banko sąskaitą, susietą su mokėjimo kortele,
naudojantis SEB banko bankomatu
Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento sąskaitoms
ir su jomis susietoms kortelėms grynuosius pinigus priimančiuose SEB
banko bankomatuose Lietuvoje
Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis standartinį limitą

1
2

Nemokamai

10 000 Eur per mėn.

0,00 Eur

Interneto banko sutarties sudarymas ir „Smart-ID” paskyros registravimas
banko skyriuje pirmą kartą9, 10

Nemokamai

Pranešimai SEB mobiliojoje programėlėje

Nemokamai

Paslaugų planas „Standartas“ sudarytas remiantis Lietuvos banko parengtu būtiniausių mokėjimo paslaugų rinkiniu.
Paslaugų plano STANDARTAS sutarties, mėnesio mokestis yra 1,45 Eur, socialiai remtiniems asmenims – 0 Eur.
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3

Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas
teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje gyvenantis fizinis
asmuo, t. y. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos nurodytos valstybės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi toje
šalyje.
4
Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų
bankų administravimas.
5
Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
6
Šis pinigų pervedimas apima pervedimus eurais į kitus bankus, registruotus Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėje
Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine, Andoroje ir Europos ekonominės erdvės šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine, jei lėšų gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formato.
7
Lėšos pagal momentinio mokėjimo nurodymą pervedamos nedelsiant ištisą parą visomis metų dienomis. Mokėjimo eurais
nurodymas yra vykdomas kaip momentinio mokėjimo nurodymas, jei pervedama suma neviršija 15 000 eurų ir lėšų gavėjo bankas
yra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos.
8
Lėšos pagal SEPA mokėjimo nurodymą pervedamos tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 16.00 val.
9
Lėšos yra pervedamos kiekvieną dieną, išskyrus savaitgalius ir tarptautines švenčių dienas: Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.),
Velykų Didįjį penktadienį, Velykų antrą dieną, Tarptautinę darbo dieną (gegužės 1 d.), Kalėdų pirmą ir antrą dienas (gruodžio 25–
26 d.).
Pateikus mokėjimo nurodymą darbo dieną po 16.00 val., savaitgalį arba tarptautinių švenčių dienomis, pinigai pervedami kitą
banko darbo dieną. Lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko.
10
Klientui, neturinčiam išmaniojo įrenginio (mobiliojo telefono, planšetinio kompiuterio, nešiojamo kompiuterio ir pan.), nemokamai
išduodamas slaptažodžių generatorius.
11
„Smart-ID“ paskyra banko skyriuje pirmą kartą registruojama nemokamai. Pakartotiniam „Smart-ID“ paskyros registravimui
banko skyriuje yra taikomas 5 Eur mokestis, kuris nėra taikomas nepilnamečiams (iki 18 m.) ir sulaukus senatvės pensijos amžiaus.
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BANKO SĄSKAITA
Paslauga
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1:
banko sąskaitos atidarymas
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis nerezidentams1, 3:
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
Sąskaitos atidarymas nerezidentams3

Įkainis
0,70 Eur / mėn.

10 Eur / mėn.

200 Eur

Praėjusio / einamojo mėnesio banko sąskaitos išrašo parengimas

Nemokamai

Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas

5 Eur

Banko sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
paštu Lietuvoje

1,45 Eur

paštu į užsienį

5,79 Eur

Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke
Riboto naudojimo mokėjimo sąskaitos atidarymas, tvarkymas ir uždarymas4

0,58 Eur už 1 lapą
Nemokamai

1

Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą. Jeigu kliento sąskaitose nėra lėšų ir priskaičiuoti mokesčiai lieka
nesumokėti, mokesčio taikymas nuo ketvirto mėnesio yra sustabdomas iki sąskaitos papildymo lėšomis arba sąskaitos uždarymo
dienos.
2
Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos
Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje
registruotų bankų administravimas.
3
Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas
teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje
gyvenantis fizinis asmuo, t. y. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos nurodytos valstybės teisės aktus atitinkamai turi
teisę gyventi toje šalyje.
4
Riboto naudojimo mokėjimo sąskaita – tai sąskaita, skirta kreditui, lizingui, indėliui ar kitam banko produktui administruoti,
atidaroma tais atvejais, jei klientas nepageidauja turėti banko sąskaitos, tačiau sąskaita yra būtina norint tinkamai administruoti
banko teikiamą paslaugą, o teisė turėti riboto naudojimo sąskaitą numatyta teisės aktuose arba sutartyje su banku. Naudojantis
sąskaita kitu negu pirmiau nurodytu tikslu, inicijuojant su konkrečios paslaugos administravimu nesusijusias operacijas ar
užsisakius papildomas paslaugas, taikomi kainyne nustatyti mokesčiai.
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ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ
Interneto bankas ir SEB mobilioji programėlė

SEB interneto banku ir SEB mobiliąja programėle galima naudotis nemokamai.

Slaptažodžiai ir kitos kliento atpažinimo priemonės
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus išdavimas

8,40 Eur

Elektroninio slaptažodžių generatoriaus pakeitimas

8,40 Eur

Atpažinimo priemonės siuntimas į užsienį

26,07 Eur

„Smart-ID“ paskyros registravimas banko skyriuje pirmą kartą

Nemokamai

Pakartotinis „Smart-ID“ paskyros registravimas banko skyriuje*
(*) Išskyrus nepilnamečiams (iki 18 m.) ir asmenims, sulaukusiems Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus

5 Eur

Pranešimai SEB mobiliojoje programėlėje

Nemokamai

Paslauga „Finansų planuotojas“

Nemokamai

Banko pranešimai SMS žinutėmis

Iš banko gauta žinutė*
* Mokestis nurašomas už praėjusią parą išsiųstas žinutes

0,15 Eur

Banko paslaugos telefonu

Ir tada, kai bendraujate su vadybininku, ir tada, kai naudojatės atsakikliu, telefonu teikiamos banko konsultacijos yra nemokamos,
tačiau už skambutį mokate savo telefono ryšio operatoriui:

Ryšio tinklas
Pokalbiai „Telia“ fiksuotojo ryšio tinkle numeriu +370 5 268 2800 skambinant iš
bet kurios Lietuvos vietos
Pokalbiai mobiliojo ryšio tinkle numeriu +370 5 268 2800

Tarifas
apmokestinama pagal „Telia“ tarifą,
taikomą vietiniams pokalbiams
apmokestinama pagal kliento pasirinkto
ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar
mokėjimo planą
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PINIGŲ PERVEDIMAS
Pinigų pervedimas banko viduje
Pinigų pervedimas visomis valiutomis banko viduje

Banke

Internetu

Mobiliąja programėle

Iš savų sąskaitų į savo sąskaitas

5 Eur1

Nemokamai

Nemokamai

Į kitų klientų sąskaitas

5 Eur2

0,29 Eur

0,29 Eur

1

Mokestis netaikomas, jei lėšos pervedamos iš kaupiamojo indėlio sąskaitos arba yra skirtos taupymo ar investavimo priemonėms
įsigyti.
2
Mokestis netaikomas, jei lėšos pervedamos iš asmens, jaunesnio negu 14 m., sąskaitos į jo tėvų ar globėjų sąskaitą SEB banke.
Pinigų pervedimas iš vienų į kitas SEB banke esančias sąskaitas atliekamas kiekvieną dieną.

Įmokos ir mokesčiai

Banke

Internetu

-

0,29 Eur

Banke

Internetu

Mobiliąja programėle

-

0,41 Eur

0,41 Eur

Pagal SEPA mokėjimo nurodymą3, 5

5 Eur

0,41 Eur

0,41 Eur

Labai skubus4, 5

65 Eur

55 Eur

-

Pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir mokesčių blanką

Europinis pinigų pervedimas
Europinis pinigų pervedimas1
Pagal momentinio mokėjimo nurodymą2

1

Šis pinigų pervedimas apima pervedimus eurais į kitus bankus, registruotus Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėje
Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine, Andoroje ir Europos ekonominės erdvės šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir
Lichtenšteine, jei lėšų gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formato.
Europinio mokėjimo atveju mokėtojas sumoka SEB banko komisinius mokesčius, gavėjas – kitų bankų komisinius mokesčius (SHA).
2
Lėšos pagal momentinio mokėjimo nurodymą pervedamos nedelsiant ištisą parą visomis metų dienomis. Mokėjimo eurais
nurodymas yra vykdomas kaip momentinio mokėjimo nurodymas, jei pervedama suma neviršija 15 000 eurų ir lėšų gavėjo bankas
yra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos.
3
Lėšos pagal SEPA mokėjimo nurodymą pervedamos tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 16.00 val.
4
Lėšos pagal labai skubaus europinio pinigų pervedimo mokėjimo nurodymą pervedamos nedelsiant tą pačią dieną, jei mokėjimo
nurodymas pateiktas darbo dieną iki 16.30 val.
5
Lėšos yra pervedamos kiekvieną dieną, išskyrus savaitgalius ir tarptautines švenčių dienas: Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.),
Velykų Didįjį penktadienį, Velykų antrą dieną, Tarptautinę darbo dieną (gegužės 1 d.), Kalėdų pirmą ir antrą dienas (gruodžio 25–
26 d.).
Pateikus mokėjimo nurodymą darbo dieną po 16.00 val., savaitgalį arba tarptautinių švenčių dienomis, pinigai pervedami kitą
banko darbo dieną.
Lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko.

Tarptautinis pinigų pervedimas1
1

Šis pinigų pervedimas apima
visus pervedimus užsienio valiuta į kitus Lietuvoje ar kitose valstybėse registruotus bankus
pervedimus eurais į kitose valstybėse registruotus bankus, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalis,
Jungtinę Karalystę, Šveicariją, Monaką, San Mariną ir Andorą
pinigų pervedimus visomis valiutomis, jei lėšų gavėjo ar mokėtojo sąskaitos numeris yra ne IBAN formato
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Išsamus valiutų, kuriomis vykdomi tarptautiniai pinigų pervedimai, sąrašas yra skelbiamas www.seb.lt.

Paprastas pinigų pervedimas

Banke

Internetu

OUR2

34 Eur ir kitų bankų
mokesčiai

24 Eur ir kitų bankų
mokesčiai

SHA3

23 Eur

13 Eur

Paprastas tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas po 2 (dvi) banko darbo dienų, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną
iki 22.00 val.
Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytos valandos arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena vėliau.

Skubus pinigų pervedimas

Banke

Internetu

OUR2

50 Eur ir kitų bankų
mokesčiai

40 Eur ir kitų bankų
mokesčiai

SHA3

36 Eur

26 Eur

Skubus tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas kitą darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 15.00 val.
Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytos valandos arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena vėliau.
Skubus tarptautinis pinigų pervedimas CNY, INR, QAR, SAR nėra atliekamas.

Labai skubus pinigų pervedimas

Banke

Internetu

OUR2

90 Eur ir kitų bankų
mokesčiai

80 Eur ir kitų
bankų mokesčiai

SHA3

65 Eur

55 Eur

Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas
EUR, USD, CAD, GBP iki 16.30 val.
BGN, BYN, CZK, HRK, KZT, MXN, RON, RSD, RUB, UAH iki 10.00 val.
DKK, HUF, PLN iki 13.00 val.
CHF, NOK, SEK iki 15:00 val.
Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena vėliau.
Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas AUD, CNY, HKD, ILS, INR, JPY, NZD, QAR, SAR, SGD, TRY, ZAR nėra atliekamas.
2

OUR — mokėtojas sumoka SEB banko ir kitų bankų mokesčius, gavėjui mokesčiai netaikomi. Kitų bankų mokesčiai nurašomi iš
mokėtojo sąskaitos.
3
SHA — mokėtojas sumoka SEB banko ir jo korespondento komisinius mokesčius, gavėjas – kitų bankų komisinius mokesčius,
išskyrus tuos atvejus, kai pagal kitų bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos.
Valstybės narės – Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės.
Tarptautinio mokėjimo nurodymai į valstybes nares, Jungtinę Karalystę, Šveicariją, Monaką, San Mariną bei Andorą vykdomi, jei
banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Tarptautinio mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į prieš tai išvardytas
valstybes nevykdomi, jei banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR).
Užsienio valiuta – kita valiuta negu euras.
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Į sąskaitą pervestų lėšų administravimas

Į kliento sąskaitas pervestų lėšų administravimas (mokestis taikomas lėšų gavėjui)
Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos
ekonominės erdvės šalių, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Monako, San Marino,
Andoros)

10,14 Eur

Užsienio valiutos, pervestos į kliento sąskaitą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų
ar kitų šalių (taip pat ir Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių,
Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros)

10,14 Eur

Lėšos, pervestos iš kito banko po 17 val., į kliento sąskaitą gali būti užskaitomos kitą darbo dieną.

Pinigų pervedimo atšaukimo ar tikslinimo administravimas
Pinigų pervedimo atšaukimo administravimas1
Jei lėšų gavėjo sąskaita yra SEB banke

10 Eur

Europinis pinigų pervedimas
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui
Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui

Nemokamai
10 Eur ir lėšų gavėjo banko mokesčiai

Tarptautinis pinigų pervedimas
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui
Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui

Nemokamai
45 Eur ir lėšų gavėjo banko mokesčiai

Tarptautinio mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimo administravimas2
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui
Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui

10 Eur
45 Eur ir lėšų gavėjo banko mokesčiai

Papildomos informacijos, susijusios su tarptautiniais pinigų pervedimais, pateikimas, jeigu
pinigai pervesti ne anksčiau kaip prieš 2 mėn.

25 Eur ir kitų bankų mokesčiai

pinigai pervesti anksčiau kaip prieš 2 mėn.

40 Eur ir kitų bankų mokesčiai

Banko patvirtinimo apie tarptautinį pinigų pervedimą parengimas

10 Eur ir kitų bankų mokesčiai

1

Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos gali būti
grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos.
2
Bankai korespondentai ir /arba lėšų gavėjo bankas gali atsisakyti tikslinti mokėjimo nurodymo duomenis. Mokestis taikomas
neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymo duomenis pavyko patikslinti.
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Periodinis pinigų pervedimas
Periodinis pinigų pervedimas

Pervedimo įkainis nurodymą teikiant:

Sutarties sudarymas
Pinigų pervedimas

Banke

Internetu

3 Eur1

Nemokamai

Taikomi įprasti pinigų pervedimo
interneto banke įkainiai

1

Mokestis netaikomas, jei lėšos pervedamos į savo sąskaitas SEB banke ir yra skirtos taupymo ar investavimo priemonėms įsigyti.
Taip pat tuo atveju, kai lėšos pervedamos į SEB banko vardu atidarytas sąskaitas siekiant padengti kliento įsipareigojimus SEB
bankui.

Elektroninė sąskaita
Paslauga

Įkainis

Elektroninės sąskaitos pateikimas

Nemokamai

Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas

Nemokamai

Vienkartinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas

Pinigų pervedimo įkainiai

Vienkartinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas pasirinkusiems paslaugų planą

Paslaugų plano įkainiai

Lėšų nurašymas iš sąskaitos pagal tarptautinį SEPA tiesioginio debeto nurodymą
Paslauga

Įkainis

Lėšų nurašymas iš sąskaitos pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą (už
kiekvieną mokėjimo operaciją) 1

3 Eur

1

SEPA tiesioginio debeto paslauga teikiama klientui mokėtojui, pageidaujančiam, kad lėšos iš jo sąskaitos būtų nurašomos pagal
lėšų gavėjo SEPA tiesioginio debeto nurodymą.

Lėšų nurašymas be kliento sutikimo gavus mokėjimo nurodymą per PLAIS1
Paslauga
Pinigų pervedimo mokestis taikomas mokėtojui
1

Įkainis
1 Eur

PLAIS – Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema.

13

KITOS PASLAUGOS
Kitos paslaugos
Dokumento nuorašo parengimas

1,45 Eur (1 lapas)

Banko pažymų, raštų ir kitų patvirtinimų parengimas
Tipinė pažyma apie banko sąskaitų likučius, buvimą banko klientu, sąskaitų
uždarymą, kelionės užsienyje draudimą (lietuvių, rusų arba anglų kalba)

10 Eur

Netipinė pažyma apie terminuotuosius indėlius, vertybinius popierius,
apribojimus, įsipareigojimus ir kt. (lietuvių arba anglų kalba)

30 Eur

Su kreditavimo sutartimi susiję dokumentai – pažymos, raštai, sutikimai, leidimai,
patvirtinimai

30 Eur

Kliento rekvizitų patvirtinimas
Pažyma, reikalinga gyventojams deklaruojant turtą ir pajamas

5 Eur
Nemokamai
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MOKĖJIMO KORTELĖS
„Debit Mastercard“ (debeto kortelė)
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas

4 metai

Kortelės išdavimas

Nemokamai

Papildomos kortelės išdavimas

Nemokamai

Skubus kortelės išdavimas1
Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)2

30 Eur
1 Eur / mėn.

Atsiskaitymo per parą suma3

3 000 Eur

Grynųjų pinigų išėmimo iš bankomato per parą suma3

2 000 Eur

Didžiausia atsiskaitymo ir grynųjų pinigų išėmimo iš
bankomato per mėnesį suma, kai kortelė užsakyta mobiliojoje
programėlėje3

5 000 Eur

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)
Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus
priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento
sąskaitoms ir su jomis susietoms kortelėms

10 000 Eur

Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis
standartinį limitą

0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų išėmimas
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį
Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų
Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose
Partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti)

Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

0,8 proc. (mažiausiai 1 Eur)
2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur)
0,8 proc. (mažiausiai 1,50 Eur)

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
Interneto banku
SEB banko skyriuje

Nemokamai
5 Eur

Kitos paslaugos
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Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui
paprastu paštu Lietuvoje

Nemokamai

Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui
registruotu paštu Lietuvoje

1,45 Eur

Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui
paprastu paštu į užsienį

5,79 Eur

Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išdavimas SEB
banko skyriuje

5 Eur

Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta,
sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti
turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui

5 Eur

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir
užsienio bankų bankomatuose5
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės
sąskaitos valiuta6

Nemokamai
2,65 proc.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta Lietuvoje7

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta užsienyje7

5,79 Eur

1

Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus
kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
3
Atsiskaitymo limitai taikomi atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo vietose, imant grynųjų pinigų pinigus
išmokančiose parduotuvėse. Grynųjų pinigų išėmimo limitai naudojami išimant pinigus iš bankomato. Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų
išėmimo limitus vartotojas gali keisti interneto banke, mobiliojoje programėlėje ar kreipęsis į banką, išskyrus atvejus, kai kliento
tapatybė buvo nustatyta jam naudojantis SEB mobiliąja programėle.
4
Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
5
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
6
Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų
iš bankomato) bet kuria „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal
„Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių
mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
7
Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja,
kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
2

„SEB Mylimiausia Mastercard“ (debeto kortelė)
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas

4 metai

Kortelės išdavimas

Nemokamai

Papildomos kortelės išdavimas

Nemokamai

Skubus kortelės išdavimas1
Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)2

30 Eur
1 Eur / mėn.
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Atsiskaitymo per parą suma3

3 000 Eur

Grynųjų pinigų išėmimo iš bankomato per parą suma3

2 000 Eur

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)
Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus
priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento
sąskaitoms ir su jomis susietoms kortelėms

10 000 Eur

Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis
standartinį limitą

0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų išėmimas
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį
Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų
Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose
Partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti)

Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

0,8 proc. (mažiausiai 1 Eur)
2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur)
0,8 proc. (mažiausiai 1,50 Eur)

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
Interneto banku
SEB banko skyriuje

Nemokamai
5 Eur

Kitos paslaugos
Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui
paprastu paštu Lietuvoje

Nemokamai

Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui
registruotu paštu Lietuvoje

1,45 Eur

Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui
paprastu paštu į užsienį

5,79 Eur

Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išdavimas SEB
banko skyriuje

5 Eur

Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta,
sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti
turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui

5 Eur

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir
užsienio bankų bankomatuose5
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės
sąskaitos valiuta6

Nemokamai
2,65 proc.
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Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta Lietuvoje7

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta užsienyje7

5,79 Eur

1

Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus
kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
3
Atsiskaitymo limitai taikomi atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo vietose, imant grynųjų pinigų pinigus
išmokančiose parduotuvėse. Grynųjų pinigų išėmimo limitai naudojami išimant pinigus iš bankomato. Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų
išėmimo limitus vartotojas gali keisti interneto banke, mobiliojoje programėlėje ar kreipęsis į banką.
4
Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
5
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
6
Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų
iš bankomato) bet kuria „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal
„Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių
mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
7
Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja,
kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
2

„Mastercard Standard" (kredito kortelė)
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas

4 metai

Kortelės išdavimas

3 Eur

Papildomos kortelės išdavimas

3 Eur

Skubus kortelės išdavimas1

30 Eur

Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)2
Didžiausia atsiskaitymo ir grynųjų pinigų išėmimo per mėnesį
suma3

1,60 Eur / mėn.
20 000 Eur

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)
Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
Kortelė atnaujinama, jei jos sąskaita nebuvo blokuota dėl laiku nesumokėtos mėnesio įmokos daugiau negu vieną kartą per
pastaruosius 12 (dvylika) mėnesių.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius
pinigus priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms
kliento sąskaitoms ir su jomis susietoms kortelėms

10 000 Eur

Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis
standartinį limitą

0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų išėmimas
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Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį
Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų
Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose
Partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti)

Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

2 proc. (mažiausiai 3 Eur)
2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur)
2,5 proc. (mažiausiai 4,00 Eur)

Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kredito limitas

Iki 30 000 Eur

Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą

17 proc.

14 proc.

Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną
mėnesį

5 proc. panaudoto kredito
(mažiausiai 7,24 Eur)

100 proc.

Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų

Galioja

Negalioja

Kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis

10 Eur

10 Eur

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
Interneto banku
SEB banko skyriuje

Nemokamai
5 Eur

Kitos paslaugos
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu
Lietuvoje

Nemokamai

Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas registruotu paštu
Lietuvoje

1,45 Eur

Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu į
užsienį

5,79 Eur

Naujos / pakeistos kortelės atsiėmimas banko skyriuje

5 Eur

Atnaujintos kortelės atsiėmimas banko skyriuje
Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta,
sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti
turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui

Nemokamai
10 Eur

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir
užsienio bankų bankomatuose5

nemokamai

Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės
sąskaitos valiuta6

2,65 proc.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta Lietuvoje7

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta užsienyje7

5,79 Eur
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1

Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus
kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
3
Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo mokėjimo kortele per mėnesį limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei
paslaugų teikimo vietose, lėšų pervedimui interneto banke, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, iš „Perlas"
terminalų, pinigus išmokančiose parduotuvėse. Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo limitus vartotojas gali keisti interneto
banke, mobiliojoje programėlėje ar kreipęsis į banką.
4
Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
5
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
6
Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų
iš bankomato) bet kuria „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal
„Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių
mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
7
Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja,
kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
2

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei gautumėte ir panaudotumėte 2 000 Eur kredito limitą kredito kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 12 mėnesių, bendra
vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 2 276,90 Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra kintamų įmokų 5 proc.) arba 2 298,07
Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas).
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. (kintamų įmokų 5 proc.)
arba 14 proc. (viso kredito dengimas) fiksuota palūkanų norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokestį (skaičiuojant
taikyti bekontaktės „Mastercard Standard“ kredito kortelės įkainiai) bei atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą ir dieną
(15 d.).
Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra 20.30 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra kintamų
įmokų 5 proc.) arba 16,37 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas). Bendra vartojimo kredito kainos
metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą bei
dieną ir laikantis prielaidų, kad panaudotą kredito limitą grąžinsite per 12 mėnesių, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus
pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant sutartį dėl kredito
limito suteikimo, bankas visą kredito sumą klientui išmoka sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito
naudojimo pabaigos.

„Mastercard Gold“ (kredito kortelė)
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas

4 metai

Kortelės išdavimas

5 Eur

Papildomos kortelės išdavimas

5 Eur

Skubus kortelės išdavimas1

30 Eur

Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)2
Didžiausia atsiskaitymo ir grynųjų pinigų išėmimo per mėnesį
suma3

3,50 Eur / mėn.
32 000 Eur

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)
Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
Kortelė atnaujinama, jei jos sąskaita nebuvo blokuota dėl laiku nesumokėtos mėnesio įmokos daugiau negu vieną kartą per
pastaruosius 12 (dvylika) mėnesių.
Grynųjų pinigų įmokėjimas

20

Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus
priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento
sąskaitoms ir su jomis susietoms kortelėms

10 000 Eur

Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis
standartinį limitą

0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų išėmimas
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne
mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį

Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų

2 proc. (mažiausiai 3,00 Eur)

Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose

2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur)

Partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti)

2,5 proc. (mažiausiai 4,00 Eur)

Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kredito limitas
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą

Iki 30 000 Eur
17 proc.

14 proc.

5 proc. panaudoto kredito
(mažiausiai 7,24 Eur)

100 proc.

Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų

Galioja

Negalioja

Kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis

10 Eur

10 Eur

Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
Interneto banku
SEB banko skyriuje

Nemokamai
5 Eur

Kitos paslaugos
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu
Lietuvoje

Nemokamai

Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas registruotu paštu
Lietuvoje

1,45 Eur

Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu į užsienį

5,79 Eur

Naujos / pakeistos kortelės atsiėmimas banko skyriuje
Atnaujintos kortelės atsiėmimas banko skyriuje
Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta, sugadinta,
pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą
kortelę, nepasibaigus jos terminui

5 Eur
Nemokamai
10 Eur
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Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir
užsienio bankų bankomatuose5
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės
sąskaitos valiuta6

Nemokamai

2,65 proc.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta Lietuvoje7

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei
atsiskaityta užsienyje7

5,79 Eur

1

Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus
kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
3
Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo mokėjimo kortele per mėnesį limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei
paslaugų teikimo vietose, lėšų pervedimui interneto banke, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, iš „Perlas"
terminalų, pinigus išmokančiose parduotuvėse. Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo limitus vartotojas gali keisti interneto
banke, mobiliojoje programėlėje ar kreipęsis į banką.
4
Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
5
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
6
Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų
iš bankomato) bet kuria „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal
„Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių
mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
7
Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja,
kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
2

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei gautumėte ir panaudotumėte 2 000 Eur kredito limitą kredito kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 12 mėnesių, bendra
vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 2 303,50 Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra kintamų įmokų 5 proc.) arba 2 324,67
Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas).
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. (kintamų įmokų 5 proc.)
arba 14 proc. (viso kredito dengimas) fiksuota palūkanų norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokestį (skaičiuojant
taikyti „Visa Gold“ kredito kortelės įkainiai) bei atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą ir dieną (15 d.).
Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra 22,44 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra kintamų
įmokų 5 proc.) arba 17,96 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas). Bendra vartojimo kredito kainos
metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą bei
dieną ir laikantis prielaidų, kad panaudotą kredito limitą grąžinsite per 12 mėnesių, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus
pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant sutartį dėl kredito
limito suteikimo, bankas visą kredito sumą klientui išmoka sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito
naudojimo pabaigos.

„Mastercard World Elite“ (kredito kortelė)
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas

4 metai

Kortelės išdavimas

35 Eur

Papildomos kortelės išdavimas

35 Eur

Skubus kortelės išdavimas1

30 Eur
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Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)2

35 Eur / mėn.

Didžiausia atsiskaitymo ir grynųjų pinigų išėmimo per mėnesį suma3

50 000 Eur

Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)
Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
Kortelė atnaujinama, jei jos sąskaita nebuvo blokuota dėl laiku nesumokėtos mėnesio įmokos daugiau negu vieną kartą per
pastaruosius 12 (dvylika) mėnesių.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus
priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento sąskaitoms
ir su jomis susietoms kortelėms

10 000 Eur

Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis standartinį limitą

0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų išėmimas
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip
5 Eur vertės pirkinį

nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų

2 proc. (mažiausiai 3,00 Eur)

Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose

2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur)

Partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti)

2,5 proc. (mažiausiai 4,00 Eur)

Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kredito limitas
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą

Iki 30 000 Eur
17 proc.

14 proc.

5 proc. panaudoto
kredito (mažiausiai
7,24 Eur)

100 proc.

Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų

Galioja

Negalioja

Kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis

10 Eur

10 Eur

Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
Interneto banku
SEB banko skyriuje

Nemokamai
5 Eur

Kitos paslaugos
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu Lietuvoje

Nemokamai

Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas registruotu paštu Lietuvoje

1,45 Eur

Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu į užsienį

5,79 Eur

Naujos / pakeistos kortelės išdavimas banko skyriuje

5 Eur
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Atnaujintos kortelės atsiėmimas banko skyriuje
Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas
PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą kortelę, nepasibaigus jos
terminui

Nemokamai
10 Eur

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų
bankomatuose5

Nemokamai

Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos
valiuta6

2,65 proc.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta
Lietuvoje7

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta
užsienyje7

5,79 Eur

Priority Pass kortelė
Kortelės išdavimas
Kortelės galiojimo laikas

Išduodama nemokamai įsigijusiems
„Mastercard World Elite“ kredito kortelę
4 metai

Kortelės atnaujinimas (jei sugadinta)

23,17 Eur

Kortelės paskelbimas negaliojančia

28,96 Eur

Apsilankymas oro uosto laukiamojoje salėje (1 kartas 1 asmeniui)8

27 JAV doleriai

1

Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus
kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
3
Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo mokėjimo kortele per mėnesį limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei
paslaugų teikimo vietose, lėšų pervedimui interneto banke, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, iš „Perlas"
terminalų, pinigus išmokančiose parduotuvėse. Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo limitus vartotojas gali keisti interneto
banke, mobiliojoje programėlėje ar kreipęsis į banką.
4
Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
5
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
6
Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų
iš bankomato) bet kuria „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal
„Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių
mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
7
Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja,
kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
2

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei gautumėte ir panaudotumėte 2 000 Eur kredito limitą kredito kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 12 mėnesių, bendra
vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 2 711,50 Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra kintamų įmokų 5 proc.) arba 2 732,67
Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas).
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. (kintamų įmokų 5 proc.)
arba 14 proc. (viso kredito dengimas) fiksuota palūkanų norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokestį (skaičiuojant
taikyti bekontaktės „Mastercard World Elite“ kredito kortelės įkainiai) bei atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą ir dieną
(15 d.).
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Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra 59,98 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra kintamų
įmokų 5 proc.) arba 45,28 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas). Bendra vartojimo kredito kainos
metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą bei
dieną ir laikantis prielaidų, kad panaudotą kredito limitą grąžinsite per 12 mėnesių, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus
pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant sutartį dėl kredito
limito suteikimo, bankas visą kredito sumą klientui išmoka sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito
naudojimo pabaigos.

Laikina kortelė
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas
Kortelės išdavimas

Iki 60 d.
5 Eur

Grynųjų pinigų įmokėjimas
Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus priimančiuose SEB
banko bankomatuose Lietuvoje

Nemokamai

Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento sąskaitoms ir su jomis
susietoms kortelėms

10 000 Eur

Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis standartinį limitą

0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000
Eur / mėn.

Grynųjų pinigų išėmimas
Didžiausia pinigų suma, kurią galima pasiimti iš SEB banko bankomato
Iš SEB banko bankomatų
1

15 000 Eur
0,8 proc. (mažiausiai 1,00 Eur)

Kortelė galioja iki kito mėnesio paskutinės dienos, bet ne ilgiau nei 60 dienų.
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KREDITAI
Lizingas
Lizingo sutarties administravimo ir sąlygų keitimo mokesčiai
Lizingo sutarties mokestis

Pildant paraišką internetu – nuo 1
proc. turto vertės, bet ne mažiau kaip
200 Eur
Pildant paraišką banko skyriuje – nuo 1
proc. turto vertės, bet ne mažiau kaip
250 Eur

Papildomas mokestis už sutarčių (lizingo, pirkimo-pardavimo, atpirkimo ir pan.)
parengimą anglų kalba

Skolos perkėlimo sutarties sudarymo / lizingo sutarties termino keitimo mokestis

150 Eur

1 proc. neišmokėtos turto vertės, bet ne
mažiau kaip 200 Eur

Sutarties arba mokėjimo grafiko keitimo mokestis kliento iniciatyva (išskyrus
termino keitimą) arba sutarties galiojimo atnaujinimas

100 Eur

Įmokų mokėjimo dienos pakeitimas

30 Eur

Sutarties nutraukimo ir turto pardavimo mokesčiai
Mokestis už anksčiau laiko nutraukiamą sutartį

100 Eur

Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje

1,5 proc. likutinės vertės,
bet ne mažiau kaip 300 Eur

Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje arba turto pardavimas visiško
sugadinimo atveju

1,5 proc. likutinės vertės,
bet ne mažiau kaip 500 Eur

Pažymų išdavimo ir kt. mokesčiai
Papildomų dokumentų (subnuomos, nuomos, panaudos ir kt. sutikimų, raštų,
įgaliojimų, pažymų, pažymėjimų, dokumentų kopijų, metų apyvartų ataskaitų ir
pan.) parengimas arba pakartotinis anksčiau parengtų dokumentų išdavimas
kliento prašymu

PVM sąskaitų faktūrų siuntimas paštu
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų
administravimas
Tarptautinio pinigų pervedimo mokesčiai, jei už kliento turtą mokama į
užsienį, užsienio valiuta į kitą banką Lietuvoje, pagal skubų mokėjimo nurodymą
Nekilnojamojo turto mokestis
Garantijos mokesčiai
Hipotekos mokesčiai (taip pat įkeičiant automobilį)
Greitojo pašto (pvz., UAB „DHL Lietuva“)

20 Eur

3 Eur
10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą

Kompensuoja klientas
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Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei lizingo būdu įsigytumėte 15 000 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 2 250 Eur pradinę įmoką
nuosavomis lėšomis, tai finansuojama suma būtų 12 750 Eur. Bendra lizingo suma (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį
sumokėtas lizingo palūkanas, sutarties sudarymo ir sąskaitos tvarkymo mokestį) būtų 14628,51 Eur, darant prielaidą, kad lizingo
sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, taikoma fiksuotųjų palūkanų norma – 5 proc., taikoma kredito gavėjams, kurių rizika
pagal SEB banko rizikos vertinimo metodiką yra maža. Bendra lizingo kainos metų norma būtų 5,79 procento.

Vartojimo kreditas
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Sutarties mokestis (mokestis taikomas sudarant sutartį ar keičiant sutarties
sąlygas)

1,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip
50 Eur

Kredito grąžinimas prieš nustatytą terminą

Nemokamai

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei įsigytumėte 3 000 Eur vartojimo kreditą 5 metams, tai bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 4 093,67 Eur,
mėnesio įmoka būtų 66,65 Eur. Šios sumos apskaičiuotos įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas vartojimo kredito 12 proc. metų
palūkanas, 50 Eur sutarties mokestį ir 0,70 Eur / mėn. minimalų pagrindinių banko paslaugų mokestį. Bendra kredito kainos metinė
norma yra 14,25 proc. Metinė norma nurodoma norint padėti Jums palyginti įvairius pasiūlymus.

Būsto kreditas ir kreditas įkeičiant turtą
Metų palūkanos
Sutarties mokestis:
suteikiant kreditą
didinant kredito sumą
Įsipareigojimo mokestis

Pagal susitarimą

0,5 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 250 Eur

0,4 proc. nepanaudotos kredito sumos

Mokestis už sutikimą pakartotinai
įkeisti turtą kitam kreditoriui
Kredito sutarties sąlygų keitimas,
jei

150 Eur
Kredito palūkanos kintamosios

fiksuota palūkanų norma
keičiama į kintamą palūkanų
normą ir atvirkščiai
keičiamas kintamos palūkanų
dalies keitimo laikotarpis
keičiama kredito valiuta
keičiant kintamos palūkanų
normos maržą ar fiksuotą
palūkanų normą
Kredito sutarties sąlygų keitimas
visais kitais atvejais

1,5 proc. kredito likučio, bet ne
mažiau kaip 250 Eur

Kredito palūkanos fiksuotosios

Laikotarpis metais iki
fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio
pabaigos

Proc. kredito likučio,
bet ne mažiau kaip
250 Eur

iki 5 m. (imtinai)

1,5

6—10 m. (imtinai)

3

1 proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 250 Eur

250 Eur
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Kredito atidėjimas

Netaikomas

Išankstinis kredito grąžinimas
grąžinant kintamųjų palūkanų
keitimo dieną
kitomis dienomis

Netaikomas

Teisės aktuose nustatytas mokestis (Kompensacijos apskaičiavimo taisyklės), bet ne
daugiau kaip 3 proc. grąžinamo kredito ar jo dalies sumos

Kitos paslaugos
Su kreditavimo sutartimi susiję
dokumentai – pažymos, raštai,
sutikimai, leidimai, patvirtinimai
Mokestis už neapdrausto įkeisto
turto administravimą (taikoma, kai
įkeistas gyvenamosios paskirties
nekilnojamasis turtas)

30 Eur

20 Eur per mėnesį.
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei suteikiamas 50 000 Eur kreditas įkeičiant nekilnojamąjį turtą 25 metams ir sumokamos 300 įmokos anuiteto metodu, tai
bendra šio kredito gavėjo mokama suma būtų 69 293,76 Eur, mėnesio įmoka – 225,24 Eur. Bendros kredito kainos metinė norma
– 2,82 procento. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuota įtraukiant per visą kredito laikotarpį sumokėtas tokias įmokas:
2,50 proc. metų kintamąsias palūkanas
250 Eur sutarties mokestį ir 5 Eur vienkartinį lėšų pervedimo mokestį
31,28 Eur hipotekos (įkeitimo) įregistravimo mokestį
0,70 Eur / mėn. minimalius pagrindinių banko paslaugų mokesčius
49 Eur būsto draudimo metines įmokas
Turto vertinimo išlaidos neįtrauktos.
Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas
sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, o sutarties sąlygos
vykdomos laiku. Nevykdydami ar netinkamai vykdydami kredito sutarties sąlygas, rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą
nekilnojamąjį turtą. Įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas banko naudai visą paskolos laikotarpį.

Kreditai daugiabučiams namams atnaujinti (JESSICA)
Pagal kredito sutartį mokėtinos sumos administravimo mokestis, kuris taikomas
kiekvieną kartą, jei ši suma nėra nurašoma iš kliento sąskaitos banke

1,45 Eur
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VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBOS IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI
Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)
Baltijos šalys
LIETUVA
LATVIJA
ESTIJA
Europa ir Šiaurės Amerika
JAV

Prekybos internetu įkainis
0,25 proc., min. 2 Eur
Prekybos internetu įkainis

KANADA

Pastaba
Pavedimo, pateikto telefonu ar banko
padaliniuose, vykdymas Baltijos šalyse –
1,25 proc., min. 12 Eur
Pastaba
Mokamas prekybos įkainis negali būti
mažesnis negu 0,02 USD už akciją
Mokamas prekybos įkainis negali būti
mažesnis negu 0,02 CAD už akciją

ŠVEDIJA
SUOMIJA
DANIJA
NORVEGIJA
AIRIJA

Pirkimo atveju papildomai mokamas 1,00
proc. žyminis mokestis

AUSTRIJA
BELGIJA
DIDŽIOJI BRITANIJA
(išskyrus AIM segmentą)
0,25 proc., min. 15 Eur

LENKIJA
ISPANIJA

Pirkimo atveju papildomai mokamas 0,20
proc. finansinių sandorių mokestis
Pirkimo atveju papildomai mokamas 0,10
proc. finansinių sandorių mokestis

ITALIJA
OLANDIJA
PORTUGALIJA
PRANCŪZIJA
ŠVEICARIJA
VOKIETIJA, XETRA
Kitos rinkos
AUSTRALIJA
JAPONIJA
KINIJA (HONKONGAS)
SINGAPŪRAS
DIDŽIOJI BRITANIJA, AIM
segmentas

VOKIETIJA, FFT FLOOR
Kita
Pavedimo, pateikto telefonu,
vykdymas užsienio šalių akcijų
rinkose (išskyrus Baltijos šalis)
Kitos šalys

Didžiosios Britanijos emitentų akcijų pirkimo
atveju papildomai gali būti mokamas 0,50
proc. (1 proc. Airijos emitentų) žyminis
mokestis.
Biržos rinkos formuotojų sąraše gali būti
nurodyta mažiausia pavedimo suma

Pirkimo atveju papildomai mokamas 0,30
proc. finansinių sandorių mokestis

Prekybos internetu įkainis

0,5%, min. 50 Eur

Įkainis
10 Eur

Pagal susitarimą

Pastaba
Mažiausia pavedimo suma 15 000 AUD
Mažiausia pavedimo suma 1 500 000 JPY
Mažiausia pavedimo suma 100 000 HKD
Mažiausia pavedimo suma 20 000 SGD
Mažiausia pavedimo suma 3000 Eur
Didžiosios Britanijos emitentų akcijų pirkimo
atveju papildomai gali būti mokamas 0,50
proc. (1 proc. Airijos emitentų) žyminis
mokestis.
Mažiausia pavedimo suma 3000 Eur
Pastaba
Be galiojančio prekybos internetu įkainio, gali
būti taikomas nustatytas papildomas įkainis
Kliento prašymu bankas pateiks šių šalių rinkų
sąrašą
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Finansinių sandorių mokestis nurodytoje rinkoje gali būti imamas nepriklausomai nuo prekybos vietos ar jurisdikcijos, kurioje
prekiaujami šioje rinkoje registruoto emitento vertybiniai popieriai
Fondams, kurių vienetais prekiaujama užsienio biržose (ETF), taikomi tokie pat prekybos ir operacijų įkainiai kaip ir prekiaujant
akcijomis
Užsienio biržose VP gali būti prekiaujami dalimis, t. y. nustatytas mažiausias akcijų skaičius ir jo kartotinis
Daugelyje šalių sudaryti sandorius galima ir už biržos ribų

Prekyba obligacijomis
Rinka

Prekybos įkainis

LR Vyriausybės vertybinių popierių aukcionai vykdomi AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje

Pagal susitarimą

Kitos obligacijos

Pagal susitarimą

Vertybinių popierių (VP) saugojimas
Rinka
LIETUVA

VP saugojimo įkainis
iki 300 000,00 EUR
nuo 300 000,01 EUR

0,007 proc. per mėnesį
0,003 proc. per mėnesį

LATVIJA, ESTIJA

0,007 proc. per mėnesį

RUSIJA

0,07 proc. per mėnesį

BULGARIJA, ČEKIJA, KROATIJA, LENKIJA, RUMUNIJA, SERBIJA, SLOVAKIJA, SLOVĖNIJA,
VENGRIJA

0,03 proc. per mėnesį

AIRIJA, AUSTRALIJA, AUSTRIJA, BELGIJA, DANIJA, DIDŽIOJI BRITANIJA, GRAIKIJA,
HONKONGAS, ISPANIJA, ITALIJA, JAPONIJA, JAV, KANADA, NORVEGIJA, OLANDIJA,
PORTUGALIJA, PRANCŪZIJA, SINGAPŪRAS, SUOMIJA, ŠVEDIJA, ŠVEICARIJA, TURKIJA,
VOKIETIJA

0,013 proc. per mėnesį

BOSNIJA, BRAZILIJA, EGIPTAS, ISLANDIJA, LIUKSEMBURGAS, MEKSIKA, NAUJOJI ZELANDIJA,
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA IR KT.

Pagal susitarimą
Kliento prašymu bankas
pateiks šių šalių rinkų
sąrašą

Euroobligacijų rinka

0,008 proc. per mėnesį

SEB grupės fondų (išskyrus SEB banko platinamus U ir F klasės investicinių fondų vienetus)
investicinių vienetų saugojimas
obligacijų fondai
kiti fondai
Trečiųjų šalių fondų (išskyrus fondus, kurių vienetais prekiaujama biržose) investicinių vienetų
saugojimas

0,003 proc. per mėnesį
0,007 proc. per mėnesį
0,013 proc. per mėnesį

Mokestis skaičiuojamas nuo VP sąskaitoje saugomų vertybinių popierių vertės paskutinę mėnesio dieną. VP vertė nustatoma pagal
paskutinę žinomą VP rinkos kainą arba, jei rinkos kaina nežinoma, pagal VP nominaliąją vertę. Obligacijoms mokestis visada
skaičiuojamas nuo nominaliosios vertės. Minimalus saugojimo mokestis kiekvienoje VP sąskaitoje atskirai – 0,70 EUR per mėnesį.

Kitos paslaugos
Paslauga

Paslaugos įkainis

VP sąskaitos atidarymas
VP saugomi tarpininko (AB SEB banko) vardu atidarytoje klientų bendroje sąskaitoje Nasdaq CSD SE Nemokamai
VP saugomi VP savininko vardu atidarytoje asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD SE
50 Eur
VP sąskaitos tvarkymas
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VP saugomi tarpininko (AB SEB banko) vardu atidarytoje klientų bendroje sąskaitoje Nasdaq CSD SE Nemokamai
VP saugomi VP savininko vardu atidarytoje asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD SE
50 Eur per mėnesį
Kitų tipų VP sąskaitų atidarymas ir tvarkymas

Pagal susitarimą

VP nemokestinis pervedimas*
*už kai kurių užsienio valstybių emitentų
VP nemokestinio pervedimo paslaugą
gali būti taikomas dvigubas prekybos
operacijos įkainis
*įkainis netaikomas už kliento VP
portfelio pervedimą iš kitų sąskaitų
tvarkytojų į SEB banką
*išskyrus ne biržoje sudaryto sandorio
registravimą pagal nestandartinę banko
sutartį

Baltijos šalys
Euroobligacijos
Rusija
Šiaurės Europos šalys
(Danija, Norvegija, Suomija, Švedija)
Rytų ir Vidurio Europos šalys
(Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija,
Slovakija, Slovėnija, Vengrija)
Vakarų Europos ir kitos šalys
(Airija, Austrija, Belgija, Didžioji Britanija, Graikija,
Ispanija, Italija, Olandija, Portugalija, Prancūzija,
Šveicarija, Turkija, Vokietija, Australija, Honkongas,
Japonija, JAV, Kanada, Singapūras)
Fondai*
*tik privatiems klientams

VP mokestinis pervedimas*

Jei prekyba vyksta

*kai kurių užsienio valstybių emitentų
VP mokestinio pervedimo paslauga, kai
prekyba vyksta per kitą VP rinkos
tarpininką, gali būti neteikiama
*išskyrus ne biržoje sudaryto sandorio
registravimą pagal nestandartinę banko
sutartį

Per SEB banką
Priklausomai nuo rinkos:
Baltijos šalys
Euroobligacijos
Rusija
Šiaurės Europos šalys
(Danija, Norvegija, Suomija, Švedija)
Rytų ir Vidurio Europos šalys
(Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija,
Slovakija, Slovėnija, Vengrija)
Vakarų Europos ir kitos šalys
(Airija, Austrija, Belgija, Didžioji Britanija, Graikija,
Ispanija, Italija, Olandija, Portugalija, Prancūzija,
Šveicarija, Turkija, Vokietija, Australija, Honkongas,
Japonija, JAV, Kanada, Singapūras)
Fondai*
*tik privatiems klientams

5 Eur
25 Eur
70 Eur
15 Eur
50 Eur

30 Eur

20 Eur

Nemokamai

5 Eur
25 Eur
70 Eur
15 Eur
50 Eur

30 Eur

20 Eur

Prekybos ar pervedimo operacijos keitimas, klaidos taisymas, nepatvirtinimas ar anuliavimas

15 Eur ir kitos šalies
mokesčiai

VP įkeitimas

30 Eur

SEB grupės fondų ir banko platinamų trečiųjų šalių fondų investicinių vienetų pirkimas / išpirkimas
(operacijos mokestinio pervedimo įkainis netaikomas)

Pagal tos dienos nustatytą
pirkimo / išpirkimo kainą

Kitų trečiųjų šalių fondų (išskyrus biržose prekiaujamus fondus) investicinių vienetų pirkimas /
išpirkimas

Pagal susitarimą

Metų pajamų deklaravimo pažyma

Nemokamai

Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius
(paslauga teikiama ne visose rinkose)

15 Eur ir kitos šalies
mokesčiai

Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas
(paslauga teikiama ne visose rinkose)

60 Eur ir kitos šalies
mokesčiai
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Atstovavimas klientui Lietuvoje

120 Eur ir kitos šalies
mokesčiai

Atstovavimas klientui užsienyje

260 Eur ir kitos šalies
mokesčiai

VP operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį
(įkainis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie
nėra privalomi)

40 Eur ir kitos šalies
mokesčiai

VP sąskaitos išrašas

Nemokamai

Kitos paslaugos

Pagal susitarimą

SEB banko platinami investiciniai fondai
Investicinių fondų vienetų platinimo mokestis (išskyrus SEB banko platinamus U ir F klasės
investicinių fondų vienetus)
Pavadinimas

Platinimo mokestis

SEB Asia ex. Japan Fund

1,00 %

SEB Concept Biotechnology

1,00 %

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

1,00 %

SEB Emerging Markets Fund

1,00 %

SEB Europe Equity Fund

1,00 %

SEB Global Chance/Risk Fund

1,00 %

SEB Global Fund

1,00 %

SEB Listed Private Equity Fund

1,00 %

SEB Medical Fund

1,00 %

SEB Nordic Equity Fund

1,00 %

SEB Technology Fund

1,00 %

SEB US All Cap

1,00 %

SEB Asset Selection Fund

1,00 %

SEB Active 20

0,50 %

SEB Active 30

0,50 %

SEB Active 55

0,50 %

SEB Active 80

0,50 %

SEB Corporate Bond Fund EUR

0,50 %

SEB Global High Yield Fund

0,50 %

SEB Short Bond Fund EUR

0,00 %

SEB USD Currency Fund

0,00 %

SEB Dynamic Bond Fund

0,00 %
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U ir F klasės investicinių fondų vienetų administravimo mokestis
Pavadinimas

Įkainis

SEB grupės trumpalaikių obligacijų ir pinigų rinkos fondai

0,025 proc. per mėnesį

SEB grupės obligacijų fondai
Kiti SEB grupės fondai

0,035 proc. per mėnesį
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Norėtumėte sužinoti daugiau?
Išsamesnės informacijos apie įkainius teiraukitės
tel. +370 5 268 2800 ar banko padaliniuose.
www.seb.lt
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