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Paslaugų planai
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XS

S

M

L

XL

0 Eur2
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–

–

5,50 Eur

9,50 Eur
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Pinigų pervedimai internetu:
- 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

Neribotas
pervedimų
skaičius

5
pervedimai

10
pervedimų

20
pervedimų

50
pervedimų

100
pervedimų

Minimalus pagrindinių banko
paslaugų mokestis8

Visos
sąskaitos

Visos
sąskaitos

Visos
sąskaitos

Visos
sąskaitos

Visos
sąskaitos

Visos
sąskaitos

„Mastercard Business“ (debeto)
kortelė (-ės)9

Visos
kortelės

1
kortelė

1
kortelė

2
kortelės

2
kortelės

3
kortelės

Darbo užmokesčio (grupinio)
mokėjimo nurodymo pateikimas

+

Darbo užmokesčio (grupinio)
pervedimas SEB banke

+

+

+

+

+

+

Darbo užmokesčio (grupinio)
pervedimas į kitus Lietuvos, Europos
Sąjungos ir Europos ekonominės
erdvės šalių, Jungtinės Karalystės,
Šveicarijos, Monako, San Marino bei
Andoros bankus

+

Netaikomas mėnesio abonementinis
atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis
paslaugos mokestis10

+

Planas
Paslaugų plano sutarties, mėnesio
mokesčiai
Specialūs paslaugų plano sutarties,
mėnesio mokesčiai3
Kas įtraukta į planą?

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota
ne Lietuvos Respublikoje.
1 Planas STARTAS taikomas juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn.
2 Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano STARTAS sudarymo dienos, planas STARTAS automatiškai nutraukiamas ir pradedami taikyti standartiniai
mokesčiai.
3 Specialūs paslaugų plano sutarties, mėnesio mokesčiai taikomi tada, jei klientas naudojasi viena ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, sąskaitos
perviršio limitu, faktoringu, atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga (Bank link), garantija.
Klientui naudojantis mažiau negu viena pirmiau nurodyta paslauga taikomi standartiniai paslaugų plano mokesčiai.
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.).
8 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.
9 Klientui netaikomi debeto kortelės (-ių), išduotos (-ų) anksčiausiai, naudojimo mokesčiai.
10 Daugiau informacijos apie atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslaugą ir elektroninių kortelių skaitytuvų įrengimą rasite banko tinklalapyje.

Atkreipiame dėmesį, kad mokesčiams už paslaugas, įtrauktas į paslaugų planą, netaikomos jokios kitos nuolaidos ar
akcijos.

Banko sąskaita
Paslauga

Įkainis

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis1:
- banko sąskaitos atidarymas
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

3,30 Eur / mėn.

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis nerezidentams1, 3:
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

50 Eur / mėn.

Sąskaitos atidarymas nerezidentams3

Nemokamai

Duomenų patikra4

500 Eur

Mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoms taikomas tvarkymo mokestis už šias sąskaitas:
- klientų lėšų saugojimo arba
- klientų mokėjimų

500 Eur / mėn.

Mokestis už lėšų likučius sąskaitose5 verslo klientams6
(jei likutis viršija 1 000 000 EUR, 9 500 000 SEK, 7 500 000 DKK, 1 000 000 CHF)

Centrinio banko7
metinė palūkanų norma
(proc.), laikant, kad
metai – 360 d.

Mokestis už lėšų likučius sąskaitose5 kredito įstaigoms8 ir finansų maklerio įmonėms
(jei likutis viršija 500 000 EUR, 9 500 000 SEK, 7 500 000 DKK, 1 000 000 CHF)

Centrinio banko7
metinė palūkanų norma
(proc.) minus 0,5 proc.
punkto, laikant, kad
metai – 360 d.

Sąskaitos atidarymas SEB grupės bankuose

150 Eur

Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas

10 Eur

Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
- paštu Lietuvoje
- paštu į užsienį

1,45 Eur
5,79 Eur

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 eurais pervestų lėšų iš kitų Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos
ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.
3 Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.
4 Mokestis taikomas verslo klientams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, jeigu bent vienas iš šių įmonių steigėjų arba naudos gavėjų yra fizinis asmuo
atitinkantis privataus kliento nerezidento sąvoką, nurodytą Paslaugų ir operacijų kainyne privatiems klientams, arba verslo klientams nerezidentams.
Dokumentų patikros mokestis yra sumokamas prieš bankui atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius su klientu, o taip pat ir
kiekvieną kartą, kai pradėjus dalykinius santykius su klientu, įmonės steigėjai arba naudos gavėjai yra keičiami į asmenis atitinkančius banko patvirtintą
privataus kliento nerezidento sąvoką.
5 Apie mokesčio taikymą pranešime prieš 10 darbo dienų. Mokestis apskaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę dieną, atsižvelgiant į 23 valandą esančią visų
kliento banko sąskaitų likučių ir jo pateiktų mokėjimo nurodymų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, kurie buvo pateikti po mokėjimo nurodymų įvykdymo
terminų9, sumą. Mokesčio dalis nuo pateiktų mokėjimo nurodymų sumų skaičiuojama tol, kol bankas perveda lėšas pagal mokėjimo nurodymus gavėjo
mokėjimo paslaugų teikėjui arba jo bankui korespondentui. Mokestis netaikomas, jei lentelėje nurodyta centrinių bankų palūkanų norma atitinkama valiuta
lygi nuliui arba didesnė už nulį. Mokestis nurašomas kitą kalendorinį mėnesį už praėjusį mėnesį banko Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.

6 Verslo klientas – klientas, kuriam bankas taiko verslo klientų paslaugų įkainius.
7 EUR – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate)
SEK – Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Sveriges Riksbank repo rate)
DKK – Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate)
CHF – Šveicarijos centrinio banko metinė neigiama palūkanų norma (proc.) (angl. Swiss National Bank negative interest rate)
8 Kredito įstaiga – Lietuvos Respublikos bankai, užsienio bankų filialai, užsienio bankų atstovybės, Europos Sąjungos bankai, veikiantys mūsų šalyje neįsteigus
filialo, Lietuvoje veikiančios kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija, taip pat Europos Sąjungos licencijuotos užsienio bankų kontroliuojamos finansų
įmonės, veikiančios Lietuvoje neįsteigus filialo.
9 Mokėjimo nurodymų įvykdymo terminai pateikiami europinių ir tarptautinių pinigų pervedimų įkainių skiltyje.

Banko sąskaitos informacijos siuntimas SWIFT kanalu1
Paslauga

Įkainis

MT940 – sąskaitos išrašo siuntimas

35 Eur / mėn.

MT941 – informacijos apie sąskaitos likutį siuntimas:
- 1 kartą per dieną
- 2 kartus per dieną
- 3 kartus per dieną

30 Eur / mėn.
60 Eur / mėn.
90 Eur / mėn.

MT942 – informacijos apie sąskaitos operacijas siuntimas

2 Eur / žinutę

1 Mokestis taikomas pagal kiekvieną sąskaitą. Mokestis nurašomas mėnesio pabaigoje.

Elektroninė bankininkystė
Interneto bankas ir SEB mobilioji programėlė
SEB interneto banku ir SEB mobiliąja programėle galima naudotis nemokamai.
Paslauga

Įkainis

Interneto banko sutarties pakeitimai, atlikti įmonės administratoriaus

Nemokamai

Interneto banko sutarties pakeitimai, atlikti banko darbuotojo1

10 Eur

1 Taikomas, jei banko skyriuje, vaizdo susitikimo metu ar kitu būdu banko darbuotojas atlieka interneto banko sutarties pakeitimus, kuriuos įmonės
administratorius gali atlikti interneto banke. Kiti pakeitimai nemokami.

„Baltic Online“
Paslauga
Paslaugos aktyvinimo mokestis

14,48 Eur

Mėnesio sąskaitos tvarkymo mokestis1, jei:
- sąskaitos tvarkomos Latvijoje arba Estijoje
- sąskaitos tvarkomos Latvijoje ir Estijoje

10,14 Eur
14,48 Eur

Paslaugos „Baltic Online“ sutarties sąlygų keitimo mokestis

10,14 Eur

Mokesčius už paslaugą moka tos įmonės, kurios su SEB banku yra sudariusios paslaugos „Baltic Online“ sutartį ir savo antrinių
įmonių sąskaitas mato prisijungusios prie SEB banko paslaugų internetu svetainės.
* Mokestis taikomas už abi paslaugas — sąskaitos išrašo parengimą ir mokėjimo nurodymo pateikimą (nepriklauso nuo sąskaitų skaičiaus).
Komisiniai mokesčiai už mokėjimo nurodymų vykdymą yra mokami tam bankui, kuriame yra įmonės sąskaita, iš kurios pervedamos lėšos ir nurašomi šie
komisiniai mokesčiai. Pavyzdžiui, pervedant lėšas iš antrinės įmonės sąskaitos, esančios Latvijos SEB banke, šis bankas komisinį mokestį nurašo iš tos
sąskaitos, iš kurios pervedamos lėšos.

Tiesioginė sąsaja „SEB Baltic Gateway“1
Paslauga
1. Tiesioginė sąsaja
Paslaugos aktyvinimo mokestis

50 ur

Praėjusių dienų sąskaitų išrašai, mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitos

10 ur per mėn.

Šios dienos sąskaitų išrašai (informacija realiuoju laiku)

25 Eur per mėn.

Mokėjimų inicijavimas ir / arba elektroninių sąskaitų pateikimas

25 Eur per mėn.

2. Sąsaja per tarpininką
Paslaugos aktyvinimo mokestis

0 Eur

Pagrindinės paslaugos:

5 Eur per mėn.

- praėjusių dienų sąskaitų išrašai
- mokėjimų inicijavimas
- mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitos
- Šios dienos sąskaitų išrašai (informacija realiuoju laiku)

10 Eur per mėn.

- Elektroninių sąskaitų pateikimas

10 Eur per mėn.

Įkainiai tarpininkui
Paslaugos aktyvinimo mokestis

50 Eur

Mėnesio mokestis

pagal individualų
susitarimą

1 Bendras suminis mėnesio mokestis priklauso nuo pasirinktų paslaugų.

Elektroninė prekyba (paslauga „Bank link“)
Paslauga
Paslaugos vienkartinis registracijos mokestis

100 Eur

Paslaugos sutarties keitimo mokestis

50 Eur

Komisinis mokestis

1,3 proc. nuo
pervedimo sumos
(mažiausiai 0,14 Eur,
daugiausiai 0,75 Eur)

Identifikavimo internetu teikimo paslauga1
Paslauga
Paslaugos vienkartinis registracijos mokestis

50 Eur + PVM

Paslaugos sutarties keitimo mokestis

50 Eur + PVM

Mokestis už kiekvieną kliento identifikavimą

0,08 Eur + PVM
(mažiausiai 300 Eur +
PVM per mėnesį)

1 Identifikavimo internetu paslauga teikiama verslo klientams, norintiems savo interneto svetainėje identifikuoti paslaugų naudotojus, turinčius sąskaitas SEB
banke.

Banko pranešimai SMS žinutėmis
Paslauga
Iš banko gauta žinutė1
1 Mokestis nurašomas už praėjusią parą išsiųstas žinutes.

0,15 Eur

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 Eur

0,29 Eur

0,29 Eur

Įmokos ir mokesčiai

Banke

Internetu

Pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir mokesčių blanką

–

0,29 Eur

1 Mokestis netaikomas, jei lėšos yra skirtos taupymo ar investavimo priemonėms įsigyti.
Pinigų pervedimas iš vienų į kitas SEB banke esančias sąskaitas atliekamas kiekvieną dieną.

Europinis pinigų pervedimas
Europinis pinigų pervedimas1

Banke

Internetu

Mobiliąja programėle

Pagal momentinio mokėjimo nurodymą2

–

0,41 Eur

0,41 Eur

Pagal SEPA mokėjimo nurodymą3, 5

5 Eur

0,41 Eur

0,41 Eur

Labai skubus 4, 5

65 Eur

55 Eur

–

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
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 (dviejų) 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.

1 Tarptautinis 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.
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.

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

Nemokamai

Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui

10 Eur ir lėšų gavėjo banko
mokesčiai

Tarptautinis pinigų pervedimas
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui

Nemokamai

Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui

45 Eur ir lėšų gavėjo banko
mokesčiai

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

10 Eur

Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui

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.

Periodinis pinigų pervedimas
Paslauga

Banke

Internetu

Sutarties sudarymas

3 Eur1

Pinigų pervedimas

Taikomi įprasti pinigų pervedimo interneto banke įkainiai

Nemokamai

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.

Darbo užmokesčio (grupinis) pervedimas eurais
Paslauga
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas

1,50 Eur

Lėšų pervedimas SEB banke1

Nemokamai

Lėšų pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių,
Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Monako, San Marino bei Andoros bankus1

0,41 Eur

1 Mokestis taikomas mokėtojui už lėšų pervedimą į kiekvieną sąraše nurodytą sąskaitą.

Lėšų surinkimas ir administravimas
Elektroninės sąskaitos teikimo paslaugos įkainiai (be PVM) taikomi lėšų gavėjui
Sutarties sudarymas

50 Eur

Sutarties sąlygų pakeitimas

20 Eur

Sutarties nutraukimas

Nemokamai

Sutarties administravimas

20 Eur per mėn.

Elektroninės sąskaitos pateikimas:
- AB SEB banke (už sėkmingai pateiktą elektroninę sąskaitą)
- kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams (už pateiktą elektroninę sąskaitą)

0,25 Eur
0,25 Eur

Elektroninių sąskaitų bylos atšaukimas

20 Eur

Specialaus dizaino elektroninės sąskaitos kūrimas

200 Eur

Specialaus dizaino elektroninės sąskaitos keitimas

100 Eur

Mokėtojų prašymų ir automatinio apmokėjimo sutarčių sąlygų pakeitimas

Pagal susitarimą

Įmokų surinkimo paslaugos įkainiai taikomi lėšų gavėjui
Sutarties sudarymas

20 Eur

Sutarties sąlygų pakeitimas

30 Eur

Sutarties nutraukimas

Nemokamai

Mokestis už gautą įmoką, jei mokėjimo nurodymas pateiktas užpildžius elektroninę įmokų
mokėjimo nurodymo formą

0,35 Eur arba 1,3 proc. nuo
įmokos sumos

Elektroninė sąskaita (mokėtojui)
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
3 Eur
operaciją)1
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

Įkainis

Pinigų pervedimo mokestis taikomas mokėtojui

1 Eur

1 PLAIS – Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema.

Grynųjų pinigų tvarkymo paslaugos
Grynųjų pinigų inkasavimas
Mokestis už inkasuotų monetų administravimą1

0,6 proc. sumos

Mokestis už inkasuotų banknotų administravimą2

0,015 proc. sumos

1 Mokestis taikomas klientams, kurių monetos inkasuojamos naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis inkasavimo paslaugomis.
2 Mokestis taikomas klientams, kurių banknotai inkasuojami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis inkasavimo paslaugomis..

Grynųjų pinigų pristatymas
Mokestis už pinigų pervedimą, kai grynuosius pinigus pristato inkasavimo bendrovė1

3 Eur

1 Mokestis taikomas klientams, kuriems grynieji pinigai pristatomi naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis inkasavimo paslaugomis.

Kitos paslaugos
Paslauga

Įkainis

Dokumento nuorašo parengimas

1,45 Eur (1 lapas)

Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke

0,58 Eur už 1 lapą

Mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitų parengimas*

10 Eur

* Mokestis taikomas už nestandartines arba ankstesnes nei paskutinių šešių mėnesių ataskaitas.

Banko pažymų, raštų ir kitų patvirtinimų parengimas

Įkainis

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)

Pagal susitarimą, min 30 Eur

Pažymos kliento auditoriui parengimas, kai pažyma rengiama pagal banko patvirtintą
standartinę pažymos kliento auditoriui formą, skelbiamą banko tinklalapyje

40 Eur

Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas

Nemokamai

Kliento rekvizitų patvirtinimas

5 Eur

Mokėjimo kortelės
„Mastercard Business“ (debeto kortelė)
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės galiojimo laikas

4 metai

Kortelės išdavimas

Nemokamai

Skubus kortelės išdavimas

30 Eur

Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)1

2,50 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų įmokėjimas
Grynųjų pinigų įmokėjimas naudojantis SEB banko bankomatu

0,07 % sumos

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

15 000 Eur

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)

Partnerių2 prekybos vietose

2 proc. (mažiausiai 2,00 Eur)

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

Nemokamai

Naujos / atnaujintos / pakeistos kortelės išsiuntimas klientui registruotu paštu Lietuvoje

1,45 Eur

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

5,79 Eur

Naujos / atnaujintos / pakeistos kortelės išdavimas SEB banko skyriuje

5 Eur

Kortelės pakeitimas, kai 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 bankomatuose3

Nemokamai

Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos valiuta4

2,65 proc.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta Lietuvoje5

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta užsienyje5

5,79 Eur

1 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.
2 Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
3 Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
4 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.
5 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.

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

4 metai

Kortelės išdavimas

15 Eur

Skubus kortelės išdavimas1

30 Eur

Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę)2

3 Eur / mėn.

Grynųjų pinigų įmokėjimas
Grynųjų pinigų įmokėjimas naudojantis SEB banko bankomatu

0,07 % sumos

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

15 000 Eur

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)

Partnerių3 prekybos vietose

2,5 proc. (mažiausiai 4,00
Eur)

Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kortelės kredito limitas

0 Eur arba nuo 300 iki 32
000 Eur

Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą

14 proc.

Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį

Panaudotą kreditą reikia
padengti iki kito mėnesio 15
dienos

Kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis

10 Eur

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
Interneto banku

Nemokamai

SEB banko skyriuje

5 Eur

Kitos paslaugos
Naujos / pakeistos kortelės siuntimas paprastu paštu Lietuvoje

Nemokamai

Naujos / pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

1,45 Eur

Naujos / pakeistos kortelės siuntimas paprastu paštu užsienyje

5,79 Eur

Naujos / pakeistos kortelės atsiėmimas banko skyriuje

5 Eur

Atnaujintos kortelės atsiėmimas banko skyriuje

Nemokamai

Kortelės pakeitimas, kai kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas PIN kodas arba
pageidaujama pakeisti turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui

10 Eur

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose4

Nemokamai

Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos valiuta5

2,65 proc.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta Lietuvoje6

1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta užsienyje6

5,79 Eur

1 Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
2 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 Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
4 Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
5 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.
6 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.

Finansavimas ir lizingas
Prekybos finansavimas
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad rezerviniams akredityvams taikomi garantijų įkainiai.
Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai

Garantijos (SEB banko standartinio garantinio rašto teksto1) ar laidavimo suteikimas

0,5 proc. garantijos sumos
(min. 100 Eur)2
+ 30 Eur jei paraiška
popierinė

Garantijos suteikimas (nestandartinio garantinio rašto teksto)

0,6 proc. garantijos sumos
(min. 150 Eur)2
+ 30 Eur jei paraiška
popierinė

Kiti mokesčiai
Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko prašymu

Pagal susitarimą, min. 300 Eur
ir įsipareigojimo mokestis

Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas kito banko prašymu

Pagal susitarimą
(min. 100 Eur)

Skubus garantijos suteikimas / garantijos sąlygų pakeitimas

3

Garantijos suteikimo /
pakeitimo mokestis ir min.
150 Eur

Garantijos (laidavimo) sąlygų, įskaitant sumos mažinimą, pakeitimas

70 Eur
+ 30 EUR jei paraiška
popierinė

Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos pakeitimą

Pagal susitarimą (min. 45 Eur)

Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas

45 Eur

Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas

0,1 proc. reikalavimo sumos
(min. 190 Eur)

Reikalavimą mokėti pasirašiusio asmens parašo patvirtinimas ir / ar reikalavimo mokėti
pagal garantiją išsiuntimas

Pagal susitarimą (min. 60 Eur)

Paklausimo išsiuntimas ar informacijos parengimas apie suteiktas ir / ar gautas garantijas
(jų pakeitimus) kliento prašymu

Pagal susitarimą (min. 45 Eur)

Garantinio rašto projekto ar sandorio struktūros parengimas

Pagal susitarimą (min. 45 Eur)

Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį

55 Eur

Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje

20 Eur

1 SEB banko standartinio teksto garantinių raštų formos skelbiamos banko tinklalapyje www.seb.lt.
2 Jeigu lėšos nedeponuojamos, taikomas ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą.
Jeigu lėšos deponuojamos, taikomas mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kaip tai nurodyta AB SEB banko Paslaugų ir operacijų kainyne verslo klientams.

3 Skubi garantija suteikiama / skubus garantijos pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo
pateikimo valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos suteikimo sutarties sąlygos.

Akredityvai
Eksporto akredityvai
Pranešimas apie akredityvą

45 Eur

Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą

30 Eur

Akredityvo tvirtinimas

Pagal susitarimą
(min. 100 Eur)

Akredityvo pervedimas

0,2 proc. pervedamos sumos
(min. 100 Eur)

Išankstinis dokumentų tikrinimas (kiekvieno dokumentų komplekto)

50 Eur

Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus (kiekvieno
dokumentų komplekto / pagal kiekvieną dokumentų komplektą)

0,2 proc. dokumentų vertės
(min. 100 Eur)

Mokėjimo reikalavimas

20 Eur

Pranešimas apie akredityvo gavėjo įsipareigojimą perleisti lėšas

60 Eur

Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas

30 Eur

Gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui

25 Eur

Importo akredityvai

Akredityvo atidarymas, jei kliento lėšos deponuojamos

100 Eur1
+ 30 Eur, jei paraiška
popierinė

Akredityvo atidarymas, jei kliento lėšos nedeponuojamos

Įsipareigojimo mokestis pagal
susitarimą ir 100 Eur
+ 30 Eur, jei paraiška
popierinė

Akredityvo sąlygų pakeitimas

60 Eur
+ 30 Eur, jei paraiška
popierinė

Dokumentų tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus (kiekvieno dokumentų
komplekto / pagal kiekvieną dokumentų komplektą)

0,2 proc. dokumentų vertės
(min. 100 Eur)

Akredityvo atšaukimas

30 Eur

Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas

30 Eur

Teisių į prekes perleidimas ( jei transporto dokumentuose bankas nurodytas kaip prekių
gavėjas)

30 Eur

Kitos paslaugos

Sąlyginis mokėjimas (jei lėšos gaunamos iš kito banko)

0,15 proc. mokėjimo sumos
(min. 90 Eur)

Paklausimo ar informacijos apie akredityvą parengimas kliento prašymu

Pagal susitarimą
(min. 45 Eur)

Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimas

Pagal susitarimą (min. 45 Eur)

Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį

55 Eur

Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje

20 Eur

1 Jeigu lėšos deponuojamos, taikomas mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kaip tai nurodyta AB SEB banko Paslaugų ir operacijų kainyne verslo klientams.

Dokumentų ir vekselių inkaso
Pranešimas apie gautus dokumentus / inkaso instrukcijas

30 Eur

Dokumentų ir vekselių inkasavimas ar mokėjimas pagal juos

0,15 proc.
(min. 40 Eur, maks. 250 Eur)
Papildomas 50 Eur mokestis
už kliento prašymu skubų
dokumentų išsiuntimą
inkasavimui, jeigu
dokumentai išsiunčiami tą
pačią dieną pateikus
prašymą inkasuoti po 11 val.

Vekselių saugojimas nuo akceptavimo iki mokėjimo dienos

40 Eur

Inkaso instrukcijų pakeitimas

30 Eur

Dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie gautus dokumentus išsiuntimo klientui datos

30 Eur už mėnesį ar jo dalį
skaičiuojant nuo pranešimo
dienos

Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po mokėjimo datos

30 Eur už mėnesį ar jo dalį
skaičiuojant nuo mokėjimo
dienos

Dokumentų, pagal kuriuos nebuvo sumokėta / buvo sumokėta tiesiogiai, įteikimas klientui ar
grąžinimas bankui / tiekėjui

60 Eur

Teisių į prekes perleidimas (jei transporto dokumentuose bankas nurodytas kaip prekių
gavėjas)

30 Eur

Kitos paslaugos
Paklausimo ar informacijos apie inkaso ar vekselius parengimas kliento prašymu

Pagal susitarimą
(min. 45 Eur)

Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį

55 Eur

Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje

20 Eur

Limitai garantijoms ir/ar akredityvams leisti
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Limito administravimo mokestis:
- už limito suteikimą
- už kreditavimo sutarties galiojimo termino pratęsimą
- už limito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. limito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius limito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį

Įsipareigojimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto limito sumos

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

Limito sutarties sąlygų keitimas,2 jei:
keičiama limito valiuta
- fiksuotoji palūkanų norma keičiama kintamąja palūkanų norma ir atvirkščiai

1 proc. limito sumos, min. 500
Eur palūkanų keitimo dieną

- keičiamas kintamosios palūkanų dalies keitimo laikotarpis

1,5 proc. limito sumos, min.
500 Eur kitomis dienomis

- keičiamas fiksuotosios palūkanų normos nustatymo laikotarpis, pradžia ar pabaiga

1,5 proc. limito sumos, min.
500 Eur kitomis dienomis

Limito sutarties sąlygų keitimas visais kitais atvejais

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos limito sumos.
2 Mokestis netaikomas, jei pailginamas limito laikotarpis arba padidinama limito suma.

Faktoringas
Lentelėje pateikiami faktoringo įkainiai nurodyti be PVM.
Paslauga
Limito administravimo mokestis

0,6 proc. limito, min 500 Eur

Finansavimo mokestis (metų palūkanos)

Pagal susitarimą

Sąskaitos priėmimo mokestis

Pagal susitarimą (min. 3 Eur)

Faktoringo sutarties sąlygų pakeitimo mokestis

Min. 100 Eur

Metinis nedraustino debitoriaus rizikos vertinimas

15 Eur

Draustino debitoriaus, registruoto Baltijos šalyse, metinis rizikos vertinimas

45 Eur

Draustino debitoriaus, registruoto užsienio šalyse (išskyrus Baltijos šalis), metinis rizikos
vertinimas

75 Eur

Netipinės faktoringo ataskaitos parengimas

30 Eur

Reikalavimo teisių perleidimo sutarties mokestis (taikomas atvirkštiniam faktoringui)

Min. 300 EUR

Lizingas
Finansinio lizingo arba veiklos nuomos sutarties administravimo ar sąlygų keitimo mokesčiai
Sutarties mokestis

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

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

150 Eur

Skolos perkėlimo sutarties sudarymo / sutarties termino keitimo mokestis

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

Sutarties arba Mokėjimų grafiko - sąskaitos 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 nutraukus ar pasibaigus finansinio lizingo arba veiklos nuomos
sutarčiai
Mokestis už anksčiau laiko nutraukiamą sutartį

1,5 proc. likutinės vertės, bet
ne mažiau kaip 150 Eur

Turto pardavimas nuomavusiam subjektui (nutraukus ar pasibaigus veiklos nuomos
sutarčiai)

300 Eur

Turto pardavimas atpirkėjui (anksčiau laiko nutraukus veiklos nuomos arba finansinio lizingo
sutartį)

300 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
arba pakartotinis anksčiau parengtų dokumentų išdavimas kliento prašymu

20 Eur

PVM sąskaitų faktūrų siuntimas paštu

3 Eur

Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų
administravimas

10 Eur už kiekvieną gautą
dokumentą

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“)

Kompensuoja klientas

Kreditai
Kreditai investicijoms ir verslo plėtrai
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Administravimo mokestis:
- už kredito suteikimą
- kredito sutarties galiojimo termino pratęsimą
- kredito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. kredito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius kredito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį.

Lėšų rezervavimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto kredito sumos

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei

Keičiama kredito valiuta
Fiksuotoji palūkanų norma
keičiama kintamąja palūkanų
norma ir atvirkščiai
Keičiamas kintamosios
palūkanų dalies keitimo
laikotarpis

jei taikoma kintama palūkanų
norma

1 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur palūkanų
keitimo dieną
1,5 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur kitomis
dienomis

jei taikoma fiksuota palūkanų norma
laikotarpis metais iki
fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio
pabaigos

proc. kredito sumos,
min. 500 Eur

iki 1 m. (imtinai)

1

1 m. — 2 m. (imtinai)

1,5

2 m. — 3 m. (imtinai)

2

3 m. — 7 m. (imtinai)

2,5

Keičiamas fiksuotosios
palūkanų normos nustatymo
laikotarpis, pradžia ar pabaiga

7 m. — 10 m. (imtinai)

3

daugiau kaip 10 m.

3,5

Kredito sutarties sąlygų
keitimas visais kitais atvejais

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos kredito sumos.
2 Mokestis netaikomas, jei pailginamas kredito laikotarpis arba padidinama kredito suma.

Apyvartinio kapitalo kreditas
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Administravimo mokestis:
- už kredito suteikimą
- kredito sutarties galiojimo termino pratęsimą
- kredito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. kredito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius kredito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį.

Lėšų rezervavimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto kredito sumos

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei

Keičiama kredito valiuta
Fiksuotoji palūkanų norma
keičiama kintamąja palūkanų
norma ir atvirkščiai
Keičiamas kintamosios
palūkanų dalies keitimo
laikotarpis
Keičiamas fiksuotosios
palūkanų normos nustatymo
laikotarpis, pradžia ar pabaiga

Kredito sutarties sąlygų
keitimas visais kitais atvejais

jei taikoma kintama palūkanų
norma

1 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur palūkanų
keitimo dieną
1,5 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur kitomis
dienomis

jei taikoma fiksuota palūkanų norma
laikotarpis metais iki
fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio
pabaigos

proc. kredito sumos,
min. 500 Eur

iki 1 m. (imtinai)

1

1 m. — 2 m. (imtinai)

1,5

2 m. — 3 m. (imtinai)

2

3 m. — 7 m. (imtinai)

2,5

7 m. — 10 m. (imtinai)

3

daugiau kaip 10 m.

3,5

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos kredito sumos.
2 Mokestis netaikomas, jei pailginamas kredito laikotarpis arba padidinama kredito suma.

Sąskaitos kreditavimas (angl. Overdraft)
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Sąskaitos kredito perviršio limito administravimo mokestis:
- už sąskaitos kredito perviršio limito suteikimą
- už sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo termino pratęsimą
- už sąskaitos kredito perviršio limito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. limito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas.

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius kredito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį

Lėšų rezervavimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto sąskaitos
kredito perviršio limito sumos

Sąskaitos kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo mokestis netaikomas, jei pailginamas
sąskaitos kredito perviršio limito galiojimo laikotarpis arba padidinamas sąskaitos kredito
perviršio limitas.

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos kredito sumos.

Žemės ūkio finansavimas
Kreditas ūkio plėtrai ir modernizavimui
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Administravimo mokestis:
- už kredito suteikimą
- kredito sutarties galiojimo termino pratęsimą
- kredito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. kredito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius kredito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį.

Lėšų rezervavimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto kredito sumos

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei

Keičiama kredito valiuta
Fiksuotoji palūkanų norma
keičiama kintamąja palūkanų
norma ir atvirkščiai
Keičiamas kintamosios
palūkanų dalies keitimo
laikotarpis
Keičiamas fiksuotosios
palūkanų normos nustatymo
laikotarpis, pradžia ar pabaiga

jei taikoma kintama palūkanų
norma

1 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur palūkanų
keitimo dieną
1,5 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur kitomis
dienomis

Kredito sutarties sąlygų
keitimas visais kitais atvejais

jei taikoma fiksuota palūkanų norma
laikotarpis metais iki
fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio
pabaigos

proc. kredito sumos,
min. 500 Eur

iki 1 m. (imtinai)

1

1 m. — 2 m. (imtinai)

1,5

2 m. — 3 m. (imtinai)

2

3 m. — 7 m. (imtinai)

2,5

7 m. — 10 m. (imtinai)

3

daugiau kaip 10 m.

3,5

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

Tiesioginių išmokų kreditas
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Administravimo mokestis:
- už kredito suteikimą
- kredito sutarties galiojimo termino pratęsimą
- kredito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. kredito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius kredito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį.

Lėšų rezervavimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto kredito sumos

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei

Keičiama kredito valiuta
Fiksuotoji palūkanų norma
keičiama kintamąja palūkanų
norma ir atvirkščiai
Keičiamas kintamosios
palūkanų dalies keitimo
laikotarpis
Keičiamas fiksuotosios
palūkanų normos nustatymo
laikotarpis, pradžia ar pabaiga

jei taikoma kintama palūkanų
norma

1 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur palūkanų
keitimo dieną
1,5 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur kitomis
dienomis

Kredito sutarties sąlygų
keitimas visais kitais atvejais

jei taikoma fiksuota palūkanų norma
laikotarpis metais iki
fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio
pabaigos

proc. kredito sumos,
min. 500 Eur

iki 1 m. (imtinai)

1

1 m. — 2 m. (imtinai)

1,5

2 m. — 3 m. (imtinai)

2

3 m. — 7 m. (imtinai)

2,5

7 m. — 10 m. (imtinai)

3

daugiau kaip 10 m.

3,5

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

Apyvartinio kapitalo kreditas
Metų palūkanos

Pagal susitarimą

Administravimo mokestis:
- už kredito suteikimą
- kredito sutarties galiojimo termino pratęsimą
- kredito sumos padidinimą1

Nuo 0,6 proc. kredito sumos
(min. 500 Eur)

Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas

50 proc. administravimo
mokesčio, bet ne mažiau kaip
300 Eur. Sudarius kredito
sutartį, įskaičiuojama į
administravimo mokestį.

Lėšų rezervavimo mokestis

Nuo 0,7 proc. metų palūkanų
nepanaudoto kredito sumos

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios
paskirties nekilnojamasis turtas)

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

Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei
Keičiama kredito valiuta
Fiksuotoji palūkanų norma
keičiama kintamąja palūkanų
norma ir atvirkščiai

jei taikoma kintama palūkanų
norma
1 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur palūkanų
keitimo dieną

jei taikoma fiksuota palūkanų norma
laikotarpis metais iki
fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio
pabaigos

proc. kredito sumos,
min. 500 Eur

Keičiamas kintamosios
palūkanų dalies keitimo
laikotarpis

1,5 proc. kredito sumos,
min. 500 Eur kitomis
dienomis

Keičiamas fiksuotosios
palūkanų normos nustatymo
laikotarpis, pradžia ar pabaiga

iki 1 m. (imtinai)

1

1 m. — 2 m. (imtinai)

1,5

2 m. — 3 m. (imtinai)

2

3 m. — 7 m. (imtinai)

2,5

7 m. — 10 m. (imtinai)

3

daugiau kaip 10 m.

3,5

Kredito sutarties sąlygų
keitimas visais kitais atvejais
1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos kredito sumos.
2 Mokestis netaikomas, jei pailginamas kredito laikotarpis arba padidinama kredito suma.

Pagal susitarimą
(min. 500 Eur)

Vertybinių popierių prekybos ir operacijų įkainiai
Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)
Baltijos šalys

Prekybos internetu įkainis

Pastaba

Lietuva
Latvija

0,25 proc., min. 2 Eur

Pavedimo, pateikto telefonu ar banko padaliniuose,
vykdymas Baltijos šalyse – 1,25 proc., min. 12 Eur

Estija
Europa ir Šiaurės Amerika

Prekybos internetu įkainis

Pastaba

JAV

Mokamas prekybos įkainis negali būti mažesnis negu
0,02 USD už akciją

Kanada

Mokamas prekybos įkainis negali būti mažesnis negu
0,02 CAD už akciją

Švedija
Suomija
Danija
Norvegija
Pirkimo atveju papildomai mokamas 1,00 proc. žyminis
mokestis

Airija
Austrija
Belgija

Didžioji Britanija
(išskyrus AIM segmentą)

0,25 proc., min. 15 Eur

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

Lenkija
Ispanija

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

Italija

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

Olandija
Portugalija
Prancūzija
Šveicarija
Vokietija, XETRA

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

Kitos rinkos

Prekybos internetu įkainis

Pastaba

Australija

Mažiausia pavedimo suma 15 000 AUD

Japonija

Mažiausia pavedimo suma 1 500 000 JPY

Kinija (Honkongas)

Mažiausia pavedimo suma 100 000 HKD

Singapūras

Mažiausia pavedimo suma 20 000 SGD
0,5%, min. 50 Eur

Didžioji Britanija, AIM
segmentas

Mažiausia pavedimo suma 3000 Eur
Didžiosios Britanijos emitentų akcijų pirkimo atveju
papildomai gali būti mokamas 0,50 proc. (1 proc. Airijos
emitentų) žyminis mokestis.

Vokietija, FFT FLOOR

Mažiausia pavedimo suma 3000 Eur

Kita

Įkainis

Pastaba

Pavedimo, pateikto telefonu,
vykdymas užsienio šalių akcijų
rinkose (išskyrus Baltijos šalis)

10 Eur

Be galiojančio prekybos internetu įkainio, gali būti
taikomas nustatytas papildomas įkainis

Kitos šalys

Pagal susitarimą

Kliento prašymu bankas pateiks šių šalių rinkų sąrašą

- 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

VP saugojimo įkainis
iki 300 000,00 EUR

0,007 proc. per mėnesį

nuo 300 000,01 EUR

0,003 proc. per mėnesį

Lietuva

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, 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

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

Trečiųjų šalių fondų (išskyrus fondus, kurių vienetais prekiaujama biržose) investicinių
vienetų saugojimas

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

Prekybos 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*
*atidaroma tik atskiru kliento prašymu

50 Eur

VP sąskaitos tvarkymas
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

5 Eur

Euroobligacijos

25 Eur

Rusija

70 Eur

Šiaurės Europos šalys
(Danija, Norvegija, Suomija, Švedija)

15 Eur

Rytų ir Vidurio Europos šalys
(Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija,
Serbija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija)

50 Eur

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)

30 Eur

Fondai*
*tik privatiems klientams

20 Eur

VP mokestinis pervedimas*
Jei prekyba vyksta:
Per SEB banką

Nemokamai

Priklausomai nuo rinkos:

*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

Baltijos šalys

5 Eur

Euroobligacijos

25 Eur

Rusija

70 Eur

Šiaurės Europos šalys
(Danija, Norvegija, Suomija, Švedija)

15 Eur

Rytų ir Vidurio Europos šalys
(Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija,
Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija,
Vengrija)

50 Eur

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)

30 Eur

Fondai*
*tik privatiems klientams

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 /
Pagal susitarimą
išpirkimas
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

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 Climate Opportunity 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 %

U ir F klasės investicinių fondų vienetų administravimo mokestis
Pavadinimas

Įkainis

SEB grupės trumpalaikių obligacijų ir pinigų rinkos fondai

0,01 proc. per mėnesį

SEB grupės obligacijų fondai
Kiti SEB grupės fondai

0,035 proc. per mėnesį

Norėtumėte sužinoti daugiau?
Išsamesnės informacijos apie įkainius teiraukitės
tel. +370 5 268 2822 ar banko padaliniuose.
www.seb.lt

