
 

 1 

  
Informacijos apie komisinį 

atlyginimą dokumentas 

 
 

 
 
 

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: SEB bankas  

Sąskaitos pavadinimas: Banko sąskaita 

Data: 2022-09-01 
 

• Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines 
paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius 
atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas. 

• Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias 
paslaugas. Išsami informacija pateikiama AB SEB banko paslaugų ir operacijų kainyne 
(www.seb.lt). 

•  Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus skelbiamas nemokamai. 

 

Paslaugos Komisinis atlyginimas 

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos 

Sąskaitos tvarkymas  

[Minimalus pagrindinių banko 
paslaugų mokestis]  

Apima paslaugų paketą, kurį 
sudaro: 

- sąskaitos atidarymas 
- sąskaitos tvarkymas  
- sąskaitos uždarymas  
- gautų mokėjimų eurais 

įskaitymas  
 

Už šią apimtį viršijančias paslaugas 
bus taikomas atskiras komisinis 
atlyginimas. 

 

Per mėnesį 

              rezidentams 

nerezidentams  

 
Iš viso per metus 

              rezidentams 

nerezidentams  
 

 

 

1,00 Eur  

10,00 Eur  

 

 
12,00 Eur 

120,00 Eur 
 
  

[Paslaugų planas „Sumanu“] 

Apima paslaugų paketą, kurį sudaro: 

- sąskaitos atidarymas 
(rezidentams) 

- sąskaitos tvarkymas 
(rezidentams) 

- sąskaitos uždarymas 
(rezidentams) 

Per mėnesį 

Iš viso per metus 

 

 

 

 

1,00 Eur  

12,00 Eur  

 

 

 

http://www.seb.lt/
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- neribotas gautų mokėjimų 
eurais įskaitymas į sąskaitą 
(rezidentams) 

- vienos debeto kortelės 
naudojimo mokestis 

- pinigų pervedimai visomis 
valiutomis internetu į 
sąskaitas SEB banke  

- kredito pervedimai SEPA 
internetu (išskyrus labai 
skubius) 

- grynųjų pinigų išėmimas iki 
550 Eur / mėn. iš SEB banko 
ir kitų Lietuvos ir užsienio 
bankų bankomatų  
 

Už šią apimtį viršijančias 
paslaugas bus taikomas atskiras 
komisinis atlyginimas. 

Mokėjimai (išskyrus korteles) 

Kredito pervedimas SEPA1 
 
banko viduje į savo sąskaitą 
 
 
banko viduje į kito kliento sąskaitą 
 
 
į kitus bankus, momentinis (SHA) 
 
į kitus bankus, paprastas (SHA) 
 
 
į kitus bankus, labai skubus (SHA) 
 

 
 
Internetu 
Skyriuje 
 
Internetu 
Skyriuje 
 
Internetu 
 
Internetu 
Skyriuje 
 
Internetu 
Skyriuje 
 

 
 

0,00 Eur 
5,00 Eur 

 
0,29 Eur 
5,00 Eur 

 
0,41 Eur 

 
0,41 Eur 
5,00 Eur 

 
55,00 Eur 
65,00 Eur 

Kredito pervedimas ne SEPA2 

eurais į SEPA erdvei 
nepriklausančiose valstybėse 
atidarytas sąskaitas, paprastas 
(SHA) 

kita valiuta į kitus bankus, paprastas 
(SHA) 

 
kita valiuta banko viduje į savo 
sąskaitą 

               

 

Internetu 

Skyriuje 

 

Internetu 
Skyriuje 
 

Internetu 
Skyriuje              

 

 

13,00 Eur 

23,00 Eur 

 

13,00 Eur 
23,00 Eur 

 

0,00 Eur 
5,00 Eur 

 
1 Jūsų nurodymu pervedame eurus iš jūsų sąskaitos SEB banke į jūsų nurodytą gavėjo sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA 
erdvės 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. 
2 Jūsų nurodymu pervedame pinigus iš jūsų sąskaitos SEB banke į kitą jūsų nurodytą gavėjo sąskaitą. Lėšos pervedamos 
eurais ar kita valiuta į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas. Ši paslauga apima pinigų pervedimus 
SEB banko viduje užsienio valiuta, tarptautinius pinigų pervedimus ir kt. 



 

 3 

 
kita valiuta banko viduje į kito kliento 
sąskaitą 

 
Internetu 
Skyriuje               

 
0,29 Eur 
5,00 Eur 

Tiesioginis debetas 

[SEPA tiesioginis debetas] 

  
 3,00 Eur 

E. sąskaitos automatinis 
apmokėjimas 

 
0,00 Eur 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas3 
 

0,00 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų 
įskaitymas4 

Eurais 

Kita valiuta 

  
 

10,14 Eur 

10,14 Eur 

Kortelės ir grynieji pinigai 

Debeto kortelės išdavimas 

[„Debit MasterCard”] 

Kortelės išdavimas 

Kortelės pristatymas 

 

 

 
Kortelės [naudojimo] komisinis 
atlyginimas 

 
 
 
 

Paštu (paprastuoju, 
Lietuvoje)  

Skyriuje 
 

Per mėnesį 

Iš viso per metus 

 
 

 
0,00 Eur  

2,00 Eur 

 
5,00 Eur 

 

1,00 Eur  

12,00 Eur 

Kredito kortelės išdavimas 

[„Mastercard Standard”] 

Kortelės išdavimas 

Kortelės pristatymas 

 

 
 

Kortelės [naudojimo] komisinis 
atlyginimas 

 

 

 

Paštu (paprastuoju, 
Lietuvoje)  
 
Skyriuje 

 

Per mėnesį 

Iš viso per metus 

 

 

3,00 Eur  

2,00 Eur 

 

5,00 Eur 

  

1,60 Eur 

19,20 Eur  

Grynųjų pinigų išėmimas 
 

 
 

 
 

 
3 Į jūsų sąskaitą įskaitome gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų. 
4 Į jūsų sąskaitą įskaitome gautus mokėjimus kita negu euras valiuta arba gautus mokėjimus eurais iš ne SEPA erdvės 
valstybėse atidarytų sąskaitų. 
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Iš debeto kortelės   
 

 
Iš kredito kortelės 
 

SEB banko ir kitų 
Lietuvos ir užsienio 
bankų bankomatuose 
 
SEB banko ir kitų 
Lietuvos ir užsienio 
bankų bankomatuose 

 
0,8 % (mažiausiai 1,00 

Eur) 
 
 

2 % (mažiausiai 3,00 
Eur) 

 

Grynųjų pinigų įmokėjimas 
 
Į savo sąskaitą naudojantis kortele 
eurų banknotais  

 
 
SEB banko 
bankomatuose 
Lietuvoje 
 

 
 

0,00 Eur  

Viršijus 10 000 Eur / 

mėn. – 0,07 % 

 


