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Kasdienių 
bankininkystės 
paslaugų kainynas 
privatiems klientams
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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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SEB banko paslaugų planų įkainiai ir pagrindinės sąlygos 

Sumanu Sumanu
plius

Jaunimas6 Moksleivis7 Senjoras1 Laisvalaikis5

Paslaugų plano mėnesio mokestis 1,80 Eur 3 Eur 0,50 Eur 0 Eur 0,70 Eur 4,34 Eur

Specialus paslaugų plano mėnesio 
mokestis2

1 Eur 2,50 Eur – – – 3,48 Eur

Paslaugos, kuriomis galite naudotis be mokesčių
Viena iš debeto kortelių:  
„Bekontaktė SEB Mylimiausia Master-
card“, „Debit Mastercard“, „Visa Classic“ 
(debeto), „SEB Circle K Visa Electron“ 
(nėra kortelės išdavimo, naudojimo 
mokesčių) arba „Visa Electron“, „Maestro“ 
(nėra kortelės naudojimo mokesčio), 
,,SEB ISIC Mastercard“ 8

Taip Taip Arba  
,,Mano 
VISA“ 

(debeto)

Arba  
,,Mano VISA“ 

(debeto)

Taip 
(išskyrus 
,,SEB ISIC 

Master-
Card“ )

Taip (jei su pasirinktu planu 
susieta kredito kortelė „SEB 

Laisvalaikis Mastercard“, 
išskyrus ,,SEB ISIC Master-

card“)  Nuo 2016 m. sausio 
18 d. debeto ir kredito korte-
lės „SEB Laisvalaikis Master-

card“ nebeišduodamos.
Kredito kortele „Mastercard Standard“ 
arba „Visa Classic“ (su kredito limitu). 
Nėra kortelės išdavimo, naudojimo 
mokesčių

– Taip – – – Kredito kortelė „SEB Lais-
valaikis Mastercard“ (jei su 
pasirinktu planu nesusieta 

debeto kortelė „SEB Laisva-
laikis Mastercard“)

Klasikiniu kelionės užsienyje drau dimu, 
jei įsigysite „Mastercard Standard“ arba 
„Visa Classic“ (su kredito limitu) kortelę

– Taip – – – –

Lėšų pervedimu eurais internetu į sąskai-
tas SEB banke

Taip Taip Taip Taip Taip Taip

Lėšų pervedimu eurais mobiliąja progra-
mėle į sąskaitas SEB banke

Taip Taip Taip Taip Taip Taip

Lėšų pervedimu eurais internetu į sąskai-
tas, esančias bankuose, registruotuose 
Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos 
ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, 
Monake, San Marine bei Andoroje, išsky-
rus labai skubius lėšų pervedimus

Taip Taip Taip Taip Taip Taip

Lėšų pervedimu eurais internetu į sąskai-
tas, esančias bankuose, registruotuose 
Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos 
ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, 
Monake, San Marine bei Andoroje, išsky-
rus labai skubius lėšų pervedimus

Taip Taip Taip Taip Taip Taip

Banko pranešimais SMS žinutėmis3 Taip Taip Taip Taip Taip Taip
El. slaptažodžių generatoriumi – Taip – – – –
Grynųjų pinigų paėmimas iš SEB ir „Lumi-
nor“ (tik buvusio DNB) bankų bankomatų 
Lietuvoje. Nėra grynųjų pinigų paėmimo 
mokesčio iš debeto kortelės, susietos su 
paslaugų planu, sąskaitos4

Iki  
550 Eur 

per mėn.

Iki  
1000 Eur 
per mėn.

iki  
200 Eur 

per mėn. 

iki  
100 Eur per 

mėn.

iki  
550 Eur 

per mėn.

Iki  
550 Eur per 

mėn.

Banko sąskaitomis. Nėra minimalaus 
pagrindinių banko paslaugų mokesčio

Taip Taip Taip Taip Taip Taip

Paslauga teikiama klientams rezidentams.  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 valstybės narės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje.

1 Gyventojams, sulaukusiems Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
2 Specialus paslaugų plano mėnesio mokestis taikomas tuo atveju, jei klientas perveda nuolatines pajamas (nuolatinėmis pajamomis laikome darbo 

užmokestį, stipendijas, pajamas, gaunamas pagal autorines ir kitas sutartis, pašalpas, pensijas ir kitas nuolatines išmokas) į savo sąskaitą banke ne rečiau 
kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį. Jei klientas neperveda nuolatinių pajamų nurodytu periodiškumu, bankas turi teisę be jokio išankstinio įspėjimo taikyti 
kainyne nustatytą standartinį paslaugų plano mėnesio mokestį, kol klientas nepradės pervesti nuolatinių pajamų ne mažiau kaip 2 (du) mėnesius iš eilės. 
Klientams, sudariusiems paslaugų planų sutartis iki 2012 m. spalio 16 d. (imtinai), specialus paslaugų plano mėnesio mokestis taikomas tik iš naujo sudarius 
sutartį. Netaikomos mokesčių už paslaugas, įtrauktų į paslaugų planą, jokios kitos nuolaidos, akcijos ar individualūs įkainiai. Paslaugos teikiamos, jeigu pagal 
įstatymus ir banko vidaus teisės aktus bankas gali klientui teikti šią paslaugą.

3 Sudarius paslaugų plano sutartį, nereikės mokėti už iš banko gautą SMS žinutę. Už išsiųstą bankui žinutę mokėsite pagal pasirinktą ryšio operatoriaus mokėjimo planą.
4 Jei iš pagal planą priklausančios debeto kortelės sąskaitos paimama didesnė, negu nurodyta, grynųjų pinigų suma, tai nuo nurodytą sumą viršijan-

čios sumos taikomas įprastas mokestis už grynųjų pinigų paėmimą.
5 Nuo 2016-11-08 paslaugų planas ,,Laisvalaikis“ nesudaromas. Iki nurodytos datos sudarytam paslaugų planui  taikomos pateiktos sąlygos. 
6 Šis paslaugų planas rekomenduojamas gyventojams nuo 18 m., studijuojantiems aukštosiose, aukštesniosiose ar kitose mokyklose. Planas galioja 2 metus.
7 Šis paslaugų planas rekomenduojamas moksleiviams nuo 14 metų. 
8        Kortelės „SEB ISIC Mastercard“ atnaujinimo kaina pasibaigus jos galiojimo laikui – 9 Eur. 

Paslaugų planas ,,Standartas“1

Paslauga / Operacija

Paslaugų plano mėnesio mokestis 1,50 Eur per mėn.2

Vienos banko sąskaitos minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis: 

banko sąskaitos atidarymas

banko sąskaitos tvarkymas

banko sąskaitos uždarymas

lėšų įskaitymas3 į sąskaitą

nemokamai

Debeto kortelė ,,Debit MasterCard“: 

kortelės išdavimas

kortelės naudojimas

kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui)4

nemokamai

Pinigų pervedimai eurais internetu iš savo sąskaitų į savo sąskaitas SEB banke nemokamai

Pinigų pervedimai eurais mobiliąja programėle iš savo sąskaitų į savo sąskaitas 
SEB banke

nemokamai

Pinigų pervedimai eurais internetu ar mobiliąja programėle į sąskaitas SEB banke

Pinigų pervedimai eurais internetu ar mobiliąja programėle į sąskaitas, esančias 
bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės 
erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje, išskyrus labai 
skubius lėšų pervedimus

Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas

Pinigų pervedimai eurais internetu užpildžius įmokų ir mokesčių blanką

SEPA tiesioginis debetas

10 pinigų 

pervedimų  

per mėn. 

Grynųjų pinigų paėmimas iš SEB ir „Luminor“ (tik buvusio DNB)  bankų 
bankomatų Lietuvoje be grynųjų pinigų paėmimo mokesčio5

Iki 550 Eur

per mėn.

Grynųjų pinigų įmokėjimas į banko sąskaitą, susietą su mokėjimo kortele, 
naudojantis SEB banko bankomatu

nemokamai

Sutarties dėl el. bankininkystės sudarymas ir slaptažodžių kortelės išdavimas nemokamai

Paslauga teikiama klientams rezidentams. 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 
valstybės narės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje.

1 Paslaugų planas „Standartas“ sudarytas remiantis Lietuvos banko parengtu būtiniausių mokėjimo paslaugų rinkiniu.
2 Paslaugų plano „Standartas“ kainai taikoma 50 proc. nuolaida socialiai remtiniems asmenims. Jei vartotojas nebebus 

laikomas asmeniu, kuriam skiriama piniginė socialinė parama kaip nepasiturinčiam gyventojui pagal Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, jam bus taikoma paslaugų plano 
„Standartas“ įprasta kaina.

3 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.

4 Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
5 Iš mokėjimo kortelės, susietos su paslaugų planu, sąskaitos. Jei iš pagal planą priklausančios debeto kortelės 

sąskaitos paimama didesnė, negu nurodyta, grynųjų pinigų suma, nuo nurodytą sumą viršijančios sumos taikomi 
įprasti mokesčiai už grynųjų pinigų paėmimą.
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Banko sąskaitos

Sąskaitos

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis:

banko sąskaitos atidarymas

banko sąskaitos tvarkymas

banko sąskaitos uždarymas

lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

0,70 Eur / mėn.1

Minimalus pagrindinių banko paslaugų nerezidentams3 mokestis:

banko sąskaitos tvarkymas

banko sąskaitos uždarymas

lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

10 Eur / mėn.1

Banko sąskaitos atidarymas nerezidentams 200 Eur

Praėjusio / einamojo mėnesio banko sąskaitos išrašo parengimas nemokamai

Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas 5 Eur

Banko sąskaitos išrašo anglų kalba parengimas 15 Eur už kiekvieną mėn. 

Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas

paštu Lietuvoje 1,45 Eur

paštu į užsienį 5,79 Eur

Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 0,58 Eur už 1 lapą

1 Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą.
2 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.

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 valstybės narės teisės aktus 
atitinkamai turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje.

Sąskaitų tvarkymas elektroniniais kanalais

Naudojimosi banko paslaugų internetu sistema mėnesio mokestis nemokamai

Naudojimosi banko paslaugų mobiliąja programėle mėnesio mokestis nemokamai

Slaptažodžių kortelės išdavimas nemokamai

Prarastos slaptažodžių kortelės išdavimas 1,45 Eur

Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 8,40 Eur

Slaptažodžių generatoriaus keitimas
(slaptažodžių generatorius pamestas, nepataisomai sugadintas)

8,40 Eur

Atpažinimo priemonės siuntimas į užsienį 26,07 Eur

Mokestis už banko išsiųstą SMS žinutę mobiliuoju telefonu 0,09 Eur

Pinigų pervedimas

Pinigų pervedimas visomis valiutomis banko 
viduje

Banke*** Internetu Mobiliąja 
programėle

Tarp savo sąskaitų 5 Eur * nemokamai nemokamai

Į kitų klientų sąskaitas 5 Eur ** 0,29 Eur 0,29 Eur

Pinigų pervedimas iš vienų į kitas SEB banke esančias sąskaitas atliekamas kiekvieną dieną.

*    Mokestis netaikomas, jei lėšos pervedamos iš kaupiamojo indėlio sąskaitos arba yra skirtos taupymo ar 
investavimo priemonėms įsigyti. 

**  Mokestis netaikomas, jei lėšos pervedamos iš asmens, jaunesnio negu 14 m., sąskaitos į jo tėvų ar globėjų 
sąskaitą SEB banke.

*** Jei mokėtojui yra apribotas disponavimas sąskaitoje esančiomis lėšomis ir yra nustatyta laisvai 
disponuojama suma, pervedant pinigus taikomas 3 Eur mokestis.

Europinis pinigų pervedimas Banke Internetu Mobiliąja 
programėle

Pagal SEPA mokėjimo nurodymą (SHA)2 5 Eur* 0,41 Eur 0,41 Eur

Labai skubus (SHA)2 45 Eur 40 Eur -

* Jei mokėtojui yra apribotas disponavimas sąskaitoje esančiomis lėšomis ir yra nustatyta laisvai disponuojama 
suma, pervedant pinigus taikomas 3 Eur mokestis.

Šis pinigų pervedimas apima pervedimus eurais į kitus Lietuvoje registruotus bankus, Europos Sąjungos šalis, 
Šveicariją, Monaką, San Mariną, Andorą ir Europos ekonominės erdvės šalis – Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną, 
jei lėšų mokėtojo ir gavėjo sąskaitos numeriai yra IBAN formato.
Lėšos pagal SEPA mokėjimo nurodymą pervedamos banko darbo dienomis ir Lietuvos Respublikos valstybinių 
švenčių dienomis (jeigu jos nesutampa su tarptautinių švenčių dienomis) tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas 
pateiktas iki 16.00 val. 
Didįjį penktadienį lėšų pervedimai pagal SEPA mokėjimo nurodymą nėra vykdomi. 
Labai skubaus europinio pinigų pervedimo mokėjimo  nurodymą pateikus darbo dienomis iki 16.00 val, lėšos yra 
išsiunčiamos nedelsiant, tačiau jų įskaitymo gavėjui laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti.

Europinio pinigų pervedimo atšaukimo ar tikslinimo administravimas

Kai gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, Europos 
Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje, Šveicarijoje, Monake, San 
Marine, Andoroje

10 Eur ir lėšų gavėjo  
banko mokesčiai

Jei lėšų gavėjo sąskaita yra SEB banke 10 Eur

Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos 
grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos.

Elektroninė sąskaita (mokestis taikomas mokėtojui)

Elektroninės sąskaitos pateikimas nemokamai

Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas nemokamai

Vienkartinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas pinigų pervedimo įkainiai

Vienkartinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas pasirinkus paslaugų planą pagal paslaugų planą
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Pinigų pervedimas

Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas Banke Internetu

OUR1 90 Eur 80 Eur

SHA2 65 Eur 55 Eur

BEN3 nemokamai nemokamai

Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas EUR ir USD atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateik-
tas iki 16.00 val. 
Pervedimas kita valiuta atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 10.00 val.
Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, 
UAH, ZAR nėra atliekamas. 
Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena 
vėliau.

Tarptautinio mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimo ir mokėjimo atšaukimo administravimas

Jei pinigai ir / arba pranešimas gavėjo bankui apie pinigų 
pervedimą neišsiųsti iš banko

10 Eur

Jei pinigai ir / arba pranešimas apie pinigų pervedimą gavėjo 
bankui išsiųstas iš banko

45 Eur ir lėšų gavėjo  
banko mokesčiai

Papildomos informacijos, susijusios su tarptautiniais pinigų pervedimais, pateikimas, jeigu: 

pinigai pervesti ne anksčiau kaip prieš 2 mėn. 
pinigai pervesti anksčiau kaip prieš 2 mėn.

25 Eur ir kitų bankų mokesčiai
40 Eur ir kitų bankų mokesčiai

Banko patvirtinimo apie tarptautinį pinigų pervedimą parengimas 10 Eur ir kitų bankų mokesčiai 

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.

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas 

Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos 
ekonominės erdvės šalių, 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 ar Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, 
Monako, San Marino, Andoros)

10,14 Eur

Pinigų pervedimas

Įmokos ir mokesčiai Banke Internetu
Pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir mokesčių blanką 5 Eur* 0,29 Eur

* Jei mokėtojui yra apribotas disponavimas sąskaitoje esančiomis lėšomis ir yra nustatyta laisvai disponuoja-
ma suma, pervedant pinigus taikomas 3 Eur mokestis.

Periodinis pinigų pervedimas Banke Internetu
Sutarties sudarymas 3 Eur* nemokamai

 Pinigų pervedimas Taikomi įprasti pinigų  
pervedimo interneto  

banke įkainiai

* 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.

Lėšų nurašymas be kliento sutikimo gavus mokėjimo nurodymą per PLAIS*
Pinigų pervedimo mokestis taikomas mokėtojui    0,87 Eur

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

Tarptautinis pinigų pervedimas

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, 
Šveicariją, Monaką, San Mariną ir Andorą
- pinigų pervedimus visomis valiutomis, jei lėšų gavėjo ar mokėtojo sąskaitos numeris yra ne IBAN formato

Išsamus valiutų, kuriomis vykdomi tarptautiniai pinigų pervedimai, sąrašas yra skelbiamas www.seb.lt.

Paprastas tarptautinis pinigų pervedimas Banke Internetu
OUR1 34 Eur 24 Eur

SHA2 23 Eur 13 Eur

BEN3 nemokamai nemokamai

Paprastas tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas po 2 banko darbo dienų, išskyrus pinigų pervedimus BYN, RUB, KZT, UAH. 
Pateikus paprasto tarptautinio pervedimo nurodymą BYN, RUB, KZT, UAH, pinigų pervedimas atliekamas kitą banko darbo dieną.
Pervedant pinigus per kitų bankų korespondentines (loro) sąskaitas SEB banke, lėšos įskaitomos į kitų bankų kores  
pondentines sąskaitas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16.00 val.

Skubus tarptautinis pinigų pervedimas Banke Internetu
OUR1 50 Eur 40 Eur

SHA2 36 Eur 26 Eur

BEN3 nemokamai nemokamai

Skubus tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas kitą darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 
16.30 val., išskyrus AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, UAH, ZAR. 
Skubaus tarptautinio pinigų pervedimo nurodymai AUD, HKD, JPY, NZD, SGD, TRY, ZAR priimami iki 14.00 val.
Skubaus tarptautinio pinigų pervedimo nurodymai BYN, RUB, KZT, UAH priimami iki 10.00 val., o pinigų pervedimas 
atliekamas tą pačią darbo dieną.  
Skubus tarptautinis pinigų pervedimas PHP, CNY, INR, QAR, SAR nėra atliekamas.
Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo 
diena vėliau.
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Kitos paslaugos

Pažymos

Tipinė pažyma apie banko sąskaitų likučius, buvimą banko klientu, sąskaitų uždarymą 
(lietuvių 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

Kitos paslaugos

Banko mechaninių ir automatinių seifų nuoma pagal atskirai patvirtintus įkainius ir PVM

Dokumento nuorašo parengimas 1,45 Eur (1 lapas)

Kliento rekvizitų patvirtinimas 5 Eur

Grynųjų pinigų operacijos

Įmokėtų grynųjų pinigų pervedimas, jei gavėjo sąskaita yra SEB banke

Į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus priimančiuose SEB 
bankomatuose Lietuvoje

nemokamai

Operacijos banko skyriuje

Į savo arba kito asmens sąskaitą banknotais 0,3 proc. sumos ir 5 Eur

Į savo arba kito asmens sąskaitą visomis euro monetomis 5 proc. sumos ir 5 Eur

Grynųjų pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir mokesčių blanką 0,3 proc. sumos ir 5 Eur

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos banko skyriuje

Grynųjų pinigų išmokėjimas 1,5 proc. sumos, min. 5 Eur

Išankstinis grynųjų pinigų užsakymas nemokamai

Mokestis už grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimą arba už 
laiku nepaimtas užsakytas lėšas

0,1 proc. sumos, 
maks. 289,62 Eur

Skubus grynųjų pinigų užsakymas ir atvežimas į banko skyrių* 57,92 Eur

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš kaupiamojo indėlio sąskaitos 1,5 proc. sumos, min. 5 Eur

* Skubiu užsakymu laikoma, jei užsakoma suma viršija 15 000 eurų arba ekvivalentą užsienio valiuta. Grynųjų pinigų 
atvežimo laikas (tą pačią ar kitą darbo dieną) nustatomas kiekvieno padalinio vadovo sprendimu, gavus raštišką 
prašymą užsakyti grynuosius pinigus.

Už grynųjų pinigų įmokėjimą į savo sąskaitą mokestis netaikomas, jei banko padalinyje kartu pateikiamas mokėjimo 
nurodymas įmokėtas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

Jei klientas nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 15 000 eurų ar 6 000 JAV dolerių, turi užsakyti šią sumą iš anksto, 
užpildęs raštišką prašymą. Kita užsienio valiuta (išskyrus JAV dolerius) turi būti užsakoma prieš 2 darbo dienas, 
užpildžius raštišką prašymą. Kiekvienoje klientų aptarnavimo vietoje laikotarpį, per kurį bus pristatyti pinigai, nus-
tato padalinio vadovas.

Valiutos pirkimas ar pardavimas grynaisiais pinigais

Valiutos pirkimas ar pardavimas pagal banko kursą

Mokestis už valiutos pirkimo ar pardavimo operaciją 1,50 Eur
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SEB ISIC MasterCard Circle K
Visa Electron Mano VISA Visa Classic Visa Virtuon

Debeto Debeto Debeto Debeto Debeto

Eurai Eurai Eurai Eurai Eurai

Taip Taip Taip Taip Taip

1 metai 4 metai 3 metai 4 metai 5 metai

9,00 Eur 7 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur

9,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur

30,00 Eur 30,00 Eur 30,00 Eur 30,00 Eur 30,00 Eur

- 0,70 Eur/ mėn. 4 a 0,70 Eur/ mėn. 4 a 0,70 Eur/ mėn. 4 a 0,70 Eur/ mėn. 4 a

Sąlyga 5 c Sąlyga 5 a Sąlyga 5 a Sąlyga 5 a Sąlyga 5 a

3 000 Eur 3 000 Eur 3 000 Eur 3 000 Eur 3 000 Eur

30 30 30 30 30

Nemokamai8 0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)9 0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)9 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) -

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur -

0,8  % (mažiausiai 1,50 Eur) 0,8 % (mažiausiai 1,50 Eur) 0,8 % (mažiausiai 1,50 Eur) 0,8 % (mažiausiai 1,50 Eur) -

2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) -

2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) -

2 000 Eur 2 000 Eur 2 000 Eur 2 000 Eur -

7 7 7 7 -

1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

2,00 Eur 2,00 Eur 2,00 Eur 2,00 Eur 2,00 Eur

1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur

5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur

5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur -

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai -

0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur -

2,65 % 2,65 % 2,65 % 2,65  % 2,65  %

1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur

5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur

Mokėjimo kortelių naudojimo 
sąlygos ir įkainiai

Kortelės pavadinimas Debit MasterCard Bekontaktė SEB 
Mylimiausia MasterCard 

Kortelės tipas Debeto Debeto

Kortelės sąskaitos valiuta Eurai Eurai

Galima kortelės sąskaitoje laikyti savo lėšas Taip Taip

Kortelės galiojimo laikas 4 metai 4 metai

Kortelės išdavimas Nemokamai Nemokamai

Papildomos kortelės išdavimas Nemokamai Nemokamai

Skubus kortelės išdavimas20 
30,00 Eur 30,00 Eur

Kortelės naudojimo mokestis 4 0,70 Eur/ mėn.4 a 0,70 Eur/ mėn. 4 a

Kortelės atnaujinimo sąlygos 5 Sąlyga 5 a Sąlyga 5 a

Didžiausia atsiskaitymo per parą suma 18 3 000 Eur 3 000 Eur

Didžiausias atsiskaitymo operacijų per parą skaičius 18 30 30

Grynųjų pinigų paėmimas:

iš SEB banko ir „Luminor“ banko (tik buvusio DNB) bankomatų Lietuvoje 0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)9 Nemokamai8

pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau 
kaip 5 Eur vertės pirkinį Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

partnerių21 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 0,8% (mažiausiai 1,50 Eur) 0,8% (mažiausiai 1,50 Eur)

iš kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 %  (mažiausiai 3,00 Eur)                      

kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur)

didžiausia pinigų suma, kurią galima pasiimti iš bankomatų per parą su 
kiekviena kortele 2 000 Eur 2 000 Eur

pinigų paėmimų skaičius iš bankomatų per vieną parą su kiekviena 
kortele 7 7

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:

išsiuntimas paštu 1,45 Eur 1,45 Eur

išsiuntimas elektroniniu paštu Nemokamai Nemokamai

prisijungus banko interneto svetainėje www.seb.lt Nemokamai Nemokamai

išdavimas SEB banko skyriuje 5,00 Eur 5,00 Eur

Kitos paslaugos

Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui paprastuoju paštu 
Lietuvoje Nemokamai Nemokamai

Atnaujintos kortelės išdavimas SEB banko skyriuje 2,00 Eur 2,00 Eur

Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui registruotu paštu 
Lietuvoje 1,45 Eur 1,45 Eur

Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui paprastuoju paštu į 
užsienį 5,79 Eur 5,79 Eur

Pergamintos kortelės išsiuntimas klientui paštu į užsienį 5,79 Eur 5,79 Eur

Prarastos kortelės paskelbimas negaliojančia Nemokamai Nemokamai

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

5,00 Eur 5,00 Eur 

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB ir „Luminor“ banko (tik buvusio DNB) 
bankomatuose Lietuvoje Nemokamai Nemokamai

Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose19 0,30 Eur 0,30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės 
sąskaitos valiuta23 2,65 % 2,65 %

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta Lietuvoje 6 1,45 Eur 1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta užsienyje 6 5,79 Eur 5,79 Eur

Debeto kortelės Debeto kortelės
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Visa Platinum MasterCard World Elite Visa Classic Visa Classic Visa vartojimo kredito

Kredito15 Kredito22 Kredito12 (su limitu) Kredito (be limito) Kredito17

Eurai Eurai Eurai Eurai Eurai
Taip Taip Taip Taip Taip
4 metai 4 metai 4 metai 4 metai 3 metai
50,00 Eur 35 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur
50,00 Eur 35 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur
30,00 Eur 30 Eur 30,00 Eur 30,00 Eur 30,00 Eur
7,00 Eur/ mėn. 4 a 35 Eur/ mėn. 4 a 1,45 Eur/ mėn. 4 a 1,45 Eur/ mėn. 4 a 1,45 Eur/ mėn. 4 a
Sąlyga 5 a Sąlyga5 a ir b Sąlyga 5 a Sąlyga 5 a Sąlyga 5 a ir b

15 000 Eur 15 000 Eur 5 000 Eur 5 000 Eur 5 000 Eur

30 30 30 30 30

2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur)
2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)
2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur)

2 000 Eur 2 000 Eur 2 000 Eur 2 000 Eur 2 000 Eur

7 7 7 7 7

1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur
Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur

Nuo 300 Eur iki 12 000 Eur Nuo 2 000 Eur iki 15 000 Eur Nuo 300 Eur iki 6 000 Eur - Nuo 300 Eur iki 6 000 Eur
14 % 17 % 17 % - 13,9 %

Panaudotą kreditą reikia 
padengti per 3 mėnesius

5 % panaudoto kredito 
(mažiausiai 7,24 Eur)

5 % panaudoto kredito 
(mažiausiai 7,24 Eur) - Kliento pasirinkta ir sutartyje 

nustatyta įmoka10

- Galioja Galioja - -
- - - - -

30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

- - - - -

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

- - - - -

- - - - -

5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur
Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

8,69 Eur 8,69 Eur 8,69 Eur 8,69 Eur 8,69 Eur

Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai

0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur
Nemokamai Nemokamai 101,37 Eur 101,37 Eur 101,37 Eur
Nemokamai Nemokamai 101,37 Eur 101,37 Eur 101,37 Eur

2,65 % 2,65 % 2,65  % 2,65  % 2,65  %

1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur

5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur

Mokėjimo kortelių naudojimo 
sąlygos ir įkainiai

Kortelės pavadinimas Bekontaktė Mastercard
 Standard Mano VISA Visa Gold

Kortelės tipas Kredito12 Kredito16 Kredito14

Kortelės sąskaitos valiuta Eurai Eurai Eurai
Galima kortelės sąskaitoje laikyti savo lėšas Taip Taip Taip
Kortelės galiojimo laikas 4 metai 3 metai 4 metai
Kortelės išdavimas 3,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur
Papildomos kortelės išdavimas 3,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur
Skubus kortelės išdavimas20 30,00 Eur 30,00 Eur 30,00 Eur
Kortelės naudojimo mokestis 4 1,45 Eur/ mėn. 4 a 1,45 Eur/ mėn. 4 a 3,50 Eur/ mėn. 4 a
Kortelės atnaujinimo sąlygos 5 Sąlyga 5 a ir b Sąlyga 5 a ir b Sąlyga 5 a ir b
Didžiausia atsiskaitymo per parą suma 18 5 000 Eur 5 000 Eur 7 000 Eur

Didžiausias atsiskaitymo operacijų per parą skaičius 18 30 30 30
Grynųjų pinigų paėmimas:

iš SEB banko ir „Luminor“ banko (tik buvusio DNB) bankomatų Lietuvoje 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)

pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau 
kaip 5 Eur vertės pirkinį

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

Nemokamai nuo 5 Eur iki 
100 Eur

partnerių21 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur)
iš kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)
kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur)
didžiausia pinigų suma, kurią galima pasiimti iš bankomatų per parą su 
kiekviena kortele 2 000 Eur 2 000 Eur 2 000 Eur

pinigų paėmimų skaičius iš bankomatų per vieną parą su kiekviena 
kortele 7 7 7

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
išsiuntimas paštu 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur
išsiuntimas elektroniniu paštu Nemokamai Nemokamai Nemokamai
prisijungus banko interneto svetainėje www.seb.lt Nemokamai Nemokamai Nemokamai
išdavimas SEB banko skyriuje 5,00 Eur 5,00 Eur 5,00 Eur

Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kortelės kredito limitas Nuo 300 Eur iki 6 000 Eur Nuo 300 Eur iki 6 000 Eur Nuo 300 Eur iki 12 000 Eur
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą 17 % 17 % 16 %

Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį (jei 
nenurodyta kitaip)

5 % panaudoto kredito 
(mažiausiai 7,24 Eur)

5 % panaudoto kredito 
(mažiausiai 7,24 Eur)

5 % panaudoto kredito 
(mažiausiai 7,24 Eur)

Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų Galioja Galioja Galioja
Mokestis už vėlavimą sumokėti būtinas panaudoto kredito įmokas - - -
Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito limitą arba debeto 
likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas) 30 % 30 % 30 %

Kitos paslaugos
Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui paprastuoju paštu 
Lietuvoje - - -

Atnaujintos kortelės išdavimas SEB banko skyriuje Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui registruotu paštu 
Lietuvoje - - -

Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui paprastuoju paštu į 
užsienį - - -

Pergamintos kortelės išsiuntimas klientui paštu į užsienį 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur
Prarastos kortelės paskelbimas negaliojančia Nemokamai Nemokamai Nemokamai

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

8,69 Eur 8,69 Eur 8,69 Eur 

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB ir „Luminor“ banko (tik buvusio DNB) 
bankomatuose Lietuvoje Nemokamai Nemokamai Nemokamai

Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose19 0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur
Skubus kortelės siuntimas į užsienį (praradus kortelę) 101,37 Eur 101,37 Eur Nemokamai
Skubus pinigų išmokėjimas užsienyje (praradus kortelę) 101,37 Eur 101,37 Eur Nemokamai
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės 
sąskaitos valiuta23 2,65 % 2,65 % 2,65 %

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta Lietuvoje 6 1,45 Eur 1,45 Eur 1,45 Eur
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta užsienyje 6 5,79 Eur 5,79 Eur 5,79 Eur

Kredito kortelės Kredito kortelės

5451 MONTH / YEAR

CREDIT
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Svarbu
Kortelės sąskaitoje atliekant čia nenurodytas operacijas, 
gali būti taikomi kiti SEB banke galiojantys operacijų ir 
paslaugų įkainiai bei naudojimo sąlygos.

Lėšų įskaitymo tvarka vykdant pervedimus tarp banke 
esančių sąskaitų 

Pinigai, pervesti iš banke esančios banko ar kredito kortelės 
sąskaitos į:
- banke esančią banko sąskaitą, susietą su debeto 

kortele, įskaitomi iš karto, nesvarbu, kokiu paros metu jie 
pervedami;

- banke esančią kredito kortelės sąskaitą, įskaitomi tokia 
tvarka:

- pervesti nuo 00.00 val. iki 4.00 val. – tą pačią dieną 
iki 5.00 val.;

- pervesti nuo 4.00 val. iki 20.00 val. (pirmą ir 
paskutinę mėnesio dieną – nuo 4.00 val. iki  
18.00 val.) – tą pačią dieną ne ilgiau kaip per 15 min.;

- pervesti nuo 20.00 val. iki 24.00 val. (pirmą ir 
paskutinę mėnesio dieną – nuo 18.00 val. iki  
24.00  val.) – kitą kalendorinę dieną iki 1.00 val.

Priority Pass kortelės įkainiai

Kortelės išdavimas
Išduodama nemokamai 

įsigijusiems Visa Platinum,  
MasterCard World Elite

Kortelės galiojimo laikas 4 metai
Kortelės atnaujinimas (jei sugadinta) 23,17 Eur
Kortelės paskelbimas negaliojančia 28,96 Eur
Apsilankymas oro uosto laukiamojoje 
salėje (1 kartas 1 asmeniui)

27 JAV doleriai11

Kortelės pavadinimas Visa Electron Maestro

Kortelės tipas Debeto (nebeišduodama) Debeto (nebeišduodama)
Kortelės sąskaitos valiuta Eurai Eurai
Galima kortelės sąskaitoje laikyti savo lėšas Taip Taip
Kortelės galiojimo laikas 4 metai 4 metai
Kortelės išdavimas - -
Papildomos kortelės išdavimas - -
Skubus kortelės išdavimas20 30,00 Eur 30,00 Eur
Kortelės naudojimo mokestis 4 0,70 Eur/ mėn. 4 a 0,70 Eur/ mėn. 4 a
Kortelės atnaujinimo sąlygos 5 Sąlyga 5 a Sąlyga5 a
Didžiausia atsiskaitymo per parą suma 18 3 000 Eur 3 000 Eur
Didžiausias atsiskaitymo operacijų per parą skaičius 18 30 30
Grynųjų pinigų paėmimas:

iš SEB banko ir „Luminor“ banko (tik buvusio DNB) bankomatų 
Lietuvoje 0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)9 0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)9 

pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne 
mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

partnerių21 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 0,8% (mažiausiai 1,50 Eur) 0,8% (mažiausiai 1,50 Eur)
iš kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų 2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)
kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose 2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur)
didžiausia pinigų suma, kurią galima pasiimti iš 
bankomatų per parą su kiekviena kortele 2 000 Eur 2 000 Eur

pinigų paėmimų skaičius iš bankomatų 
per vieną parą su kiekviena kortele 7 7

Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
išsiuntimas paštu 1,45 Eur 1,45 Eur
išsiuntimas elektroniniu paštu Nemokamai Nemokamai
prisijungus banko interneto svetainėje www.seb.lt Nemokamai Nemokamai
išdavimas SEB banko skyriuje 5,00 Eur 5,00 Eur

Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos

Kortelės kredito limitas - -

Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą - -
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį 
(jei nenurodyta kitaip) - -

Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų - -
Mokestis už vėlavimą sumokėti būtinas panaudoto kredito įmokas - -
Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito limitą arba 
debeto likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas) - -

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

Atnaujintos kortelės išdavimas SEB banko skyriuje - -
Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui
registruotu paštu Lietuvoje - -

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

Pergamintos kortelės išsiuntimas klientui paštu į užsienį - -
Prarastos kortelės paskelbimas negaliojančia Nemokamai Nemokamai

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

- -

Sąskaitos likučio tikrinimas SEB ir „Luminor“ (tik buvusio DNB) 
bankų bankomatuose Lietuvoje Nemokamai Nemokamai

Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų 
bankomatuose19 0,30 Eur 0,30 Eur

Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama 
ne kortelės sąskaitos valiuta23 2,65 % 2,65 %

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas,  
jei atsiskaityta Lietuvoje 6 1,45 Eur 1,45 Eur

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas,  
jei atsiskaityta užienyje 6 5,79 Eur 5,79 Eur

Mokėjimo kortelių naudojimo 
sąlygos ir įkainiai

SEB Laisvalaikis MasterCard SEB Laisvalaikis MasterCard

Debeto (nebeišduodama) Kredito (nebeišduodama)13

Eurai Eurai
Taip Taip
4 metai 4 metai
- -
- -
30,00 Eur 30,00 Eur
21,72 Eur/m. 4 b 21,72 Eur/m. 4 b
- -
3 000 Eur 5 000 Eur
30 30

0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)9 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)

Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur

0,8% (mažiausiai 1,50 Eur) 2,5 % (mažiausiai 4,00 Eur)
2 % (mažiausiai 3,00 Eur) 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)
2 % (mažiausiai 5,79 Eur) 2 % (mažiausiai 5,79 Eur)

2 000 Eur 2 000 Eur

7 7

1,45 Eur 1,45 Eur
Nemokamai Nemokamai
Nemokamai Nemokamai
5,00 Eur 5,00 Eur

- Nuo 300 Eur iki 6 000 Eur

- 17 %

- 5 % panaudoto kredito 
(mažiausiai 7,24 Eur)

- Galioja
- -

- 30 %

- -

-

- -

- -

- -

Nemokamai Nemokamai

- -

Nemokamai Nemokamai

0,30 Eur 0,30 Eur

2,65 % 2,65 proc.

1,45 Eur 1,45 Eur

5,79 Eur 5,79 Eur

Nebeišduodamos kortelės (nuo 2014 m. birželio 02 d.) Nebeišduodamos kortelės (nuo 2016 m. sausio 18 d.)



18 19

15 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 2 900 Eur kreditą kredito 
kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 48 mėnesiai, bendra vartojimo kredito suma būtų 4 909,84 Eur. Ši suma 
apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 14 proc. fiksuota palūkanų 
norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų norma 
yra 18,97 procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ap-
skaičiuotos laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigo-
jimus pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant 
kredito sutartį, ir bus toliau taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka kredito 
sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos. 

16 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 1 450 Eur kreditą 
kredito kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 36 mėnesiai, bendra vartojimo kredito suma būtų 1 845,05 Eur. 
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. fiksuota 
palūkanų norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų 
norma yra 21,28 procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama 
suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo 
sudarant kredito sutartį, ir bus toliau taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka 
kredito sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos. 

17 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 875 Eur kreditą VISA 
vartojimo kredito kortelės sąskaitoje, o kredito kortelės galiojimo laikotarpis yra 36 mėnesiai, pasirinktas kredito 
grąžinimo terminas 12 mėnesių, bendra vartojimo kredito suma būtų 925, 84 Eur, mėnesio įmoka būtų 33,31 Eur. 
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 13,9 fiksuotųjų 
palūkanų norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų 
norma yra 34,76 procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama 
suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo 
sudarant kredito sutartį, ir bus toliau taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka 
kredito sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos. 

18 Atsiskaitymo mokėjimo kortele per parą limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo 
vietose, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, iš loterijos „Perlas“ terminalų, pinigus išmokančiose 
parduotuvėse, pervedant lėšas iš kredito kortelės sąskaitos interneto banke.

19 Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.

20 Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės / papildomos kortelės išdavimo mokesčio.

21 Iš UAB „Perlo paslaugos“ loterijos „Perlas“ terminalų.

22 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 3 000 Eur kreditą kredi-
to kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 48 mėnesiai, bendra vartojimo kredito suma būtų 5450,07 Eur.  
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. fiksuota 
palūkanų norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų 
norma yra 55,36 procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama 
suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo 
įsipareigojimus pagal kredito sutartį 
nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant kredito sutartį, ir bus toliau 
taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka kredito sutarties sudarymo dieną ir ši 
suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos.

23 Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant 
grynųjų pinigų iš bankomato) bet kuria „VISA“ ar „MasterCard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, 
operacijos suma keičiama į eurus pagal „VISA Europe“ ar „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.

1   OUR – mokėtojas sumoka SEB banko ir kitų bankų mokesčius, gavėjui mokesčiai netaikomi. Papildomi kitų bankų 
mokesčiai nurašomi iš mokėtojo sąskaitos.

2   SHA – mokėtojas sumoka SEB banko komisinius mokesčius, gavėjas – kitų bankų komisinius mokesčius, išskyrus tuos 
atvejus, kai pagal kitų bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos.

3 BEN – mokėtojui mokesčiai netaikomi, gavėjas sumoka SEB banko ir kitų bankų mokesčius, išskyrus tuos atvejus, 
kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos. Gavėjui už paprastą 
tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 26,07 eurų mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 40,55 
eurų, už labai skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 78,20 eurų.

Valstybės narės – Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės.

Tarptautinio mokėjimo nurodymai į valstybes nares bei Šveicariją, Monaką, San Mariną, 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 gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR). 

Užsienio valiuta – kita valiuta negu euras.
4 Šis mokestis nurašomas už:  

a) praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio tą pačią dieną. Kliento prašymu nutraukus kortelės sutartį 
prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį; 
b) praėjusius kortelės naudojimo metus. Kliento prašymu nutraukus kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę 
pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.

5 Kortelės atnaujinimo (naujos kortelės pagaminimo) sąlygos:

 a) paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas; 
b) kortelės sąskaita nebuvo blokuota dėl laiku nesumokėtos mėnesio įmokos daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 
12 mėnesių; 
c) paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje turi būti pakankamai pinigų kortelės išdavimo mokesčiui sumokėti

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.

7 Šis mokestis yra taikomas už kortelės išdavimą ir atnaujinimą (pasibaigus kortelės galiojimui).
8 Nemokamai, jei paimama iki 300 Eur per mėnesį, jei daugiau – 0,4 proc. (mažiausiai 0,40 Eur) sumos, viršijančios 300 Eur.
9 Už kiekvieną operaciją, jei paimama iki 8700 Eur per mėnesį, jei daugiau – 0,8 proc. sumos, viršijančios 8 700 Eur.
10 Kliento pageidavimu gali būti keičiamos kredito grąžinimo sąlygos ir įmoka. Kiekvieno tokio keitimo kaina – 5,79 Eur.
11 Mokestis nurašomas iš Visa Platinum, MasterCard World Elite kortelės sąskaitos JAV doleriais pagal SEB banko nusta-

tytą negrynųjų pinigų pardavimo kursą (kuris galioja lėšų nurašymo iš kortelės sąskaitos dieną).
12 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 1 450 Eur kreditą kredito 

kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 48 mėnesiai, bendra vartojimo kredito suma būtų 1 865,85 Eur.  
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. fiksuota palūkanų 
norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų norma yra 
20,22 procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskai-
čiuotos laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant kredito sutartį, ir 
bus toliau taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka kredito sutarties sudarymo dieną ir 
ši suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos.

13 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 1 450 Eur kreditą kredito 
kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 48 mėnesiai, bendra vartojimo kredito suma būtų 1 913,85 Eur.  
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. fiksuota palūkanų 
norma), kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų norma yra 
23,33 procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskai-
čiuotos laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus pagal 
kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant kredito sutartį, ir 
bus toliau taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka kredito sutarties sudarymo dieną ir 
ši suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos.

14 Standartinis bendros kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 2 300 Eur kreditą kredito 
kortelės sąskaitoje, kredito laikotarpis būtų 48 mėnesiai, bendra vartojimo kredito suma būtų 3 008,36 Eur. Ši suma ap-
skaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 16 proc. fiksuota palūkanų norma), 
kortelės išdavimo ir kortelės naudojimo mokesčius. Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metų norma yra 21,56 
procento. Bendra vartojimo kredito kainos metų norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos 
laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios sutartą laikotarpį, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus pagal kredi-
to sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant kredito sutartį, ir bus 
toliau taikomi iki kredito sutarties pabaigos, bankas visą kredito sumą klientui išmoka kredito sutarties sudarymo dieną ir ši 
suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo termino pabaigos.  



Norėtumėte sužinoti daugiau?
Išsamesnės informacijos apie įkainius teiraukitės  
tel. 1528, (8 5) 268 2800 visą parą ar banko padaliniuose.
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