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Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, 
kitus banko ir privačių klientų santykius 
reglamentuoja AB SEB banko paslaugų teikimo 
bendrosios taisyklės, sutartys ir paslaugų 
teikimo sąlygų aprašai.
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Paslaugų planai 

 SUMANU SUMANU 
PLIUS LAISVALAIKIS STUDENTAS SENJORAS1

Paslaugų plano 
mėnesio mokestis

10 Lt per 
mėn.

13 Lt per 
mėn. 

15 Lt per mėn. 5 Lt per mėn. 0 Lt per mėn.

Debeto kortelė: 

„Visa Electron“, 
„Maestro“, „SEB 
Statoil Extra Visa 
Electron“ arba „Visa 
Classic“ (debeto)

Taip Taip Taip (jei pasirinktas 
planas, kuriam priskirta 

kredito kortelė „SEB 
Laisvalaikis MasterCard“)

„SEB ISIC 
MasterCard“ (tik 

studentams)

Taip

Kredito kortelė:

„Visa Classic“ 
(kredito, litais) 
arba „MasterCard 
Standard“ 

– Taip Kredito kortelė „SEB 
Laisvalaikis MasterCard“ 

(jei pasirinktas planas, 
kuriam nepriskirta debeto 

kortelė „SEB Laisvalaikis 
MasterCard“)

– –

Nemokamas 
kelionės draudimas

– Taip – – –

Lėšų pervedimas 
litais į sąskaitas 
SEB banke 
internetu 

Taip Taip Taip Taip Taip

Banko paslaugos 
SMS žinutėmis

Taip Taip Taip Taip Taip

El. slaptažodžių 
generatorius

Taip Taip Taip Taip Taip

Grynųjų paėmimas 
iš bankomatų2

Taip Taip Taip Taip Taip

Grynųjų paėmimas 
SEB banko 
skyriuose3

– – – – Taip

1 Gyventojams, sulaukusiems Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
2 Iš planui priskirtos debeto kortelės sąskaitos nemokamai galima pasiimti iki 3 500 Lt per mėnesį iš SEB ir DNB 
bankų bankomatų. Jei paimama daugiau, mokama 0,4 % sumos, viršijančios 3 500 Lt.
3 Visuose SEB banko skyriuose iš šiam planui priskirtos debeto kortelės sąskaitos nemokamai galima pasiimti iki  

3 500 Lt per mėnesį.
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Banko sąskaitos

SąSKAITų TVARKyMAS

Sąskaitos atidarymas nemokamai

Sąskaitos atidarymas ne rezidentams* 100 Lt

Sąskaitos tvarkymo mokestis ne rezidentams* 40 Lt per metus

Šio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas** nemokamai

Praėjusio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas 5 Lt už kiekvieną mėn., maks. 30 Lt

Praėjusio ketvirčio sąskaitos išrašo parengimas 10 Lt už kiekvieną ketv., maks. 40 Lt

Praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas 20 Lt už kiekvienus metus, maks. 60 Lt

Sąskaitos išrašo anglų kalba parengimas 50 Lt už kiekvieną mėn.

Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:

paštu Lietuvoje 5 Lt

paštu į užsienį 20 Lt

faksu Lietuvoje (1 lapas) 4 Lt

faksu į užsienį (1 lapas) 15 Lt

Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 2 Lt už 1 lapą

Sąlyginis lėšų deponavimas 0,2 % sumos, min. 500 Lt

Indėlio sutarties nutraukimas neįspėjus 3 % sumos

*Klientai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje.
**Nemokamai pateikiamas išrašas, kuriame kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie operacijas, atliktas 
mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį 
kalendorinį mėnesį.

SąSKAITų TVARKyMAS ELEKTRONINIAIS KANALAIS

Naudojimosi banko paslaugų internetu sistema  
mėnesio mokestis

nemokamai

Slaptažodžių kortelės išdavimas nemokamai

Prarastos slaptažodžių kortelės išdavimas 5 Lt

Slaptažodžių generatoriaus išdavimas 19 Lt

Slaptažodžių generatoriaus keitimas  
(slaptažodžių generatorius pamestas, nepataisomai sugadintas)

19 Lt

Atpažinimo priemonės siuntimas į užsienį 90 Lt

Mokestis už banko išsiųstą SMS žinutę mobiliuoju telefonu 0,30 Lt
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Pinigų pervedimas

VIETINIS PINIgų PERVEDIMAS BANKO VIDUJE BANKE INTERNETU

Iš savo sąskaitų į savo sąskaitas 3 Lt nemokamai

Į kitų klientų sąskaitas 3 Lt 1 Lt

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

VIETINIS PINIgų PERVEDIMAS į KITUS LIETUVOJE 
REgISTRUOTUS BANKUS LITAIS

BANKE INTERNETU

Paprastas vietinis pinigų pervedimas litais 4 Lt 1,40 Lt

Skubus vietinis pinigų pervedimas litais 7 Lt 5 Lt

Jei lėšų gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, lėšos pervedamos darbo dienomis:
tą pačią dieną, jei paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banke iki 14.30 val., internetu – iki 15.00 val.;
kitą darbo dieną, jei paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banke po 14.30 val., internetu – po 15.00 val.;
nedelsiant, jei skubus mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15.30 val.;
kitą darbo dieną iš karto, jei skubus mokėjimo nurodymas pateiktas po 15.30 val.

VIETINIS PINIgų PERVEDIMAS į KITUS LIETUVOJE 
REgISTRUOTUS BANKUS UžSIENIO VALIUTA

BANKE INTERNETU

Vietinis pinigų pervedimas į kitus Lietuvoje registruotus 
bankus užsienio valiuta*

50 Lt 40 Lt

*Jei pervedama per kitų Lietuvoje registruotų bankų korespondentines (loro) sąskaitas SEB banke.
Jei lėšų gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, lėšos pervedamos darbo dienomis.
Jei pinigai pervedami per kitų Lietuvoje registruotų bankų korespondentines (loro) sąskaitas SEB banke, lėšos 
įskaitomos į šių bankų korespondentines sąskaitas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymai pateikti iki 14.30 val.

VIETINIO PINIgų PERVEDIMO ATšAUKIMO AR TIKSLINIMO ADMINISTRAVIMAS

Vietinio pinigų pervedimo litais, jei gavėjo sąskaita yra kitame 
Lietuvoje registruotame banke, atšaukimas (pinigai neišsiųsti 
iš banko)

10 Lt

Vietinio pinigų pervedimo litais atšaukimas, jei pinigai įskaityti į 
gavėjo sąskaitą

20 Lt

Vietinio pinigų pervedimo užsienio valiuta, jei lėšų gavėjo 
sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, atšaukimas 
ar tikslinimas (pinigai ir / arba pranešimas gavėjo bankui apie 
pinigų pervedimą neišsiųsti iš banko)

20 Lt

Vietinio pinigų pervedimo užsienio valiuta, jei lėšų gavėjo 
sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, atšaukimas 
ar tikslinimas (pinigai ir / arba pranešimas gavėjo bankui apie 
pinigų pervedimą išsiųsti iš banko)

50 Lt

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.



7

Pinigų pervedimas

TIESIOgINIS DEBETAS

Atsiskaitymas tiesioginio debeto būdu (taikomas mokėtojui) nemokamai

PERIODINIS PINIgų PERVEDIMAS LITAIS BANKE INTERNETU

Iš savo sąskaitų į savo sąskaitas nemokamai nemokamai

Jei gavėjo sąskaita yra SEB banke 1 Lt 1 Lt

Jei gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke 1,40 Lt 1,40 Lt

PINIgų PERVEDIMAS PAgAL SEPA MOKėJIMO 
NURODyMą IR EURAIS į ES IR EEE šALIS

BANKE INTERNETU

jeigu pervedimo suma neviršija 50 000 eurų (SHA2), pateikta 
gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko 
kodas BIC

50 Lt 40 Lt

jeigu pervedimo suma viršija 50 000 eurų (SHA2), pateikta 
gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko 
kodas BIC

55 Lt 45 Lt

Lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos kitą darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas bankui 
iki 17 val. Jei mokėjimo nurodymas pervesti lėšas pateiktas po 17 val., lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos 
nurašomos po 2 (dviejų) banko darbo dienų.

TARPTAUTINIS PINIgų PERVEDIMAS BANKE INTERNETU

OUR1 90 Lt 70 Lt

SHA2 55 Lt 45 Lt

BEN3 nemokamai nemokamai

Atliekant paprastą pervedimą užsienio valiuta ir valstybių narių valiutomis (išskyrus eurus), lėšos iš banko 
korespondentinės sąskaitos nurašomos po 2 banko darbo dienų.
Atliekant paprastą pervedimą litais, lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos tą pačią darbo dieną, jei 
mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14.30 val.

SKUBUS TARPTAUTINIS PINIgų PERVEDIMAS BANKE INTERNETU

OUR1 140 Lt 120 Lt

SHA2 110 Lt 90 Lt

BEN3 nemokamai nemokamai

Atliekant skubų pervedimą užsienio valiuta ir valstybių narių valiutomis (išskyrus eurus), lėšos iš banko 
korespondentinės sąskaitos nurašomos kitą banko darbo dieną. Skubūs mokėjimo nurodymai visomis valiutomis, 
išskyrus Australijos dolerius ir Japonijos jenas, priimami banko darbo dienomis iki 16.30 val. Skubūs tarptautiniai 
mokėjimo nurodymai Australijos doleriais ir Japonijos jenomis priimami iki 14.00 val.
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Pinigų pervedimas

LABAI SKUBUS TARPTAUTINIS PINIgų PERVEDIMAS BANKE INTERNETU

OUR1 270 Lt 250 Lt

SHA2 210 Lt 190 Lt

BEN3 nemokamai nemokamai

Atliekant labai skubų pervedimą užsienio valiuta ir valstybių narių valiutomis (įskaitant eurus), lėšos iš banko 
korespondentinės sąskaitos nurašomos tą pačią darbo dieną. Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas, jei per-
vedami JAV doleriai ar eurai, priimamas banko darbo dienomis iki 16.00 val. Pervedimai kita valiuta, išskyrus Australijos 
dolerius ar Japonijos jenas — iki 10.00 val. 
Atliekant tarptautinį pervedimą, lėšos nekonvertuojamąja valiuta iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos kitą 
banko darbo dieną. 
Pervedant pinigus per užsienio bankų korespondentines (loro) sąskaitas SEB banke, lėšos įskaitomos į užsienio bankų 
korespondentines sąskaitas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymai pateikti iki 14.30 val. 

PINIgų PERVEDIMAS TARP „SKANDINAVISKA 
ENSKILDA BANKEN“ (SEB) gRUPėS BANKų KLIENTų

BANKE INTERNETU

Litais:

OUR1 8 Lt 5 Lt

SHA2 8 Lt 5 Lt

BEN3 nemokamai nemokamai

Užsienio valiuta:

OUR1 35 Lt 30 Lt

SHA2 35 Lt 30 Lt

BEN3 nemokamai nemokamai

„Skandinaviska Enskilda Banken“ (SEB) grupės bankų klientams pinigų pervedimo įkainiai taikomi tik tuo atveju, jei 
lėšų gavėjas / mokėtojas užsienyje yra SEB grupės klientas ir nurodyti reikalingi rekvizitai, pagal kuriuos lėšų gavėjas / 
mokėtojo bankas užsienyje atpažįstamas kaip SEB grupės bankas. 
Pervedant pinigus į SEB grupės bankus (SEB grupės banko klientas turi būti galutinis lėšų gavėjas), lėšos iš banko 
korespondentinės sąskaitos nurašomos tą pačią banko darbo dieną, kai:
mokėjimo nurodymai pervesti litus pateikti banko darbo dieną iki 15.00 val., 
mokėjimo nurodymai pervesti JAV dolerius, eurus, Švedijos kronas ir Latvijos latus pateikti banko darbo dieną iki 14.00 val. 
Jei mokėjimo nurodymas pervesti kitą valiutą pateiktas iki 15.00 val. — lėšos nurašomos kitą banko darbo dieną.
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Pinigų pervedimas

TARPTAUTINIO MOKėJIMO NURODyMO DUOMENų TIKSLINIMO IR MOKėJIMO ATšAUKIMO 
ADMINISTRAVIMAS

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

20 Lt

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

150 Lt ir užsienio banko mokesčiai

Papildomos informacijos, susijusios su tarptautiniais pinigų pervedimais, gaunamais iš užsienio bankų, parengimas:

jei pervedimas įvykdytas ne vėliau kaip prieš 2 mėn.
jei pervedimas įvykdytas vėliau negu 2 mėn.

50 Lt
140 Lt

Banko patvirtinimo apie tarptautinį pinigų pervedimą parengimas 20 Lt

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.

į KLIENTO SąSKAITAS PERVESTų Lėšų ADMINISTRAVIMAS (MOKESTIS TAIKOMAS Lėšų gAVėJUI)

Litų ir užsienio valiutos SEB banko viduje bei iš SEB grupės bankų nemokamai

Litų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų 1,40 Lt

Litų, pervestų į kliento sąskaitą iš užsienio bankų 8 Lt

Užsienio valiutos, pervestos į kliento sąskaitą iš kitų Lietuvoje 
registruotų bankų, administravimas*

8 Lt

Užsienio valiutos, pervestos į kliento sąskaitą per užsienio bankų 
korespondentines sąskaitas SEB banke

10 Lt

Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš ES šalių, jeigu pervedimo suma 
neviršija 50 000 eurų, pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato, 
nurodytas mokėtojo banko kodas BIC ir nurodyta, kad mokesčius 
moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA)

8 Lt

Užsienio valiutos pervestos į kliento sąskaitą iš užsienio bankų** 0,2 % sumos,
min. 20 Lt,

maks. 40 Lt

į KLIENTO SąSKAITAS PERVESTų Lėšų ADMINISTRAVIMAS (MOKESTIS TAIKOMAS Lėšų SIUNTėJUI)

Užsienio valiutos (iki 1 000 litų ekvivalento), pervestos į kliento 
sąskaitą iš užsienio bankų

20 Lt

Užsienio valiutos (nuo 1 000 litų ekvivalento ir didesnio), 
pervestos į kliento sąskaitą iš užsienio bankų

90 Lt

*Jei pervedama per mokėtojo banko loro sąskaitą SEB banke.
**Išskyrus pervedimus eurais, jei pervedimo suma neviršija 50 000 eurų, pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato, 
nurodytas mokėtojo banko kodas BIC ir nurodyta, kad mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).
Lėšos iš kitų bankų į klientų sąskaitas įskaitomos tą pačią darbo dieną, jeigu pranešimas iš siuntėjo banko gaunamas 
banko darbo dieną iki 17.00 val.
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grynųjų pinigų operacijos

įMOKėTų gRyNųJų PINIgų PERVEDIMAS, JEI gAVėJO SąSKAITA yRA SEB BANKE

Į kaupiamojo ir terminuotojo indėlio sąskaitą nemokamai

Į savo sąskaitą litų banknotais 1 Lt*

Į savo sąskaitą litų ir centų monetomis, jei suma iki 40 Lt 1 Lt

Į savo sąskaitą litų ir centų monetomis, jei suma viršija 40 Lt 4,5 % sumos ir 1 Lt

Į savo sąskaitą užsienio valiuta 1 Lt

Į kito asmens sąskaitą banknotais 5 Lt

Į kito asmens sąskaitą litų ir centų monetomis, jei suma iki 40 Lt 5 Lt

Į kito asmens sąskaitą litų ir centų monetomis, jei suma viršija 40 Lt 4,5 % sumos ir 5 Lt

gRyNųJų PINIgų IšMOKėJIMAS Iš BANKO SąSKAITOS

Grynųjų pinigų išmokėjimas 0,8 % sumos, min. 5 Lt

Išankstinis grynųjų pinigų užsakymas nemokamai

Išankstinio grynųjų pinigų užsakymo atšaukimas 0,1 % sumos, maks. 1 000 Lt

Skubus grynųjų pinigų užsakymas ir atvežimas į banko skyrių** 200 Lt

Grynųjų pinigų išmokėjimas ar lėšų pervedimas iš kaupiamojo 
indėlio sąskaitos***

1 % sumos

*Mokestis netaikomas, jei mieste, kuriame yra SEB banko padalinys, nėra grynuosius pinigus priimančio bankomato.
**Skubiu užsakymu laikoma, jei užsakoma suma viršija 50 000 litų 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.
***Mokestis taikomas tuo atveju, jei per ketvirtį išmokama daugiau kaip 2 000 litų (500 JAV dolerių, 500 eurų) arba 
daugiau kaip 30 % kaupiamojo indėlio likučio (priklauso nuo indėlių sumos), kuris buvo pirmą kalendorinio ketvirčio 
dieną, jei klientas apie ketinimą paimti pinigų nebuvo įspėjęs banko raštu prieš mėnesį.
Jei klientas nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 50 000 litų, 6 000 eurų ar JAV dolerių, turi užsakyti šią sumą iš anksto, 
užpildęs raštišką prašymą. Kita užsienio valiuta (išskyrus eurus ir JAV dolerius) turi būti užsakoma prieš 2 darbo dienas, 
užpildžius raštišką prašymą. Kiekvienoje klientų aptarnavimo vietoje laikotarpį, per kurį bus pristatyti pinigai, nustato 
padalinio vadovas.

VALIUTOS PIRKIMAS AR PARDAVIMAS gRyNAISIAIS PINIgAIS

Valiutos pirkimas ar pardavimas pagal banko kursą

Mokestis už valiutos pirkimo ar pardavimo operaciją 3 Lt
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Čekiai

Čekių inkasavimas 1 % sumos, min. 10 Lt, maks. 300 Lt ir 

užsienio bankų mokesčiai

Pensijų ir alimentų čekių inkasavimas nemokamai

Čekių, pagal kuriuos nebuvo sumokėta, grąžinimas užsienio bankų mokesčiai

Mokėjimas pagal čekius, išrašytus SEB banke 0,5 % sumos, min. 10 Lt, maks. 300 Lt

Mokėjimo pagal čekius atšaukimas 20 Lt ir užsienio bankų mokesčiai

Nepanaudotų čekių grąžinimas 10 Lt už kiekvieną grąžintą čekį

Kitos paslaugos

VALSTyBėS įSTAIgų ADMINISTRUOJAMų MOKESČIų PERVEDIMAS MOKANT KORTELE 
KORTELėS TURėTOJO APTARNAVIMO VIETOJE

SEB banko kortele 3 Lt

Kito banko kortele 3 Lt ir 1 % mokamo mokesčio sumos

PAžyMOS

Banko pažymų, raštų ir kitų patvirtinimų parengimas lietuvių / anglų kalba:

duomenų iki 12 mėn. pažymos parengimas:
apie sąskaitos likutį (kiekvienų metų)
kitokių duomenų patvirtinimas

20 Lt / 20 Lt
40 Lt / 50 Lt

ankstesnių negu 12 mėn. duomenų pažymos parengimas:
apie sąskaitos likutį (kiekvienų metų)
kitokių duomenų patvirtinimas

20 Lt / 20 Lt
60 Lt / 70 Lt

Kliento rekvizitų patvirtinimas 5 Lt

KITOS PASLAUgOS

Banko mechaninių, automatinių, kodinių seifų naudojimas pagal atskirai patvirtintus įkainius ir PVM

Dokumento nuorašo parengimas 5 Lt (1 lapas)
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1  OUR – mokėtojas sumoka SEB banko ir užsienio bankų mokesčius. Papildomi užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš 
mokėtojo sąskaitos.

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

3 BEN – gavėjas sumoka SEB banko ir užsienio 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 90 litų mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 140 litų, už labai skubų tarptautinį 
mokėjimo nurodymą – 270 litų.

Valstybės narės – Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės.

Tarptautinio mokėjimo nurodymai į valstybes nares šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius 
moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Tarptautinio mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į valstybes nares, jei banko 
mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR), nevykdomi. 

Šie paslaugų ir operacijų įkainiai galioja nuo 2012 01 02.

Išsamesnės informacijos apie paslaugų sąlygas, įkainius teiraukitės telefonais 1528, (8 5) 268 2800 ir banko 
padaliniuose.

www.seb.lt


