Paslaugų
įkainiai

„Swedbank“
„Senjorų programos“ įkainiai
Galioja nuo 2016-12-01
Paslaugos ar operacijos pavadinimas

Kaina, Eur

Dalyvavimas „Senjorų programoje“
Mėnesinis mokestis už dalyvavimą „Senjorų programoje“1

0,70 Eur / mėn.

Terminuotieji indėliai
Terminuotasis indėlis
+ 0,05 % prie standartinės indėlio
sutarties pasirašymo dieną
galiojančios palūkanų normos

Terminuotasis e. indėlis
Terminuotasis periodinis indėlis
Taupomasis indėlis

Paslaugų planas „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams2
1.

Paslaugų plano mėnesinis mokestis

2.

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis, kuris apima:

2.1.

Banko sąskaitos atidarymas (išskyrus nerezidentus), uždarymas,
tvarkymas

2.2.

Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais „Swedbank“ viduje
administravimas

2.3.

Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais iš „Swedbank“ grupės bankų
administravimas

2.4.

Į kliento sąskaitas pervestų lėšų eurais iš kitų Lietuvoje registruotų
bankų administravimas

2.5.

Į kliento sąskaitas pervestų Europinių mokėjimų lėšų
administravimas

3.
3.1.

Netaikomas

Netaikomas

Mokėjimo pervedimų eurais „Swedbank“ interneto banke, įskaitant smulkius mokėjimus, įkainiai:
Mokėjimo pervedimai ir periodiniai mokėjimai:

3.1.1. į kitų asmenų sąskaitas „Swedbank“, AB viduje
Netaikomi

3.1.2. paprasti mokėjimai į Lietuvoje registruotus bankus ir Europiniai
mokėjimai
3.2.

E. sąskaitų apmokėjimas automatiniu mokėjimu arba mokėjimo pervedimu:

3.2.1. „Swedbank“, AB viduje
3.2.2. į kitus Lietuvoje registruotus bankus
3.3.
4.

Įmokų priėmimas

Netaikomi
Netaikomas

Mokėjimo kortelės įkainiai

4.1.

Kortelės tipas

4.2.

Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis

4.3.

Grynųjų pinigų išmokėjimas „Swedbank”, AB, Swedbank AS (Estija),
Swedbank AS (Latvija) ir Swedbank (Švedija) bankomatuose

Senjoro kortelė
Netaikomas
580 Eur per mėnesį nemokamai3

Mokestis mokamas už kiekvieną kalendorinį mėnesį ir nurašomas kito kalendorinio mėnesio 1-15 dieną už praeitą mėnesį. Mokestis mokamas
nepriklausomai nuo naudojimosi į Paslaugų planą įtrauktomis paslaugomis. Už pirmą mėnesį klientui tapus „Senjorų programos“ dalyviu ar pateikus
prašymą dėl Paslaugų plano „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams taikymo ir už paskutinį mėnesį klientui netekus „Senjorų programos“
dalyvio statuso arba atsisakius Paslaugų plano „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams mėnesinis mokestis už dalyvavimą „Senjorų programoje“
apskaičiuojamas proporcingai pagal dienų skaičių, kiek klientui buvo taikomos Paslaugų plano „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams sąlygos.
Mokestis taikomas nuo 2017.01.01.
2
Paslaugų planas taikomas visoms kliento sąskaitoms Banke.
3
Išgryninus daugiau nei 580 Eur per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis nuo didesnės nei 580 Eur sumos. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15
dieną.
1

Paslaugų plano įkainių taikymo bendrosios sąlygos:
Įkainiuose naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir atitinkamos sąvokos pateiktos „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiuose.
Įkainiai taikomi tik „Senjorų programos“ dalyviams. Nuo to momento, kai klientas netenka „Senjorų programos“ dalyvio statuso, pradedami taikyti
standartiniai „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiai.
Klientas vienu metu gali būti pasirinkęs tik vieną paslaugų planą ar Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme numatytą pagrindinės mokėjimo
sąskaitos paslaugą (kai ši paslauga bus pradėta teikti Banke).
Klientui pasirinkus kitą Banko siūlomą Paslaugų planą (ar Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme numatytą pagrindinės mokėjimo sąskaitos
paslaugą (kai ši paslauga bus pradėta teikti Banke) laikoma, kad klientas atsisakė Paslaugų plano „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams, taip
pat nebetaikomas mėnesinis mokestis už dalyvavimą „Senjorų programoje“. Klientui tapus „Senjorų programos“ dalyviu ar pateikus prašymą dėl
Paslaugų plano „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams taikymo, pradedamas taikyti mėnesinis mokestis už dalyvavimą „Senjorų programoje“.
Neįtrauktoms į Paslaugų planą paslaugoms yra taikomi standartiniai „Swedbank“ paslaugų ir operacijų įkainiai.
„Senjorų programos“ dalyvio statuso netekimu yra laikomos aplinkybės nurodytos „Senjorų programos“ taisyklių skyriuje „Dalyvavimo senjorų
programoje pabaiga“.

„Senjoro kortelės“ išdavimo ir aptarnavimo sąlygos ir įkainiai1
Kortelės galiojimas

4 metai

Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis

0,29 Eur2

Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ar kitais
atvejais kliento prašymu

5,79 Eur

Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank”, AB bankomate

nemokamai

Grynųjų pinigų išmokėjimas
„Swedbank”, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir
Swedbank (Švedija) bankomatuose
kitų bankų bankomatuose ir padaliniuose

nemokamai3
2 %, min. 2,90 Eur

partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti)

0,4%, min. 0,43 Eur

Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank”, AB bankomate

nemokamai

Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti):
„Swedbank”, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija) ir
Swedbank (Švedija) bankomatuose

nemokamai

kitų bankų

nemokamai

PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate

nemokamai

Prarastos kortelės blokavimas

nemokamai

Kortelės siuntimas paštu

5

Lietuvoje

nemokamai

į užsienį

5,79 Eur

Kortelės išdavimas „Swedbank“, AB padalinyje

5

1,45 Eur

Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu
atsiskaičius kortele Lietuvoje

1,45 Eur

atsiskaičius kortele užsienyje

5,79 Eur

„Senjoro kortelės“ draudimo nuo apiplėšimo esminės sąlygos6
„Senjoro kortelės“ draudimo nuo apiplėšimo mokestis
Draudimo suma vieneriems metams
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui

290 Eur
60 Eur

Papildomos išlaidos, patirtos draudžiamojo įvykio metu, įskaičiuojamos į draudimo sumą:
Išlaidos naujai piniginei įsigyti ar naujiems asmens dokumentams pagaminti, jei šie daiktai draudžiamojo
įvykio metu buvo pagrobti ar sugadinti.
Išlaidos už prarastos „Senjoro kortelės“ pakeitimą.
Bendrieji dienos operacijų „Senjoro kortele“ limitai7
Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms
Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms
Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms

2030 Eur
60 Eur
870 Eur

Kortelė išduodama tik „Senjorų programos“ dalyviui, kuris yra sąskaitos savininkas. „Senjorų programos“ dalyviui gali būti išduota tik viena
„Senjoro kortelė“.
2
Mokestis nemokamas, jei klientui taikomas Paslaugų planas „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams. Mokestis pradedamas taikyti, klientui
netekus „Senjorų programos“ dalyvio statuso arba atsisakius Paslaugų plano „Patogu“ „Senjorų programos“ dalyviams.
3
Išgryninus daugiau nei 580 Eur per mėnesį, taikomas 0.4 % mokestis nuo didesnės nei 580 Eur sumos. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15 dieną.
4
UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose.
5
Mokestis nurašomas aktyvinus kortelę.
6
Detali informacija apie „Senjoro kortelės“ draudimą nuo apiplėšimo skelbiama Banko tinklalapyje internete ir Banko padaliniuose.
7
Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.
1

