
 
Privačių klientų komisiniai atlyginimai: 

 

Komisinis atlyginimas Taikymo principas 

Minimalus mėnesinis 
komisinis atlyginimas  

Minimalus mėnesinis sąskaitos aptarnavimo komisinis 
atlyginimas* 

Pinigų pervedimo 
komisinis atlyginimas 

SEPA pervedimų siuntimas ir gavimas 

Komisinis atlyginimas už 
Bendrovėje saugomus 
lėšų likučius (EEE ir kitos 
šalys) 

Lėšų likučio komisinis atlyginimas mokamas kiekvieną 
mėnesį už Bendrovės sąskaitoje laikosaugomą lėšų 
likutį 

Su klientu susijusių 
nestandartinių paslaugų 
teikimo administravimo 
komisinis atlyginimas 

Mokestis, skirtas padengti su kliento poreikiais 
susijusioms nestandartinėms administracinėms 
paslaugoms (pvz. oficialus sąskaitos patvirtinimo 
laiškas, mokėjimo patvirtinimo raštas, rašto rengimas 
trečiosioms šalims ir kt.) 

 
*Jei klientas savo asmeninėje sąskaitoje nuolat turi 1000 EUR likutį ir už jį Bendrovei sumoka 0,83 EUR 
balanso komisinį atlyginimą bei jo mėnesinis sąskaitos aptarnavimo komisinis atlyginimas pagal sudarytą 
sutartį yra 5 EUR/ mėn. - Klientui bus taikomas 4,17 EUR minimalus mėnesinis komisinis atlyginimas. 
Arba jei klientas savo asmeninėje sąskaitoje nuolat turi 20 000 EUR likutį ir už jį Bendrovei sumoka 16,98 
EUR balanso komisinį atlyginimą bei jo mėnesinis sąskaitos aptarnavimo komisinis atlyginimas pagal 
sudarytą sutartį yra 15 EUR/ mėn. - tokiu atveju Klientui bus taikomas tik 16,98 EUR lėšų laikymo 
komisinis atlyginimas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Verslo klientų komisiniai atlyginimai: 
 

Paraiškos sąskaitai atidaryti vertinimo 
komisinis atlyginimas (EEE šalims) 

Paraiškos sąskaitai atidaryti apdorojimo 
komisinis atlyginimas yra preliminaraus 
pateiktų dokumentų patikrinimo ir jų 
atitikimo Lietuvos Respublikos teisės 
aktams įvertinimo mokestis. Šis mokestis 
mokamas užpildžius “Pažink savo klientą” 
anketą bei nėra grąžinamas. 

Minimalus mėnesinis komisinis 
atlyginimas (EEE klientai) 

Minimalus mėnesinis sąskaitos 
aptarnavimo komisinis atlyginimas* 

Pinigų pervedimo komisinis atlyginimas 
(EEE) 

SEPA pervedimų siuntimas 
 

SEPA pervedimų gavimas 

Komisinis atlyginimas už Bendrovėje 
saugomus lėšų likučius (EEE ir kitos 
šalys) 

Lėšų likučio komisinis atlyginimas 
mokamas kiekvieną mėnesį už 
Bendrovės sąskaitoje laikosaugomą lėšų 
likutį 

Su klientu susijusių nestandartinių 
paslaugų teikimo administravimo 
komisinis atlyginimas 

Mokestis, skirtas padengti su kliento 
poreikiais susijusioms nestandartinėms 
administracinėms paslaugoms (pvz. 
oficialus sąskaitos patvirtinimo laiškas, 
mokėjimo patvirtinimo raštas, rašto 
rengimas trečiosioms šalims ir kt.) 

 
*Jei klientas savo asmeninėje sąskaitoje nuolat turi 100 000 EUR likutį ir už jį Bendrovei sumoka 63,69 
EUR balanso komisinį atlyginimą bei kliento bendras mokėjimų komisinis atlyginimas yra 40 EUR bei 
komisinis atlyginimas pagal sudarytą sutartį yra 100 EUR/ mėn. - Klientui per mėnesį už Bendrovės 
suteiktas paslaugas reikės sumokėti 103,69 EUR komisinių mokesčių ir papildomai minimalaus mėnesinio 
komisinio atlyginimo mokėti nereikės. Arba jei klientas savo asmeninėje sąskaitoje nuolat turi 100 000 
EUR likutį ir už jį Bendrovei sumoka 63,69 EUR balanso komisinį atlyginimą bei kliento bendras mokėjimų 
komisinis atlyginimas yra 100 EUR bei komisinis atlyginimas pagal sudarytą sutartį yra 300 EUR/ mėn. - 
Klientui per mėnesį už Bendrovės suteiktas paslaugas reikės sumokėti 136,31 EUR komisinių mokesčių, 
kurie bus sudaryti iš lėšų likučio laikymo, mokėjimų ir dalinio minimalaus mėnesinio komisinio atlyginimo. 

 


