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BENDROSIOS SĄLYGOS:
1. Šiuose AB Šiaulių banko (toliau – Banko) Paslaugų įkainiuose (toliau – Įkainiai) verslo klientais laikomi juridiniai asmenys, o privačiais klientais
- fiziniai asmenys, taip pat ūkininkai, notarai, antstoliai, advokatai (toliau bendrai – Klientas (-ai)).
2. Už visas paslaugas, be šiame dokumente išvardintų Įkainių, gali būti priskaičiuojamos šios papildomos Banko išlaidos, susijusios su Kliento
atliekama mokėjimo operacija ar jam teikiama paslauga:
2.1. papildomos pašto ir telekomunikacijų išlaidos;
2.2. valstybiniai mokesčiai, jei tokie yra;
2.3. užsienio bankų mokesčiai, jei tokie yra.
3. Bankas turi teisę Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse numatyta tvarka vienašališkai keisti Įkainius. Pakeisti Įkainiai
skelbiami Banko tinklalapyje www.sb.lt.
4. Įkainiai mokami Eurais, jei atskiroje Banko paslaugų teikimo sutartyje ar kituose susitarimuose sudarytuose su Klientu nenustatyta kitaip.
Užsienio bankų mokesčiai nurašomi ta valiuta, kurią nurodo / pateikia užsienio bankas. Klientas komisinį atlyginimą Bankui moka taip, kaip
numatyta Šiaulių banko bendrosiose mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse.
5. Jei paslaugų teikimo sutartyse, sudarytose su Klientu, ar teisės aktuose, ar šiuose Įkainiuose nėra Banko pareigos suteikti tam tikrą
paslaugą, ji gali būti suteikta Kliento prašymu, Bankui sutikus, už šalių iš anksto sutartą komisinį atlyginimą.
6. Šiame dokumente naudojamos sąvokos:
D - Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Pvz., D + 0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią
Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki “Val.” grafoje nurodyto laiko.
Val. - valanda, iki kurios pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu tą Banko darbo dieną.
OUR – mokėtojas sumoka Šiaulių banko ir užsienio bankų mokesčius. Papildomi užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš mokėtojo sąskaitos.
Vykdant mokėjimą JAV doleriais, papildomi užsienio bankų mokesčiai gali būti išskaičiuoti iš siunčiamos sumos.
SHA - mokėtojas sumoka Šiaulių banko mokesčius, gavėjas sumoka užsienio bankų mokesčius.
Sąskaita - Kliento arba kelių Klientų (bendraturčių) vardu Banke atidaryta sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaitų rūšys
gali būti įvairios, pvz., banko sąskaita, indėlio, depozitinė, vertybinių popierių, kaupiamoji sąskaita ir pan.
Kredito pervedimas SEPA – Kliento (mokėtojo) inicijuotas mokėjimo nurodymas eurais, vykdomas pagal Europos mokėjimų tarybos
nustatytą schemą visoje SEPA erdvėje.
Rezidentas – (i) fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos, ar Europos Ekonominės erdvės valstybės narės teisės
aktus turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje; (ii) juridinis asmuo, kurio buveinė registruota
Lietuvos Respublikoje.
Nerezidentas - visi fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais.
MPT – mokėjimo paslaugų teikėjas (bankai, kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, mokėjimo įstaigos ar kitos mokėjimo paslaugas
galinčios teikti įstaigos, kaip tai numatyta LR mokėjimų įstatyme.
Komisinis atlyginimas – atlyginimas, kurį Klientas turi mokėti Bankui už mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas, arba su
Sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis, taip pat už kitas Banko teikiamas paslaugas.
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I.

SĄSKAITOS

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS

Galioja iki 2019-06-25

Galioja nuo 2019-06-25

1.

4 % metinis mokestis nuo indėlio
sumos

Mokestis nebetaikomas

Komisinis atlyginimas taikomas visiems
terminuotiems indėliams, sudarytiems
ilgesniam kaip 5 metų (1829 d.) laikotarpiui. Šis
komisinis atlyginimas mokamas kiekvieno
mėnesio paskutinę darbo dieną.

II.
PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS
1.
1.1.

Galioja iki 2019-06-25

Galioja nuo 2019-06-25

Papildomos paslaugos susijusios su kredito pervedimais ir gautų mokėjimų eurais ir užsienio valiuta įskaitymu:
Vidaus ir Kredito pervedimo SEPA:

1.1.1. mokėjimo nurodymo atšaukimas, kai gavėjo sąskaita
yra Banko viduje ar kitame MPT Lietuvoje arba SEPA
erdvės valstybėje1

1.2.

KREDITO PERVEDIMAI

6 EUR ir lėšų gavėjo bankų
mokesčiai (maks. 50 EUR)

10 EUR ir lėšų gavėjo bankų
mokesčiai (maks. 50 EUR)

6 EUR

10 EUR

6 EUR

10 EUR

Kredito pervedimo ne SEPA:

1.2.1. mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas /
atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą
gavėjo bankui neišsiųstas iš Banko
1.2.2. išsiųsto arba gauto mokėjimo nurodymo
patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas

1 Jeigu lėšos nurašytos iš Banko korespondentinės sąskaitos ir / ar gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, mokėjimo nurodymas atšaukiamas tik tada, jeigu lėšų gavėjas

sutinka. Komisinis atlyginimas taikomas lėšų siuntėjui (mokėtojui) nepriklausomai nuo to, ar lėšos buvo grąžintos lėšų siuntėjui (mokėtojui).

III.

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS BANKO PADALINYJE

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS

Galioja iki 2019 06 25

1.
1.1.

Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko padalinyje į savo 1,2 ar kito kliento sąskaitą:

1.2.

eurų monetomis, jei suma 5 EUR ir didesnė

1.3.

užsienio valiutų banknotais

2.

Grynųjų pinigų išėmimas Banko padaliniuose3:

2.1.

grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos:

eurų banknotais

2.1.1. indėlio ir jo palūkanų išėmimas, jei indėlio sutarties
terminas 180 dienų ir ilgesnis, indėlio sutartis
nenutraukta prieš laiką

2.1.2. terminuotojo indėlio PLIUS ir jo palūkanų išmokėjimas

0,1 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo
sumos (min. 2 EUR)
4,5 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo
sumos (min. 2 EUR)
0,3 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo
sumos (min. 2 EUR)

Galioja nuo 2019 06 25
0,1 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo
sumos (min. 3 EUR)
4,5 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo
sumos (min. 3 EUR)
0,3 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo
sumos (min. 3 EUR)

0,8 % nuo grynųjų pinigų išėmimo
1 % nuo grynųjų pinigų išėmimo
sumos (min. 2 EUR)
sumos (min. 3 EUR)
Privatiems klientams
Eurais nemokamai4
Eurais nemokamai4
Verslo klientams
0,8 % nuo grynųjų pinigų išėmimo
1 % nuo grynųjų pinigų išėmimo
sumos (min. 2 EUR)
sumos (min. 3 EUR)
0,8 % nuo grynųjų pinigų išėmimo
1 % nuo grynųjų pinigų išėmimo
sumos (min. 2 EUR)
sumos (min. 3 EUR)
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3.

Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus :

3.1.

Įskaitant keitimą į to paties nominalo kitus banknotus
ar monetas). Kartu su šiuo komisiniu atlyginimu gali
būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo komisinis
atlyginimas (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako
iš Lietuvos banko ar perskaičiavimo centro

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS
5 % nuo grynųjų pinigų keitimo
sumos (min. 2 EUR)

5 % nuo grynųjų pinigų keitimo
sumos (min. 3 EUR)

1 Grynųjų pinigų įmokėjimo komisinis atlyginimas netaikomas, jeigu Klientas įmoka eurus į sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą

pervesti įmokėtą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Banke ar kitame MPT.
2 Arba bendraturčių sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įmokant tėvams, globėjams, įtėviams).
3 Grynieji pinigai išmokami Eurų ir užsienio valiutos banknotais bei Eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos

monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą Pagrindinės valiutos keitimo kursą,
konvertuojama į eurus. Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 5 EUR arba mažiau.
4 Nemokamas indėlio ir jo palūkanų išėmimas užsienio valiuta: jei lėšos įneštos į sąskaitą indėlio valiuta grynaisiais pinigais indėlio sutarties sudarymo dieną, indėlio
sutarties terminas 180 dienų ir ilgesnis, indėlio sutartis nenutraukta prieš laiką.

IV.

DOKUMENTINIAI ATSISKAITYMAI IR GARANTIJOS

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS
1.
DOKUMENTŲ INKASO
1.1. Eksporto inkaso:
1.1.1. dokumentų inkasavimas
1.1.2. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu /
SWIFT sistema
1.2.
Importo inkaso:
1.2.1. dokumentų apmokėjimas
1.2.2. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu /
SWIFT sistema
1.2.3. neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso
pareiškėjas) arba perdavimas be apmokėjimo

2.

Galioja iki 2019-06-25

Galioja nuo 2019-06-25

0,15 % (min. 35 EUR, maks.
200 EUR)
20 EUR

0,15 % (min. 40 EUR, maks. 250
EUR)
30 EUR

0,15 % (min. 35 EUR, maks.
200 EUR)
20 EUR

0,15 % (min. 40 EUR, maks. 250
EUR)
30 EUR

0,15 % (min. 35 EUR, maks.
200 EUR)

0,15 % (min. 40 EUR, maks. 250
EUR)

0,15 % (min. 75 EUR)
30 EUR

0,15 % (min. 80 EUR)
ne daugiau kaip 5 dokumentai
komplekte – 30 EUR, daugiau
kaip 5 dokumentai komplekte –
45 EUR
30 EUR

DOKUMENTINIAI AKREDITYVAI

2.1. Eksporto akredityvai:
2.1.1. dokumentų tikrinimas / priėmimas (už kiekvieną komplektą)
2.1.2. išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną komplektą)

2.1.3. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymų /
SWIFT sistema
2.2.
Importo akredityvai
2.2.1. dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)
2.2.2. dokumentų apmokėjimas
2.2.3. pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu /
SWIFT sistema

20 EUR

0,15 % (min. 75 EUR)
0,05 % (min. 30 EUR, maks.
60 EUR)
20 EUR

0,15 % (min. 80 EUR)
40 EUR
30 EUR
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3. BANKO GARANTIJOS
3.1. garantijos suteikimas1:
3.1.1. garantijos suma iki 1500 EUR

0,5 % metinių palūkanų (min.
65 EUR)
-

3.2.

garantijos suteikimas (nestandartinio garantijos teksto)

3.3.
3.4.

garantijos projekto parengimas ir / ar derinimas2
reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas

3.5.

pranešimas ar informacijos parengimas kliento prašymu /
SWIFT sistema

0,1 % (min. 100 EUR maks.
300 EUR)
20 EUR

0,5 % metinių palūkanų (min. 70
EUR)
komisinis atlyginimas už
garantijos suteikimą ir 30 EUR
30 EUR
0,1 % (min. 140 EUR maks. 300
EUR)
30 EUR

1 Jeigu garantija suteikiama nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos

nemokamos. Suteikus garantiją šis komisinis atlyginimas netaikomas.
2
Suteikus garantiją šis komisinis atlyginimas netaikomas.

V.

KREDITAI, FAKTORINGAS IR LIZINGAS

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS

Galioja iki 2019-06-25

1.

KREDITAI PRIVATIEMS KLIENTAMS:

1.1.

administravimo mokestis už sutarties sudarymą,
pratęsimą ar sumos padidinimą (vienkartinis,
skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos kredito sumos)
kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis
įsipareigojimo mokestis (skaičiuojamas nuo
nepanaudotos kredito sumos)
mokestis už sutikimo dėl pakartotinio turto įkeitimo kitam
kreditoriui išdavimą

1.2.
1.3.
1.4.

2.

Galioja nuo 2019-06-25

0,30 % nuo kredito sumos (min.
130 EUR)

0,40 % nuo kredito sumos (min.
160 EUR)

130 EUR
0,30 % metinių palūkanų

150 EUR
0,40 % metinių palūkanų

-

150 EUR

STUDIJŲ KREDITAI

2.1.Kredito dokumentų (pažymų, sutikimų, leidimų, patvirtinimų)
parengimo, mokėjimo dienos keitimo mokestis

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS
3.

15 EUR

20 EUR

Galioja iki 2019-06-25

Galioja nuo 2019-06-25

LIZINGAS1

3.1.
administravimo mokestis už lizingo sutarties sudarymą (vienkartinis, skaičiuojamas nuo turto kainos):
3.1.1. jei lizingo objektas yra lengvasis automobilis, ir:
3.1.1.1. turto kaina iki 30 000 EUR
nuo 0,7 % (min. 115 EUR)
nuo 0,7 % (min. 160 EUR)
3.1.1.2. turto kaina nuo 30 000 EUR iki 60 000 EUR
nuo 0,5 %
nuo 0,5 % (min. 160 EUR)
Privatiems
Verslo
Privatiems ir verslo klientams
klientams
klientams
nuo 0,7 % (115
nuo 0,7 % (150
nuo 0,7 % (min. 160 EUR)
3.1.2. jei lizingo objektas yra kitas turtas
EUR)
EUR)
3.2.
administravimo mokestis už veiklos nuomos
nuo 1,5 % (min. 150 EUR)
nuo 1,5 % (min. 160 EUR)
sutarties sudarymą (vienkartinis, skaičiuojamas nuo
sutartyje nurodytos turto kainos)
Privatiems klientams
Galioja iki 2019-06-25
Galioja nuo 2019-06-25
3.3.
sutarties sąlygų pakeitimo mokestis
nuo 0,5 % (min. 115 EUR)
nuo 0,5 % (min. 150 EUR)
3.4.
kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų
nuo 0,5 % (min. 15 EUR)
nuo 0,5 % (min. 20 EUR)
parengimo, mokėjimo dienos keitimo mokestis
1

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą.

VERSLO KLIENTAMS

Galioja iki 2019-06-25

2.

VERSLO KREDITAI

2.1.

išankstinio grąžinimo mokestis:

Galioja nuo 2019-06-25

1:

2,0 % (min. 150 EUR)
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VI.

ĮKEIČIAMO TURTO VERTINIMAS

PRIVATIEMS IR VERSLO KLIENTAMAS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.

Nekilnojamojo turto įvertinimas:
buto įvertinimas
namų valdos įvertinimas
administracinių, gamybinių, ūkinių pastatų ir patalpų,
komercinių objektų įvertinimas
Žemės sklypo įvertinimas
Kilnojamojo turto įvertinimas

Galioja iki 2019-06-25

Galioja nuo 2019-06-25

30-90 EUR
60-120 EUR
90-300 EUR

nuo 50 EUR
nuo 100 EUR
nuo 150 EUR

30-300 EUR
30-300 EUR

nuo 50 EUR
nuo 100 EUR
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