I.

INVESTICINĖS PASLAUGOS

Galioja nuo 2019-05-02

Verslo ir privatiems klientams

PASLAUGA

ĮKAINIS

1. Vertybinių popierių (VP) sąskaitos atidarymas 1
2. Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF) 2
2.1. Europa:
- Lietuva, Latvija, Estija3
- Didžioji Britanija (pirkimo atveju šalies emitentų akcijoms pap.taikomas
0,50 % žyminis mokestis)
ETF, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų (GDR / ADR)
2.2. Amerika:
- JAV
- Kanada
2.3. Kitų užsienio šalių rinkos ir Banko platinami nuosavybės vertybiniai
popieriai

Nemokamai
Internetu

Banko padalinyje,
telefonu

0,20 % (min. 1,5 EUR)

0,65 % (min. 5 EUR)

0,30 % (min. 35 EUR)

0,50 % (min. 45 EUR)

0,40 % (min. 50 EUR)

0,40 % (min. 55 EUR)

0,25 % (min. 15 EUR)
0,30 % (min. 20 EUR)
(ne mažiau nei 0,02 USD už akciją)
0,25 % (min. 30 EUR)
0,30 % (min. 30 EUR)
(ne mažiau nei 0,02 EUR už akciją)
Pagal susitarimą

3. Prekyba investicinių fondų vienetais
3.1. Banko platinami fondai

Pagal susitarimą

4. Prekyba skolos vertybiniais popieriais
4.1. Kai sandorio šalis yra Bankas (sudarant sandorį už biržos ribų)
4.2. Banko platinami skolos vertybiniai popieriai

Nemokamai4
Pagal susitarimą

5. VP saugojimo mėnesinis mokestis5
* Tai tokie sandoriai, kurie yra sudaromi, laikantis vienalaikio VP ir pinigų pervedimo principo (angl. Delivery Versus Payment)
1 Asmeninę VP sąskaitą galima atidaryti centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Įkainis nustatomas pagal susitarimą.

Sandorio mokesčiai yra nurašomi sandorio valiuta. Minimalūs sandorio mokesčiai yra perskaičiuojami sandorio valiuta pagal
sandorio dieną Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos kursą. Minimalus sandorio mokestis antrinėje rinkoje taikomas
visiems vieno pavedimo dienos sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, minimalus mokestis skaičiuojamas
už kiekvieną pavedimo vykdymo dieną. Kai kuriose užsienio biržose gali būti nustatytas minimalus pavedimo dydis arba minimalus
akcijų skaičius ir jo kartotinis. Kai kuriose užsienio šalyse papildomai taikomas finansinių sandorių mokestis.
2

3 Specialių procedūrų rinkose

(pvz. oficialaus siūlymo, viešo pardavimo ir kt.) taikomas įkainis internetu.

4 Kai Bankas veikia kaip skolos vertybinių popierių platintojas, įkainis nustatomas pagal susitarimą.
5 Mėnesinis VP saugojimo mokestis skaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuo kiekvienos VP sąskaitos likučio vidutinės vertės. VP vertė

nustatoma pagal paskutinę skelbiamą VP rinkos kainą biržoje. Jei rinkos kaina nėra nustatyta bei visiems skolos VP mokestis
skaičiuojamas pagal VP nominalią vertę, investicinių fondų vienetams - pagal valdytojo skelbiamą paskutinę vieneto kainą.
Minimalus visų VP saugojimo mokestis – 0,50 EUR. Depozitoriumo pakvitavimams (ADR, GDR) papildomai gali būti taikomi ir
trečios šalies mokesčiai. Nasdaq CSD saugomiems skolos VP gali būti taikomas Nasdaq CSD mokestis už palūkanų išmokėjimą.
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