BANKO SĄSKAITOS
Įkainiai įsigalios nuo 2017-04-01
Verslo klientams
2. Sąskaitos tvarkymas1:
2.1. sąskaitos tvarkymas
2.2. į sąskaitą pervestų lėšų eurais administravimas, kai mokėtojo sąskaita yra Šiaulių banke, kitame
Lietuvos arba Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių banke, taip pat Šveicarijoje, Monake bei
San Marine registruotame banke

1,50 EUR/mėn.

2.3. sąskaitos išrašo pateikimas elektroniniais kanalais
1 Mokestis nurašomas nuo Kliento Banko ir / ar Kortelės sąskaitos (taikoma kiekvienai Kliento turimai sąskaitai) nepriklausomai

nuo atliekamų / neatliekamų
operacijų kiekvieno mėnesio 30 dieną (vasario mėnesį - paskutinę mėnesio dieną). Jei lėšų administravimo mokesčiui nurašyti nepakanka, Bankas šį mokestį
(ar jo dalį) nurašo bet kada vėliau, kai kurioje nors Kliento Sąskaitoje atsiranda lėšų. Mokestis netaikomas vertybinių popierių operacijų sąskaitoms.

PERVEDIMAI
Val.

Diena

3. Įmokų priėmimas
3.1. kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į paslaugų teikėjo
sąskaitą Šiaulių banke
3.2. kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į paslaugų teikėjo
sąskaitą kitame Lietuvoje registruotame banke

16:00

Įkainiai įsigalios nuo 2017-04-01
Įkainiai verslo ir privatiems klientams
pagal pervedimo pateikimo kanalą
Banko padalinys

SB linija

D+0

1,00 EUR

0,23 EUR

D+0

1,70 EUR

0,41 EUR

3.3. grynųjų pinigų įnešimas į paslaugų teikėjo sąskaitą Šiaulių
banke

žr. III skyriaus „Grynųjų
pinigų operacijos banko
padalinyje“ 1 punktą

-

DOKUMENTINIAI ATSISKAITYMAI IR GARANTIJOS
Įkainiai įsigalios nuo 2017-04-01
Verslo ir privatiems klientams
2. Dokumentiniai akredityvai
2.1. eksporto akredityvai:
2.1.14. akredityvo pranešimas kitų bankų klientams

100,00 EUR

2.1.15. pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą kitų bankų klientams

100,00 EUR

3. Banko garantijos
3.1. garantijos suteikimas2:
3.1.1. pasiūlymo garantijos:

0,5 % metinių palūkanų (min. 50,00 EUR)

3.1.2. garantijos:
3.1.2.1. garantijos suma iki 3 000 EUR

0,5 % metinių palūkanų (min. 65,00 EUR)

3.1.2.2. garantijos suma 3 000 EUR ir daugiau

0,5 % metinių palūkanų (min. 85,00 EUR)

3.2. garantijos sąlygų pakeitimas
3.3. garantijos sąlygų pakeitimas (pratęsimas, sumos didinimas)
3.4. reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas

30,00 EUR
0,5 % metinių palūkanų (min. 30,00 EUR)
0,1 % (min. 100,00 EUR maks. 300,00 EUR)

3.5. pranešimas apie gautą garantiją ar jos sąlygų pakeitimą

30,00 EUR

3.6. reikalavimo mokėti pagal garantiją perdavimas

55,00 EUR

3.7. prašymo suteikti garantiją anuliavimas

30,00 EUR

3.8. gautos garantijos ar jos sąlygų pakeitimo autentiškumo tvirtinimas

30,00 EUR

3.9. užklausimas-tyrimas (kliento prašymu)
3.10. dokumentų siuntimas

15,00 EUR
Pagal klientų korespondencijos siuntimo
įkainius

2 Jeigu garantija suteikiama nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas mokestis už Banko įsipareigojimą.

palūkanos nemokamos.

Už deponuotas garantijos suteikimui lėšas

