Informacijos apie komisinį
atlyginimą dokumentas

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: FINCI UAB
Account name: Sąskaita
Data: 2021-06-21

• Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines paslaugas,
susijusias su mokėjimo sąskaita. Tai padės palyginti šiuos komisinius atlyginimus su komisiniais
atlyginimais už kitas sąskaitas.
• Gali būti taikomi ir mokesčiai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias paslaugas. Išsami
informacija apie visų su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų mokesčius pateikiama Asmeninės
Bankininkystės Sąlygos ir Mokesčiai.
• Šiame dokumente vartojamų sąvokų žodynas skelbiamas nemokamai.

Paslauga1

Mokestis

Bendrosios sąskaitos paslaugos
Metinis mokestis už vienos nakties
likučius, viršijančius 100 000 EUR

Kas mėnesį 0,6%

Sąskaitos uždarymas

0,00 EUR

Vienkartinis mokestis už teigiamą
likutį uždarius sąskaitą2

iki 10,00 EUR

Sąskaitos uždarymo administravimo
mokestis

2,00 EUR

Neaktyvios sąskaitos administravimo
mokestis

5,00 EUR

Bendrosios sąskaitos paslaugos Baziniam Prenumeratos planui
Sąlyginio deponavimo sąskaita
(standartinės sąlygos)
Atskiras kiekvienos atidarytos
sąskaitos išrašas popierine forma

0,5 %, bet ne mažiau kaip 150 EUR
25 EUR už 10 puslapių ir po 0,05 EUR
už kiekvieną papildomą puslapį

Uždarytos sąskaitos išrašas skaitmeniniu
formatu

25,00 EUR

Informacinis laiškas popierine forma

25,00 EUR

Metinio sąskaitos apyvartos limito
padidinimas

Netaikoma

Mėnesinis mokestis už papildomą
Kliento veiklos, operacijos, mokėjimo
partnerio arba dokumento išsamų
patikrinimą, atitikties patikrinimą

Ne mažiau kaip 5 EUR ir ne
daugiau kaip 100 EUR

Bendrosios sąskaitos paslaugos “Premium” Prenumeratos planui
Sąlyginio deponavimo sąskaita
(standartinės sąlygos)
Atskiras kiekvienos atidarytos sąskaitos
išrašas popierine forma

0,5 %, bet ne mažiau kaip 100 EUR
15 EUR už 10 puslapių ir po 0,05 EUR
už kiekvieną papildomą puslapį

Šiame dokumente paslaugos nurodytos eurais.
Jeigu FINCI arba Klientui pateikus pranešimą apie sąskaitos uždarymą, Kliento sąskaitos likutis yra iki 10 EUR, ir Klientas, prieš išsiųsdamas
pranešimą apie sąskaitos uždarymą FINCI arba iš karto gavęs FINCI pranešimą apie sąskaitos uždarymą, savo sąskaitoje neužtikrino 0
likučio, pervesdamas visas lėšas iš Kliento FINCI sąskaitos į bet kurią kitą savo nurodytą sąskaitą, FINCI turi teisę nurašyti vienkartinį iki 10
EUR mokestį.
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Uždarytos sąskaitos išrašas
skaitmeniniu formatu

25,00 EUR

Informacinis laiškas popierine forma

15,00 EUR

Metinio sąskaitos apyvartos limito
padidinimas
Mėnesinis mokestis už papildomą
Kliento veiklos, operacijos, mokėjimo
partnerio arba dokumento išsamų
patikrinimą, atitikties patikrinimą

0,00 EUR

Ne mažiau kaip 5 EUR ir ne daugiau
kaip 100 EUR

Mokėjimai (išskyrus korteles)
Mokėjimai (išskyrus korteles) Baziniam Prenumeratos planui
Mokėjimai tarp FINCI sąskaitų

0,00 EUR

Mokėjimai eurais
SEPA momentiniai mokėjimai, inicijuoti
elektroniniu būdu

0,20 EUR

Mokėjimai už SEPA ribų EUR
(SHA komisinis)

20,00 EUR

Mokėjimai už SEPA ribų EUR
(OUR komisinis)

35 EUR + komisinis mokestis3

Mokėjimai kitomis valiutomis
Mokėjimai EEE (SHA komisinis)
Mokėjimai už EEE ribų
(SHA komisinis)
Gaunamas mokėjimas kitomis valiutomis
(išskyrus tarp FINCI sąskaitų)

40,00 EUR
50,00 EUR + komisinis mokestis3
25,00 EUR

Kiti mokesčiai
Pagalba klientui mokėjimo pavedimui
apdoroti
Mokėjimo nurodymo tyrimas ir atšaukimas

10,00 EUR
50 EUR + papildomų išlaidų mokestis 4

3

Gali būti taikomas trečiojo banko komisinis mokestis (trečiasis bankas, apdorodamas mokėjimą, gali taikyti papildomus mokesčius).

4

Papildomos išlaidos – banko korespondento ir (arba) banko gavėjo nustatytas komisinis, išskyrus už FINCI mokėjimo nurodymų tyrimą.
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Mokestis už neplanuotą Kliento gaunamo /
išsiunčiamo mokėjimo išsamų patikrinimą
(įskaitant išsamų patikrinimą, kurio prašo
bankas korespondentas, gavėjo bankas,
bankas tarpininkas, dalyvaujantis vykdant
mokėjimą)

iki 25 EUR

Mokėjimai (excluding cards) “Premium” Prenumeratos planui
Mokėjimai tarp FINCI sąskaitų

0,00 EUR

Mokėjimai eurais
Mokėjimai už SEPA ribų EUR
(SHA komisinis)

15,00 EUR

Mokėjimai už SEPA ribų EUR
(OUR komisinis)

30 EUR + komisinis mokestis3

Mokėjimai kitomis valiutomis
Mokėjimai EEE (SHA komisinis)
Mokėjimai už EEE ribų (SHA komisinis)

35,00 EUR
45,00 EUR + commission fee3

Gaunamas mokėjimas kitomis valiutomis
(išskyrus tarp FINCI sąskaitų)

20,00 EUR

Kiti mokesčiai
Pagalba klientui mokėjimo pavedimui
apdoroti

5,00 EUR

Mokėjimo nurodymo tyrimas ir atšaukimas

40 EUR + papildomų išlaidų mokestis4

Mokestis už neplanuotą Kliento gaunamo /
išsiunčiamo mokėjimo išsamų patikrinimą
(įskaitant išsamų patikrinimą, kurio prašo
bankas korespondentas, gavėjo bankas,
bankas tarpininkas, dalyvaujantis vykdant
mokėjimą)

iki 25 EUR

Kortelės ir grynieji pinigai
Pirkimai kortelėmis visame pasaulyje

0,00 EUR

Kortelės ir grynieji pinigai Baziniam Prenumeratos planui
Pirmos fizinės kortelės išdavimas su
standartiniu pristatymu

6,00 EUR
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Virtualios kortelės išdavimas vieneriems
metams

2,00 EUR

Papildomos fizinės kortelės išdavimas su
standartiniu pristatymu

Netaikoma

Mėnesinis mokestis už papildomos
kortelės naudojimą (fizinės arba
skaitmeninės)

Netaikoma

Fizinės kortelės pakeitimas

6,00 EUR

Fizinės kortelės skubus išdavimas
siunčiant per kurjerį Europoje

35,00 EUR

Nepagrįstas pretenzijų pareiškimas dėl
kortelių operacijų

20,00 EUR

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų
Europoje

1,5 EUR + 2,5 % išimtos sumos5

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų už
Europos ribų

2,5 EUR + 2,5 % išimtos sumos 5

Informacija apie sąskaitos likutį bet
kuriame bankomate
Valiutos keitimo antkainis

0,30 EUR
1,0%

Kortelės ir grynieji pinigai “Premium” Prenumeratos planui

5

Virtualios kortelės išdavimas vieneriems
metams

0,00 EUR

Papildomos fizinės kortelės išdavimas su
standartiniu pristatymu

6,00 EUR

Mėnesinis mokestis už papildomos
kortelės naudojimą (fizinės arba
skaitmeninės)

1,50 EUR

Fizinės kortelės pakeitimas

0,00 EUR

Fizinės kortelės skubus išdavimas
siunčiant per kurjerį Europoje

30,00 EUR

Nepagrįstas pretenzijų pareiškimas
dėl kortelių operacijų

15,00 EUR

Gali būti taikomi papildomi bankomatų sistemų mokesčiai.
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Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų
Europoje
Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų už
Europos ribų
Valiutos keitimo antkainis

Iki 200 EUR per mėnesį ne daugiau
kaip 2 dalimis – nemokamai, po to
taikomi įprasti mokesčiai5,6
1 EUR + 2,5 % išimtos sumos5
0,5%

Prenumeratos planas
Į Bazinį prenumeratos planą įeina:
Sąskaitos atidarymas
Internetinio banko atidarymas ir
naudojimas

0,00 EUR

Kortelės išdavimas skaitmeniniu formatu
Į “Premium” prenumeratos planą įeina:
Sąskaitos atidarymas
Internetinio banko atidarymas ir
naudojimas
SEPA, SEPA momentiniai mokėjimai,
inicijuoti elektroniniu būdu
Kortelės išdavimas skaitmeniniu formatu

Kas mėnesį 4,99 EUR

Pirmos fizinės kortelės išdavimas su
standartiniu pristatymu
Informacija apie sąskaitos likutį bet
kuriame bankomate
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Pirmieji 200 EUR, išimami ne daugiau kaip 2 dalimis per mėnesį yra nemokami. Jei per mėnesį išimta suma viršija 200 EUR arba išimama
daugiau kaip 2 dalimis, komisinis lygus 1,5 EUR + 2 % išimtos sumos. Limitai taikomi visoms skaitmeninėms ir fizinėms kortelėms bendrai.
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