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Įkainiai verslo klientams1  

Banko sąskaita 

Einamosios sąskaitos atidarymas 0 EUR 

Einamosios sąskaitos mėnesinis mokestis 0 EUR 

Administravimo mokestis už lėšų likutį, kuris viršija 100 000 EUR2 sąskaitoje, 0,5 % metinių palūkanų.  

1Įkainiai taikomi verslo klientams, reziduojantiems EEA (Europos Ekonominėje Erdvėje). 

2Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų likučių ekvivalento 

eurais suma yra didesnė už aukščiau nurodytą likutį atitinkama valiuta.  

 

Mokėjimai 

 BASIC3 SMART PREMIUM 

Plano mėnesinis mokestis 9 EUR 19 EUR 29 EUR 

Nemokamų SEPA4 mokėjimų kiekis 

per mėnesį 

50 vnt. 120 vnt. 200 vnt. 

Vieno SEPA4 mokėjimo mokestis 

viršijus nemokamą mokėjimų 

limitą  

0,30 EUR 0,30 EUR 0,30 EUR 

Į sąskaitą gautų SEPA4 mokėjimų 

įskaitymas 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Mokėjimai „SME Bank“ viduje 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Interneto banko vartotojų skaičius Neribotas Neribotas Neribotas 

Grupės mokėjimų paslauga5 Galima Galima Galima 
2BASIC planas įsigalioja kiekvienam „SME Bank“ klientui einamosios sąskaitos sutarties sudarymo dieną. Norint pasirinkti kitą 

mokėjimų planą, klientas turi pateikti prašymą „SME Bank“ Interneto banke iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos Plano 

mėnesinis mokestis nurašomas nuo kliento sąskaitos kiekvieno einamojo mėnesio paskutinę dieną. Verslo klientui sudarius sąskaitos 

sutartį ir tapus banko klientu po mėnesio 15 dienos, tą mėnesį taikomas plano mėnesio mokestis yra 0 EUR. 

4Mokėjimo pavedimai į vieningos euro mokėjimų erdvės SEPA šalis. Šalių narių sąrašą galite rasti čia: 

https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html  

5Grupės mokėjimų paslauga leidžia atlikti didelį kiekį pavedimų vienu metu, importuojant pavedimų duomenis interneto banke. 

 

Kiti banko mokesčiai  
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Kitos banko teikiamos paslaugos6 50 EUR 

6Įmokų mokėjimo datos keitimas, raštų, sutikimų, pranešimų dėl įsipareigojimų nevykdymo siuntimas, hipotekos išregistravimas. 

 

Finansų įstaigoms1 

Banko sąskaita  

Pilnos dokumentų patikros, identifikuojant klientą, mokestis – pagal individualų susitarimą, bet ne mažiau 

nei 500 EUR2 

Sąskaitos atidarymas 0 EUR 

Kliento mokestis už likutį sąskaitoje  1 % metinių palūkanų3 

Mėnesio sąskaitų tvarkymo mokestis 200 EUR 

1Finansų įstaigos yra įmonės (įskaitant filialus, atstovybes ir kt.) teikiančios finansines paslaugas įskaitant, bet neapsiribojant: kredito 

įstaigos, kredito unijos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, kitų mokėjimo paslaugų teikėjai, draudimo, perdraudimo 

bendrovės ir draudimo tarpininkai, finansų maklerių įmonės, investicijų valdymo ir tarpininkavimo bendrovės, kolektyvinio investavimo 

ir turto valdymo subjektai (įskaitant pensijų fondus), įmonės teikiančios grynųjų pinigų valiutos keitimo paslaugas, finansinės nuomos 

ar vartojimo paskolų teikėjai, sutelktinio finansavimo įmonės, paskolų (pvz. tarpusavio skolinimo) įmonės. 

2500 EUR mokesčio dalis sumokama avansu iki dokumentų patikros ir yra negrąžinama. Likusi mokesčio dalis sumokama po finansų 

įstaigos informavimo dėl sprendimo atidaryti sąskaitą. 

3Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų likutis yra didesnis 

nei 0. 

 

Mokėjimai  

SEPA4 mokėjimai 20 EUR 

Į sąskaitą gautų SEPA4 mokėjimų įskaitymas 10 EUR 

4Mokėjimo pavedimai į vieningos euro mokėjimų erdvės SEPA šalis. Šalių narių sąrašą galite rasti čia: 

https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html  

 

Kiti banko mokesčiai 

Kitos banko teikiamos paslaugos5 50 EUR 

5Įmokų mokėjimo datos keitimas, raštų, sutikimų, pranešimų dėl įsipareigojimų nevykdymo siuntimas, hipotekos išregistravimas. 
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