Informacija apie komisinį atlyginimą

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: Meridian Trade Bank Lietuvos filialas
Sąskaitos pavadinimas: Banko sąskaita
Data: 2018-11-30
•

Šiame dokumente pateikiama informacija apie mokesčius už pagrindines
paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius
atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas.

•

Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita
susijusias
paslaugas.
Išsami
informacija
pateikiama
https://www.mtbank.eu/lt_LT/tarifs/private/rez/

•

Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus skelbiamas nemokamai.

Paslaugos

Komisinis atlyginimas

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos
Sąskaitos tvarkymas (Minimalus
pagrindinių banko paslaugų mokestis
rezidentams)

Komisinis
atlyginimas per
mėnesį

0,50 Eur

Apima paslaugų paketą, kurį sudaro:
- banko sąskaitos atidarymas
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- gautų mokėjimų eurais (kredito
pervedimai SEPA) įskaitymas
- interneto banko pajungimas ir
slaptažodžių (kodų) kortelės
išdavimas

Iš viso komisinio
atlyginimo per
metus

6,00 Eur

Šią apimtį viršijančios paslaugos bus
apmokestintos atskirai.
Sąskaitos tvarkymas (Pagrindinė
mokėjimo sąskaitos paslauga)

Komisinis
atlyginimas per
mėnesį

1,50 Eur

Apima paslaugų paketą, kurį sudaro:
- banko sąskaitos atidarymas
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- gautų SEPA mokėjimų eurais
įskaitymas
- „Maestro“ debeto kortelės išdavimas
ir aptarnavimas
- 10 SEPA kredito pervedimų internetu
- grynųjų pinigų išėmimas iki 550
Eur/mėn. iš bet kurio banko
bankomatų Lietuvoje
- neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas
AS „Meridian TradeBank“ banko
skyriuose
- kodų generatoriaus DigiPass GO-6
ar kodų kortelės išdavimas
(prisijungimui prie interneto banko)

0,75 Eur (socialiai
remtiniems
asmenims)
Iš viso komisinio
atlyginimo per
metus

18,00 Eur
9,00 Eur (socialiai
remtiniems
asmenims)

Šią apimtį viršijančios paslaugos bus
apmokestintos atskirai.
Mokėjimai (išskyrus korteles)
Kredito pervedimas SEPA
banko viduje į savo sąskaitą
banko viduje į kito kliento sąskaitą
į kitus bankus (vietinis pervedimas)
į kitus bankus (tarptautinis pervedimas)

Internetu

0,00 Eur

Banke

2,00 Eur

Internetu

0,35 Eur

Banke

2,50 Eur

Internetu

0,41 Eur

Banke

2,00 Eur

Internetu

0,41 Eur

Banke

2,50 Eur

Kredito pervedimas Ne SEPA
Eurais paprastas (SHA)
Kita valiuta banko viduje į savo sąskaitą

Internetu

20,00 Eur

Banke

25,00 Eur

Internetu

0,00 Eur

Banke

2,00 Eur

Kita valiuta banko viduje į kito kliento

Internetu

0,60 Eur

sąskaitą

Banke

2,50 Eur

Kita valiuta į kitus bankus (BYR, RUB, KZT,
UAH, MDL), paprastas

Internetu

15,00 Eur
20,00 Eur

Kita valiuta į kitus bankus (GBP, CHF, JPY,
NOK, CAD, DKK, CNY, SEK, PLN, CZK),
paprastas

Banke

17,00 Eur

Internetu

20,00 Eur

Banke

Tiesioginis debetas

Paslauga neteikiama

E.sąskaitos automatinis apmokėjimas

Paslauga neteikiama

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

0,00 Eur

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas
Eurais

7,00 Eur

Kita valiuta

7,00 Eur

Kortelės ir grynieji pinigai
Debeto kortelės išdavimas
„Maestro” (standartinė)
3,00 Eur

Kortelės išdavimas
Kortelės pristatymas

Paštu
Skyriuje

Kortelės naudojimo komisinis atlyginimas
per mėnesį

10,00 Eur
0,00 Eur
1,00 Eur

„Maestro” darbo užmokesčiui gauti
3,00 Eur

Kortelės išdavimas
Kortelės pristatymas

Paštu
Skyriuje

Kortelės naudojimo komisinis atlyginimas
per mėnesį

10,00 Eur
0,00 Eur
0,65 Eur

Kredito kortelės išdavimas
„Mastercard Standard” (standartinė)
5,00 Eur

Kortelės išdavimas
Kortelės pristatymas
Kortelės naudojimo komisinis atlyginimas
per mėnesį

Paštu
Skyriuje

10,00 Eur
0,00 Eur
2,00 Eur

„Mastercard Standard” darbo užmokesčiui
gauti
Kortelės išdavimas
Kortelės pristatymas

Kortelės naudojimo komisinis atlyginimas

3,00 Eur
Paštu
Skyriuje

10,00 Eur
0,00 Eur
1,00 Eur

per mėnesį
Grynųjų pinigų išėmimas
Iš sąskaitos banko skyriuje
„Maestro” standartine ir darbo užmokesčiui
gauti kortelėmis iš visų bankomatų SEPA
šalyse
„Mastercard Standard” standartine kortele, iš
visų bankomatų SEPA šalyse
„Mastercard Standard” kortele darbo
užmokesčiui gauti, iš visų bankomatų SEPA
šalyse

1,0 % (mažiausiai 2,00 Eur)
2 kartus per mėnesį
nemokamai, nuo 3 karto 1,0 %
(mažiausiai 2,00 Eur)
2,0 % (mažiausiai 3,00 Eur)
2 kartus per mėnesį
nemokamai, nuo 3 karto 1,0 %
(mažiausiai 2,00 Eur)

Grynųjų pinigų įnešimas
Į savo sąskaitą banko skyriuje euro
banknotais
Į bankomatą

0,0 % iki 1000 EUR per
mėnesį, 0,1% virš 1000 EUR
Paslauga neteikiama

Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašas
Su mokėjimo
sąskaita susijusios
paslaugos sąvoka

Atitinkamos AS "Meridian
Trade Bank" paslaugos
pavadinimas

Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos
sąvokos apibrėžtis

Sąskaitos tvarkymas

Sąskaitos atidarymas ir
uždarymas

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą
sąskaitą

Debeto kortelės
išdavimas

Kortelės išdavimas;
mėnesinis kortelės mokestis

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą
mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo
suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.

Kredito kortelės
išdavimas

Kortelės išdavimas;
mėnesinis kortelės
mokestis; palūkanos už
kreditą suteikto limito ribose

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo
sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą
laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba
dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną.
Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje
nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės
palūkanas.

Grynųjų pinigų
išėmimas

Grynųjų pinigų išmokėjimas;
grynųjų pinigų išmokėjimas
bankomatuose

Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.

Grynųjų pinigų
įmokėjimas

Grynųjų pinigų įnešimas į
savo sąskaitą

Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.

Kredito pervedimas
SEPA

Vietinis pervedimas EUR;
tarptautinis SEPA
pervedimas

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus
iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į
SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.

Kredito pervedimas
ne SEPA

Tarptautinis pervedimas
(išskyrus tarptautinį SEPA
pervedimą )

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus
iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei
euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose
valstybėse atidarytas sąskaitas.

Tiesioginis debetas

Paslauga neteikiama

Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę
nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento
sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas
perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą
dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.

E. sąskaitos
automatinis
apmokėjimas

Paslauga neteikiama

Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento nurodymą
apmoka mokėtojo internetinės bankininkystės
sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.

Gautų mokėjimų
eurais įskaitymas

Gautų tarptautinių
mokėjimų įskaitymas

Lėšų įskaitymo
administravimas (vietiniai
pervedimai EUR,
pervedimai EUR iš ES ir
EEE šalių)
Lėšų įskaitymo
administravimas
(pervedimai EUR (išskyrus
pervedimus EUR iš ES ir
EEE šalių), pervedimai kita
valiuta)

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus
mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų
sąskaitų.

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus
mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus
mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų
sąskaitų.

