PASLAUGŲ ĮKAINIAI PRIVATIEMS KLIENTAMS
I.

KREDITO PERVEDIMAI

Įkainiai privatiems klientams
Galiojantis

Nuo 2022-02-01

Banko padalinys - 14 EUR
Interneto bankas/Banko mobilioji
programėlė – 11 Eur.

Banko padalinys - 16 EUR
Interneto bankas/Banko mobilioji
programėlė – 13 Eur.

Banko padalinys - 14 EUR
Interneto bankas/Banko mobilioji
programėlė – 11 Eur.

Banko padalinys - 16 EUR
Interneto bankas/Banko mobilioji
programėlė – 13 Eur.

1. KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA (kredito
pervedimai kita nei euras valiuta arba eurais į SEPA
erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas
sąskaitas)
1.1. Į kitus Lietuvoje registruotus MPT (SHA):
1.1.1.

USD

1.1.2.

DKK, GBP, NOK, SEK, PLN, RUB

1.1.3.

Kitomis valiutomis

1.2. Į užsienio šalyse registruotus MPT1
1.2.1.

paprastas:
SHA

Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis (Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną) visomis valiutomis vykdomi tik tada, jeigu komisinį atlyginimą moka ir
mokėtojas, ir gavėjas (SHA).
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GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS BANKO
PADALINYJE

II.

1. Grynųjų pinigų išėmimas Banko padaliniuose1

Sąlygos privatiems klientams
Galiojantis
Nuo 2022-02-01
indėlio ir jo palūkanų išėmimas
indėlio ir jo palūkanų išėmimas,
eurais, jei sutarties terminas ne
jei indėlio sutarties terminas 180
trumpesnis nei 180 dienų ir
dienų ir ilgesnis, indėlio sutartis
indėlio sutartis nenutraukta prieš
nenutraukta prieš laiką
terminą2

Grynieji pinigai išmokami eurų ir užsienio valiutos banknotais bei eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti
užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą
Pagrindinės valiutos keitimo kursą, konvertuojama į eurus. Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas
likutis yra 6 EUR arba mažiau.
2
Nemokamas indėlio ir jo palūkanų išėmimas galimas per 30 kalendorinių dienų nuo indėlio termino pabaigos. Nemokamas indėlio ir jo palūkanų
išėmimas užsienio valiuta galimas, jeigu yra tenkinamos visos indėlio ir jo palūkanų nemokamo išėmimo eurais sąlygos ir lėšos indėlio sudarymo
dieną buvo įneštos užsienio valiuta grynaisiais pinigais.
1

III.
1.

DOKUMENTINIAI ATSISKAITYMAI IR
GARANTIJOS

Įkainiai privatiems klientams
Galiojantis

Nuo 2022-02-01

DOKUMENTŲ INKASO
1.1. Eksporto inkaso
1.1.1.

dokumentų inkasavimas

0,15 % (min. 40 EUR, maks.
250 EUR)

0,15 % (min. 50 EUR, maks.
250 EUR)

1.1.2.

inkaso sąlygų pakeitimas

20 EUR

25 EUR

20 EUR

25 EUR

1.2. Importo inkaso:

2.

1.2.1.

pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimo
gavimą

1.2.2.

dokumentų apmokėjimas

0,15 % (min. 40 EUR, maks.
250 EUR)

0,15 % (min. 50 EUR, maks.
250 EUR)

1.2.3.

neapmokėtų dokumentų grąžinimas
(moka inkaso pareiškėjas) arba
perdavimas be apmokėjimo

0,15 % (min. 40 EUR, maks.
250 EUR)

0,15 % (min. 50 EUR, maks.
250 EUR)

30 EUR

40 EUR

30 EUR

40 EUR

BANKO GARANTIJOS
2.1. pranešimas apie gautą garantiją ar jos sąlygų
pakeitimą
2.2. gautos garantijos ar jos sąlygų pakeitimo
autentiškumo tvirtinimas

IV.

Įkainiai privatiems klientams

KREDITAI FAKTORINGAS IR LIZINGAS

Galiojantis

Nuo 2022-02-01

nuo 0,7 % turto kainos (min. 160
EUR)
nuo 0,7 % turto kainos (min. 160
EUR)
nuo 0,7 % turto kainos (min. 160
EUR)
nuo 0,7 % turto kainos (min. 160
EUR)
nuo 1,5 % turto kainos (min. 160
EUR)

nuo 1,0 % turto kainos (min. 200
EUR)
nuo 0,7 % turto kainos (min. 200
EUR)

1.
LIZINGAS1
1.1. administravimo mokestis už lizingo sutarties
sudarymą:
1.1.1. jei lizingo objektas yra lengvasis automobilis,
ir:
1.1.1.1. turto kaina iki 29 999 EUR
1.1.1.2. turto kaina nuo 30 000 EUR iki 59 999
EUR
1.1.1.3. turto kaina nuo 60 000 EUR
1.1.2.

jei lizingo objektas yra kitas turtas

1.2. administravimo mokestis už veiklos nuomos
sutarties sudarymą

nuo 0,5 % turto kainos
nuo 1,0 % turto kainos (min. 200
EUR)
nuo 1,5 % turto kainos (min. 200
EUR)

Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui, įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą.
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Įkainiai privatiems klientams

DEBETO KORTELĖS

V.

1.1. mėnesinis kortelės administravimas
Grynųjų pinigų įmokėjimas

2.
3.

Nuo 2022-02-01

0,7 EUR

1 EUR
Iki 10 000 Eur per mėn.
nemokamai, viršijus – 0,2% nuo
10 000 EUR viršijančios sumos

-

Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų
operacijos
3.1. Grynųjų pinigų išėmimas:
3.1.1.

VI.
1.

Galiojantis
Debeto kortelės aptarnavimas

1.

Šiaulių banko bankomatuose

KREDITO KORTELĖS

0,4 % (min. 0,4 EUR)

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

Įkainiai privatiems klientams
Mastercard Gold
„SB Lizingo“ Mastercard
Galiojantis
Nuo 2022-02-01
Galiojantis
Nuo 2022-02-01

Grynųjų pinigų įmokėjimas
1.1. Šiaulių banko bankomatuose

-

Iki 10 000 Eur per
mėn. nemokamai,
viršijus – 0,2%
nuo 10 000 EUR
viršijančios sumos

-

Iki 10 000 Eur per
mėn. nemokamai,
viršijus – 0,2%
nuo 10 000 EUR
viršijančios sumos

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
2022 m. vasario 1 d., įsigalioja nauja Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių redakcija, kurioje atlikti šie pakeitimai:
1. Nurodytas Banko Elektroninių siuntų pristatymo dėžutės adresas, naudojant nacionalinį elektroninių siuntų pristatymo pašto
tinklą (kitaip – elektroninio pristatymo dėžutė, kurios adresas 112025254).
2. Tikslintos esamos sąvokos - „Banko darbo diena“, „Kredito pervedimas“, „Pagrindinė sąskaita“, bei įvestos naujos sąvokos –
„Elektroniniai kanalai“, „Paslaugų planas“, „Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sutartis“, „Tapatybės patvirtinimo priemonės“.
3. Detalizuotos banko sąskaitos sutarčių (įskaitant Pagrindinės sąskaitos) nutraukimo sąlygos, bei Banko teisė nesudaryti banko
sąskaitos sutarties.
4. Įtvirtinta Banko teisė skaičiuoti komisinį atlyginimą už Banko vidinėje sąskaitoje laikomas lėšas, kai klientas iki banko sąskaitos
uždarymo laiku nepersiveda savo lėšų į kitą sąskaitą.
5. Atsižvelgiant į Lietuvos banko rekomendacijas, įtvirtinama sąlyga apie užsienio bankų komisinių atlyginimų taikymą, kai klientas
atlieka OUR mokėjimus.
6. Tikslinta komisinio atlyginimo nurašymo už naudojimąsi Pagrindine sąskaita diena. Mokestis nurašomas kiekvieno mėnesio
paskutinę dieną.
7. Įtvirtinta galimybė Komisinio atlyginimo ataskaitą gauti per mobiliąją programėlę.
8. Išsamiai aprašyta palūkanų skaičiavimo metodika tiek bankui mokant palūkanas klientui už sąskaitos likutį, tiek klientui mokant
bankui neigiamas palūkanas.
9. Įtraukta nauja sąlyga dėl pranešimų siuntimo klientams, kai klientas atsiskaitydamas valstybėje narėje kortele susimoka už
prekes/paslaugas tos šalies valiuta (ne eurais). Tokiu atveju klientas gauna pranešimą iš Banko apie jam pritaikytą valiutos keitimo
antkainį pagal oficialų ECB kursą.
10. Tikslintos sąlygos apie mokėjimo nurodymo gavimo momentą banke, kai jis gaunamas po Banko darbo valandų, savaitgaliais
ar per šventes ir kliento teisė tokį mokėjimo nurodymą atšaukti.
11. Detalizuoti atvejai kada Bankas neįskaito lėšų į gavėjo sąskaitą ir jas grąžina mokėtojui.
12. Įtraukta nauja sąlyga dėl galimybės naudotis klientui pritaikyta laisvai disponuojama suma.
13. Nauja sąlyga dėl Banke vykdomų momentinių mokėjimų;
14. Praplėsta sąlyga kada klientų atliktas mokėjimų operacijas Bankas laiko kliento autorizuotomis operacijomis.
15. Įtrauktas naujas punktas, dėl kliento pareigos būti atidžiam užsisakant internete mokamo turinio paslaugas, dėl ko mokesčiai
nuo sąskaitos gali būti nurašomi be kliento sutikimo, taip pat būti atidžiam saugojant klientui išduotas tapatybės patvirtinimo
priemones ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats neinicijavo.
16. Įtrauktas naujas skyrius apie kliento teisę naudotis mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslauga, kurias teikia kiti
mokėjimo paslaugų teikėjai ir klientui kylančias pareigas.
17. Atlikti kiti techninio, patikslinančio pobūdžio pakeitimai.

PASLAUGŲ TEIKIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS
2022 m. vasario 1 d., įsigalioja nauja Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių redakcija, kurioje atlikti šie pakeitimai:
1. Nurodytas Banko Elektroninių siuntų pristatymo dėžutės adresas, naudojant nacionalinį elektroninių siuntų pristatymo pašto
tinklą (kitaip – elektroninio pristatymo dėžutė, kurios adresas 112025254).
2. Nustatant esamo kliento tapatybę Bankui tampa priimtinas EEE valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas, kuris atitinka ES
direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) I priede nustatytus reikalavimus.
3. Įtvirtinta kliento pareiga, Bankui paprašius, pateikti JADIS išrašą apie naudos gavėjus ar kliento pilietybę.
4. Praplėsta principo „pažink savo klientą“ sąlyga, dėl banko teisės reikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus ir/ar informaciją,
patvirtinančius Kliento dalykinių santykių su Banku tikslą, numatomą pobūdį, lėšų kilmę, mokėjimo paskirtį ir kt.
5. Aiškiau išskirtos sąlygos, kada Bankas įgyja teisę stabdyti paslaugų teikimą ir kokiais atvejais įgyja teisę nutraukti sutartis.
6. Papildoma nauja sąlyga dėl sutarčių sudarymo nuotoliniu būdu ir vartotojo teisė atsisakyti tokios sutarties per 14 d.
7. Detalizuotos Kliento atstovo teisės, veikiant kliento vardu.
8. Praplečiama tapatybės patvirtinimo priemonių apibrėžtis įtraukiant mobilaus parašo, SMART ID priemones, taip pat saugaus
atsiskaitymo internetu slaptažodį.
9. Atsisakoma kai kurių perteklinių sąlygų ar sąlygų, kurios dubliuojasi Mokėjimų taisyklėse.
10. Atlikti kiti techninio, patikslinančio pobūdžio pakeitimai.

NAUDOJIMOSI PASLAUGŲ PLANAIS SĄLYGOS
2022 m. vasario 1 d., įsigalioja nauja Naudojimosi paslaugų planais sąlygų redakcija, kurioje įtrauktos šios naujos sąlygos:
• Komisinis atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo atliekamų / neatliekamų mokėjimo operacijų ir/ar Kliento
sąskaitai taikomų apribojimų, taip pat neatsižvelgiant į tai ar Klientas išnaudojo visas, ar tik dalį į paslaugų planą įeinančių
paslaugų, ar visiškai nesinaudojo mokėjimo paslaugomis;
• Klientui viršijus nustatytą paslaugų planą sudarančių paslaugų ir mokėjimo operacijų skaičių ar leidžiamą maksimalią grynųjų
pinigų išėmimo, ar įnešimo sumą per vieną kalendorinį mėnesį, Bankas nuo viršijančio mokėjimo operacijų skaičiaus ar
viršijančios leidžiamos maksimalios grynųjų pinigų išėmimo, ar įnešimo sumos, pradeda taikyti Paslaugų įkainiuose nurodytą
komisinį atlyginimą.
Su pokyčiais susijusių dokumentų naujausias redakcijas galite rasti Šiaulių banko tinklalapyje sb.lt arba klientų aptarnavimo
skyriuose (prieš vizitą būtina užsiregistruoti).

