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Informacijos apie komisinį 
atlyginimą dokumentas 

 
 
Sąskaitos teikėjo pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas 
Sąskaitos pavadinimas: Banko sąskaita 
Data: 2019-01-01 
 
• Šiame dokumente pateikiama informacija Vartotojui apie komisinį atlyginimą 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 šiame dokumente nenurodytas su sąskaita 
susijusias paslaugas. Išsami informacija pateikiama Banko Kainyne. 

• Šiame dokumente vartojamų sąvokų žodynas skelbiamas galite gauti nemokamai. 

 

Paslauga Komisinis atlyginimas 

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos 

Sąskaitos tvarkymas  
Banko sąskaitos atidarymas 
(netaikomas klientams, turintiems 
bent vieną sąskaitą banke)  
Mėnesinis mokestis privatiems 
klientams  

 
 
 
 
Per mėnesį 
Iš viso per metus 

 
Paslauga 

neteikiama 
 
 

0,29 EUR 
3,48 EUR 

Mokėjimai (išskyrus korteles) 

Kredito pervedimas SEPA 
Mokėjimas banko viduje į savo 
sąskaitas 
 
 
 

 
Elektroniniais kanalais 
(išskyrus Telefoninę 
bankininkystę) 

 
nemokamai 
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Mokėjimas banko viduje į kito 
kliento sąskaitą 
 
 
 
 
Vietinis mokėjimas/ EU mokėjimas 

Verslo centruose arba 
per Telefoninę 
bankininkystę 
Elektroniniais kanalais 
(išskyrus Telefoninę 
bankininkystę) 
Verslo centruose arba 
per Telefoninę 
bankininkystę 
Elektroniniais kanalais 
(išskyrus Telefoninę 
bankininkystę) 
Verslo centruose arba 
per Telefoninę 
bankininkystę 

 
3,50 EUR 

 
 

0,40 EUR 
 
 

3,50 EUR 
 
 

0,40 EUR 
 
 

3,50 EUR 

Kredito pervedimas ne SEPA 
Mokėjimas su mokėjimo mokesčio 
tipu „SHA“ arba „BEN“, paprastas 
 
 
 
 
Mokėjimas su mokėjimo mokesčio 
tipu OUR“, paprastas 

 
Elektroniniais kanalais 
(išskyrus Telefoninę 
bankininkystę) 
Verslo centruose arba 
per Telefoninę 
bankininkystę 
Elektroniniais kanalais 
(išskyrus Telefoninę 
bankininkystę) 
Verslo centruose arba 
per Telefoninę 
bankininkystę 

 
13,00 EUR 

 
 

22,00 EUR 
 
 

26,00 EUR 
 
 

30,00 EUR 

Tiesioginis debetas   paslauga neteikiama 

E.sąskaitos automatinis 
apmokėjimas 

 0,00 EUR 

Gautų mokėjimų eurais 
įskaitymas 

 0,00 EUR 

Gautų tarptautinių mokėjimų 
įskaitymas 
Tarptautinio mokėjimo su mokėjimo 
mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" 
įskaitymas EEE šalių valiutomis  

  
 

8,00 EUR 
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Tarptautinio Mokėjimo su mokėjimo 
mokesčio tipu "SHA" arba "BEN" 
įskaitymas kitomis valiutomis  

10,00 EUR 

Kortelės ir grynieji pinigai 

Debeto kortelės išdavimas 
[Išduodama „Debit MasterCard”] 
Kortelės išdavimas 
Mėnesinis kortelės aptarnavimo 
mokestis  
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus 
kortelės galiojimui) 

 
 
 
Per mėnesį 
Iš viso per metus 

 
 

Paslauga neteikiama 
0,36 EUR 
4,32 EUR 

nemokamai 

Kredito kortelės išdavimas 
[Išduodama „MC Standard”] 
Kortelės išdavimas 
Metinis kortelės sąskaitos 
tvarkymo mokestis 
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus 
kortelės galiojimui) 

 
 
 
 

 
 

Paslauga neteikiama 
7,24 EUR 

 
7,24 EUR 

Grynųjų pinigų išėmimas 
Iš banko sąskaitos Verslo 
centruose 
[„Debit MasterCard”] iš Danske 
banko bankomatų tinklo Lietuvoje 
[„Debit MasterCard”] iš kitų bankų 
bankomatų Lietuvoje 

 
 
 
 

 
Paslauga neteikiama 

 
0,4% (mažiausiai 

0,29 EUR) 
1,4 % (mažiausiai 

0,29 EUR) 

Grynųjų pinigų įmokėjimas 
Į savo sąskaitą  banknotais 
skyriuje 
 [„Debit MasterCard”] Danske 
banko bankomatuose Lietuvoje 
[„MC Standard”] Danske banko 
bankomatuose Lietuvoje 

 
 

 
Paslauga neteikiama 

 
nemokamai 

 
nemokamai 

 

 


