
Keičiamos Keičiamos Keičiamos Keičiamos mokėjimo korteliųmokėjimo korteliųmokėjimo korteliųmokėjimo kortelių, į , į , į , į kurių sąskaitas kurių sąskaitas kurių sąskaitas kurių sąskaitas pervedamas pervedamas pervedamas pervedamas darbo užmokestis, darbo užmokestis, darbo užmokestis, darbo užmokestis, 

naudojimo sąlygosnaudojimo sąlygosnaudojimo sąlygosnaudojimo sąlygos....    

Gerb. Kliente,Gerb. Kliente,Gerb. Kliente,Gerb. Kliente,    

norime Jus informuoti, kad nuo šių metų liepos 9 dienosnuo šių metų liepos 9 dienosnuo šių metų liepos 9 dienosnuo šių metų liepos 9 dienos keičiamos mokėjimo kortelių, į kurių į kurių į kurių į kurių 

sąskaitas pervedamas darbo užmokestissąskaitas pervedamas darbo užmokestissąskaitas pervedamas darbo užmokestissąskaitas pervedamas darbo užmokestis, naudojimo sąlygos: 

• jei į Jūsų įmonės darbuotojo mokėjimo kortelės sąskaitą yra pervedamas darbo 

užmokestis, bus nustatytas 500 eurų, 500 eurų, 500 eurų, 500 eurų, o jei darbuotojas yra mokėjimo kortelės,  

susietos su SEB banko paslaugų planais, turėtojas – 800 eurų 800 eurų 800 eurų 800 eurų per mėnesį nemokamas per mėnesį nemokamas per mėnesį nemokamas per mėnesį nemokamas 

pinigų paėmimo iš SEB banko ir DNB bankomatų Lietuvoje ir SEB grupės bankų pinigų paėmimo iš SEB banko ir DNB bankomatų Lietuvoje ir SEB grupės bankų pinigų paėmimo iš SEB banko ir DNB bankomatų Lietuvoje ir SEB grupės bankų pinigų paėmimo iš SEB banko ir DNB bankomatų Lietuvoje ir SEB grupės bankų 

bankomatų Latvijoje ir Estijoje limitas. bankomatų Latvijoje ir Estijoje limitas. bankomatų Latvijoje ir Estijoje limitas. bankomatų Latvijoje ir Estijoje limitas.     Per mėnesį pasiėmus didesnę pinigų    sumą, 

kaip ir iki šiol, bus taikomas 0,4 proc. mokestis, apskaičiuojamas nuo limito perviršio 

sumos 
 

• jei yra taikomas jei yra taikomas jei yra taikomas jei yra taikomas kortelės naudojimo mokestiskortelės naudojimo mokestiskortelės naudojimo mokestiskortelės naudojimo mokestis, jis, jis, jis, jis bus nurašomas ne kartą per metus, o 

kartą per mėnesį – jis bus išskaidytas į 12 dalių ir nurašomas kiekvieną kortelės jis bus išskaidytas į 12 dalių ir nurašomas kiekvieną kortelės jis bus išskaidytas į 12 dalių ir nurašomas kiekvieną kortelės jis bus išskaidytas į 12 dalių ir nurašomas kiekvieną kortelės 

galiojimo mėnesįgaliojimo mėnesįgaliojimo mėnesįgaliojimo mėnesį už praėjusį laikotarpį. Tokia mokesčio mokėjimo tvarka bus taikoma bus taikoma bus taikoma bus taikoma 

automatiškai, kai prasidės nauji kortelės galiojimai metai automatiškai, kai prasidės nauji kortelės galiojimai metai automatiškai, kai prasidės nauji kortelės galiojimai metai automatiškai, kai prasidės nauji kortelės galiojimai metai (galiojimo metai skaičiuojami 

nuo kortelės išdavimo dienos) 

 

Primename, kad, jei jei jei jei Jūsų įmonės darbuotojui Jūsų įmonės darbuotojui Jūsų įmonės darbuotojui Jūsų įmonės darbuotojui prireikprireikprireikprireikia ia ia ia daugiau grynųjdaugiau grynųjdaugiau grynųjdaugiau grynųjų pinigų,ų pinigų,ų pinigų,ų pinigų, negu nustatytas 

mėnesio nemokamas pinigų paėmimo limitas, jų jų jų jų galima galima galima galima pasiimti pasiimti pasiimti pasiimti grynųjų pinigų išmokėjimogrynųjų pinigų išmokėjimogrynųjų pinigų išmokėjimogrynųjų pinigų išmokėjimo    

paslaugą teikiančipaslaugą teikiančipaslaugą teikiančipaslaugą teikiančiųųųų    parduotuvparduotuvparduotuvparduotuvių kasoseių kasoseių kasoseių kasose    ::::    

Pagal šiuo metu skelbiamą https://www.seb.lt/kasdiene-bankininkyste/kita/grynuju-pinigu-

ismokejimas#pinigus-ismokancios-parduotuves informaciją, pinigus išmokančios parduotuvės yra:   

Prekybos centrai „Maxima“, „Iki“, „IKI Express“, „IKI Cento“, „Express Market“, „Šilas“, „Solo“, 

„Vynoteka“, „Gulbelė“ ir kitos parduotuvės, kuriose skelbiama, kad teikiama grynųjų pinigų 

išmokėjimo paslauga. Kasose galite ne tik kortele atsiskaityti už pirkinius, bet ir nemokamai iš savo 

sąskaitos pasiimti grynųjų pinigų. Jums tereikia prieš atsiskaitant informuoti apie tai kasos 

darbuotoją ir pasakyti, kokią sumą grynaisiais pinigais pageidaujate gauti. Pravartu Pravartu Pravartu Pravartu     žinoti:  žinoti:  žinoti:  žinoti:  uuuuž ž ž ž 

pirkinius mokama suma turi būti ne mažesnė kaip 5 Eur.  Iš kortelės sąskaitos galite pasiimti pirkinius mokama suma turi būti ne mažesnė kaip 5 Eur.  Iš kortelės sąskaitos galite pasiimti pirkinius mokama suma turi būti ne mažesnė kaip 5 Eur.  Iš kortelės sąskaitos galite pasiimti pirkinius mokama suma turi būti ne mažesnė kaip 5 Eur.  Iš kortelės sąskaitos galite pasiimti 

nuo 5 iki 100 eurų.nuo 5 iki 100 eurų.nuo 5 iki 100 eurų.nuo 5 iki 100 eurų.    

Dėl mokėjimo kortelių sąlygų pokyčių, kurie įsigalios nuo šių metų liepos 9 dienos, nereikia nereikia nereikia nereikia 

atlikti jokių veiksmųatlikti jokių veiksmųatlikti jokių veiksmųatlikti jokių veiksmų. Visi kortelių turėtojai gavo Visi kortelių turėtojai gavo Visi kortelių turėtojai gavo Visi kortelių turėtojai gavo llllaiškusaiškusaiškusaiškus    su informacijasu informacijasu informacijasu informacija    apie šiuos pakeitimusapie šiuos pakeitimusapie šiuos pakeitimusapie šiuos pakeitimus, 

todėl Jūsų įmonės darbuotojai yra supažindinti su mokėjimo kortelių naudojimo sąlygų 

pakeitimais. 

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų ar norėtumėte sužinoti daugiau apie populiariausių SEB 

banko mokėjimo kortelių įkainių pokyčius, maloniai kviečiame užsukti į SEB banko interneto 

svetainę https://www.seb.lt/kohttps://www.seb.lt/kohttps://www.seb.lt/kohttps://www.seb.lt/kortelesrtelesrtelesrteles, kreiptis į savo banko vadybininką ar skambinti į banką 

telefonais:  

Privatiems klientams: 1528 (visą parą);  Verslo klientams: 19222 (I—V 8.00—17.00) 

Jūsų SEB bankas 


