
Informacijos apie mokesčius dokumentas

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: Paysera LT, UAB

Sąskaitos pavadinimas: Paysera elektroninių pinigų sąskaita

Data: 2021-04-01

 Šiame dokumente pateikiama informacija apie mokesčius už pagrindines

paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos mokesčius su

mokesčiais už kitas sąskaitas.

 Gali būti taikomi ir mokesčiai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias paslaugas.

Išsami informacija apie visų su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų mokesčius

pateikiama Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje, jos prieduose ir įkainių

puslapyje.

 Šiame dokumente vartojamų sąvokų žodynas skelbiamas nemokamai.

Paslaugos ir mokesčiai

Paslaugos Mokesčiai

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos

[Paysera] sąskaitos atidarymas ir tvarkymas 0 EUR

Mokėjimai (išskyrus korteles)

Vidinis pervedimas tarp [Paysera] klientų

Kredito pervedimas SEPA

Kredito pervedimas SEPA INSTANT

Kredito pervedimas Ne SEPA

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Pervedimas EUR valiuta – 7,00 EUR

https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys
https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/kainos
https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/kainos


Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas

Pervedimas USD valiuta – 7,00 EUR

Pervedimas GBP valiuta – 0,80 GBP

Pervedimas PLN valiuta – 2,70 PLN

Pervedimas NOK valiuta – 2,00 NOK

Pervedimas BGN valiuta – 1,00 BGN

0 EUR

Jungtinės Karalystės bankai, GBP pervedimo

įskaitymo kaina – 0,50 %, bet ne mažiau kaip

0,20 GBP

Norvegijos [DNB] bankas, NOK pervedimo

įskaitymo kaina – 2,00 NOK

Bulgarijos bankai, BGN pervedimo įskaitymo

kaina – 0 EUR

Lenkijos bankai, PLN įskaitymo kaina (daugeliu

atvejų) – 1,94%

Kortelės ir grynieji

Paysera debetinės kortelės išdavimas

Pirmos kortelės mėnesinis mokestis (mokamas iš

anksto, už ateinantį mėnesį)

Antros (ir kitų sekančių) kortelės mėnesinis

mokestis (kai kortelė susieta su ta pačia

sąskaita, kaip ir pirmoji)

3,00 EUR

0,75 EUR

0 EUR

[Paysera] skyriuje – 0 EUR (iki 1000 EUR,



Grynųjų pinigų išėmimas

Grynųjų pinigų įmokėjimas

viršijus 1000 EUR sumą – 0,35 % nuo viršytos

sumos, bet ne mažiau kaip 1 EUR už operaciją)

[Perlo] terminaluose – 1,00 EUR (iki 500 EUR)

[Lietuvos spauda] kioskuose – 0,50 EUR

(nuo 10 EUR iki 500 EUR)

[Narvesen] kioskuose – 0,50 EUR

(nuo 10 EUR iki 500 EUR)

[PayPost] skyriuose – 0,3 % nuo sumos, bet ne

mažiau kaip 0,80 EUR

[Natų] knygyne – 0,5 % nuo sumos, bet ne

mažiau kaip 0,29 EUR

[Money Express] (Latvija) – 1,40 % nuo sumos,

bet ne mažiau kaip 1,00 EUR (iki 5000 EUR)

[E-lats] (Latvija) – 1,40 % nuo sumos, bet ne

mažiau kaip 1,00 EUR

[Money Express] (Estija) – 1,0 % nuo sumos,

bet ne mažiau kaip 1,00 EUR

[Paysera] skyriuje – 0 EUR

[Perlo] terminaluose – 0,05 % + 0,43 EUR

(iki 300 EUR)

[Maxima] parduotuvėse – 0,35 EUR

(iki 600 EUR)



[Lietuvos pašto] skyriuose – 0,35 EUR

(iki 580 EUR)

[PayPost] skyriuose – 0,35 EUR

(iki 580 EUR)

[Natų] knygyne – 0,5 % nuo sumos, bet ne

mažiau kaip 0,29 EUR

[Foxbox] terminaluose:

iki 30 EUR – 1 EUR

30-200 – 1,50 EUR

201-400 - 2,00 EUR

(iki 400 EUR)

[Money Express] (Latvija) – 0,5 % nuo sumos, b

et ne mažiau kaip 0,60 EUR (iki 5000 EUR)

[E-lats] (Latvija) – 0,5 % nuo sumos, bet ne

mažiau kaip 0,60 EUR

[Money Express] (Estija) – 0,5 % nuo sumos,

bet ne mažiau kaip 0,60 EUR (iki 9000 EUR)

Sąskaitos kreditavimas ir susijusios paslaugos

Paslauga neteikiama



Informacijos apie mokesčius
dokumentas
Sąskaitos teikėjo pavadinimas: UAB „Finansinės paslaugos „Contis“

Sąskaitos pavadinimas: „Paysera Visa“ mokėjimo kortelės sąskaita

Data: 2021 m. balandžio 1 d.

· Šiame dokumente pateikiama informacija apie mokėjimo sąskaitos pagrindinių
paslaugų mokesčius. Galėsite palyginti šiuos mokesčius su kitų sąskaitų mokesčiais.

· Naudojantis sąskaitos paslaugomis gali būti taikomi ir čia nenurodyti mokesčiai.
Išsami informacija pateikiama naudojimo taisyklėse
(https://https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/paysera-visa-2020).

Paslauga Mokestis

Bendra sąskaitos paslauga

Sąskaitos administravimas

„Paysera Visa“ mokėjimo kortelės
sąskaita

Mėnesinis
administravimo
mokestis

Metinis mokestis

0,75 €

9 €

Mokėjimai (ne kortelėmis)

SEPA pinigų pervedimas ir gavimas
Pinigų pervedimas eurais – SEPA
Pinigų gavimas eurais – SEPA

Netaikoma
Netaikoma

Pinigų pervedimas ir gavimas už
SEPA ribų

Pinigų pervedimas už SEPA ribų
Tarptautinių mokėjimų gavimas

Netaikoma
Netaikoma

Kortelės ir išgryninimas

https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/paysera-visa-2020


Mokėjimo kortelės išdavimas fiziniams /
juridiniams asmenims

Papildomos mokėjimo kortelės fiziniams
/ juridiniams asmenims išdavimas

Pakaitinė kortelė fiziniams / juridiniams
asmenims

Kortelės atšaukimas

Už kortelę

Už kortelę

Už kortelę

Už kortelę

Už operaciją

Už operaciją

Už išgryninimą

Už išgryninimą

Už mokėjimą

Netaikoma

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 €

0,00 €

0,10 € plius 1,20 %
nuo operacijos sumos

1,00 €

1,50 € plius 1,80 %
nuo operacijos sumos

0,00 €

Atsiskaitymas mokėjimo kortele eurais

Atsiskaitymas mokėjimo kortele užsienio
valiuta

Išgryninimas eurais Europoje

Išgryninimas užsienio valiuta už Europos
ribų

Mokėjimo atmetimas dėl lėšų trūkumo

Leidimas atlikti mokėjimą nepaisant lėšų
trūkumo

Sąskaitos kreditavimas ir susijusios paslaugos

Numatytas kreditavimas
Nenumatytas kreditavimas

Netaikoma
Netaikoma

Kitos paslaugos

Likučio tikrinimas bankomate Už kartą 0,30 €



Sąvokos

Sąvoka Paaiškinimas

Leidimas atlikti
mokėjimą nepaisant
lėšų trūkumo

Sąskaitos teikėjas leidžia atlikti mokėjimą iš kliento
sąskaitos, nors joje nėra pakankamai lėšų (arba toks
mokėjimas viršytų klientui numatytą kreditavimo limitą).

Numatytas
kreditavimas

Sąskaitos turėtojas ir klientas iš anksto susitaria, kad
klientas galės pasiskolinti lėšų, kai jų nebeliks jo
sąskaitoje. Sutartyje nurodoma didžiausia suma, kurią
galima pasiskolinti ir, ar yra taikomi mokesčiai ir
palūkanos.

Likučio tikrinimas
bankomate

Klientas peržiūri sąskaitos likutį bankomate.

Kortelės atšaukimas Kortelės teikėjas taiko atšaukimo mokestį, jei klientas
kortelės užsakymą atšaukia per 14 dienų nuo kortelės
kliento vardu užsakymo.

Išgryninimas eurais
Europoje

Klientas iš savo sąskaitos atlieka išgryninimą eurais iš
bankomato Europoje.

Išgryninimas užsienio
valiuta už Europos ribų

Klientas iš savo sąskaitos atlieka išgryninimą užsienio
valiuta iš bankomato už Europos ribų.

Atsiskaitymas
mokėjimo kortele
eurais

Klientas naudojasi savo mokėjimo kortele mokėjimui
eurais atlikti. Ja galima atsiskaityti parduotuvėje, internete
ar telefonu.

Atsiskaitymas
mokėjimo kortele
užsienio valiuta

Klientas naudojasi savo mokėjimo kortele mokėjimui
užsienio valiuta atlikti. Ja galima atsiskaityti parduotuvėje,
internete ar telefonu.

Mokėjimo kortelės
išdavimas

Sąskaitos teikėjas išsiunčia mokėjimo kortelę klientui.

Papildomos mokėjimo
kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas klientui išsiunčia mokėjimo kortelę,
skirtą kitam asmeniui.



Sąskaitos
administravimas

Sąskaitos teikėjas paruošia sąskaitą, kad ja galėtų
naudotis klientas.

Tarptautinių mokėjimų
gavimas

Kai pinigai išsiunčiami į kliento sąskaitą iš sąskaitos
neatliekant SEPA pervedimo.

Mokėjimų eurais
gavimas – SEPA

Kai atliekamas SEPA pervedimas į kliento sąskaitą.

Atsisakymas atlikti
mokėjimą dėl lėšų
trūkumo

Sąskaitos teikėjas atsisako atlikti mokėjimą iš kliento
sąskaitos, nes joje nėra pakankamai lėšų.

Pakaitinė mokėjimo
kortelė

Sąskaitos teikėjas išsiunčia pakaitinę mokėjimo kortelę
klientui.

Pinigų pervedimas
eurais – SEPA

Sąskaitos teikėjas kliento nurodymu atlieka SEPA
pervedimą iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.

Pinigų pervedimas už
SEPA ribų

Sąskaitos teikėjas kliento nurodymu atlieka pervedimą iš
kliento sąskaitos į kitą sąskaitą už SEPA ribų.

Nenumatytas
kreditavimas

Klientas pasiskolina pinigų, kai lėšų sąskaitoje nebėra
(arba klientas viršijo numatytą kreditavimo limitą) ir dėl to
nesusitarė su sąskaitos teikėju iš anksto.
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