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            Privačių klientų kainoraštis 
 Prašome atkreipti dėmesį, kad kainos nurodytos Speciali skiltyje yra taikomos, jei Jums reikia 
didesnio nei standartinio limito ir (arba) vykdote veiklą pagal laisvai samdomo darbuotojo pažymėjimą. 

 Taip pat, atkreipkite dėmesį, kad sąskaitos atidarymo mokesčiai yra negražinami. 

Paslaugos EEE1 Ne-EEE1 Speciali 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūra (iki 10 
darbo dienų) 

€0 €100 €250 

Papildomas mokestis už skubią dokumentų peržiūrą (iki 2 
darbo dienų) 

€20 €100 €250 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €5 €20 €50 
Neaktyvios2 sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €5 €20 €50 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą sąskaitoje nutraukus 
verslo santykius su banku 

€15 €60 €150 

Įeinantys SEPA mokėjimai €0 €5 €10 
Lėšų vidinis pavedimas tarp GURUPAY vartotojų sąskaitų €0 €0 €0 
Išeinantys SEPA mokėjimai €1 €5 €10 
Išeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai (SHA3) 0.1% (Min €45) 0.2% (Min €70) 0.4% (Min €120) 
Įeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai 0.1% (Min €10) 0.1% (Min €10) 0.1% (Min €10) 
Mokėjimo taisymas/tyrimas/atšaukimas/grąžinimas €20 €40 €60 
Lėšų, pervestų į kliento GURUPAY sąskaitą, grąžinimas kliento 
pageidavimu €20 €40 €60 

Lėšų iš GURUPAY kliento korespondentinės sąskaitos 
grąžinimas į GURUPAY kliento sąskaitą €20 €40 €60 

Bauda už visos informacijos ir dokumentų nepateikimą iki 
prašyme nurodyto termino 

€25 €150 €200 

Minimalus balansas €5 €100 €200 
Metinis mokestis už valdomas lėšas (jei sąskaitos likutis yra 
lygus arba didesnis nei €30,000) mokamas kas mėnesį 

0.7% 0.7% 0.7% 

Einamosios sąskaitos uždarymas €0 €150 €250 
Kliento duomenų atnaujinimas (pvz. galutinio naudos gavėjo ir 
(arba) gavėjo įgalioto atstovo pasikeitimas) 

€10 €100 €100 

Sąskaitos išrašas (antspauduotas) €5 €5 €5 
Banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas auditoriams, 
kt.) €50 €50 €50 

Apostilizuoti banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas 
auditoriams, kt.) 

€150 €150 €150 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas4 €50 €100 €100 
Kurjerių paslaugos siunčiant dokumentus klientui Pagal pageidavimą 
1. EEE – Europos ekonominė erdvė. 
2. Taikoma klientams, kurie 3 mėnesių laikotarpiu atlieka 0 sandorių. 
3. Banko mokesčiai mokami mokėtojo ir gavėjo (SHA) – vienintelis Guru Pay taikomas aptarnavimo mokestis SWIFT pavedimams. Jis 

reiškia, kad siuntėjas ir gavėjas dalinasi pervedimo mokesčius: 
 Mokėtojas moka visus mokesčius iš siuntėjo banko. Mokesčiai už mokėjimo pervedimą apmokestinami atskirai. 
 Gavėjas sumoka visus gavėjo banko taikomus mokesčius. Gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus korespondento / tarpininko 

mokesčius. 
4. Prokurorai, prisiekusiųjų teismo pareigūnai ir kt. 

 


