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Klientų kategorijos ir jų priskyrimas 

Guru Pay priskiria kiekvienam klientui kategorijas ir kategorijai atitinkamas kainas. Kategorijos 
yra priskiriamos pagal šiuos kriterijus: 

1 Kategorija – EEE įsikūrusi ir verslo veikla yra susijusi su: e. prekyba, mažmenine prekyba, 
logistika, teisinių paslaugų teikimu, teisine praktika, rinkodara, buhalterija, IT plėtra, tarpininkavimo 
paslaugomis, taip pat nepriklausomi teisininkai bei mokesčių konsultantai. 

2 Kategorija – EEE įsikūrusi ir verslo veikla yra susijusi su: e. prekyba, mažmenine prekyba, 
logistika, teisinių paslaugų teikimu, teisine praktika, rinkodara, buhalterija, IT plėtra, tarpininkavimo 
paslaugomis, taip pat nepriklausomi teisininkai bei mokesčių konsultantai. 

3 Kategorija – EEE įsikūrusi ir verslo veikla yra susijusi su: žiniasklaida, internetinėmis 
reklamomis, Forex, veiklomis, į kurias įeina azartiniai lošimai, žaidimai ir (arba) kitos veiklos, susijusios 
su startiniu mokesčiu ir prizais, įskaitant, bet neapsiribojant, kazino žaidimais, loterijomis, įgūdžių 
žaidimais ir loterijomis, kuriose nereikia pradinio mokesčio dalyvauti (tik reguliuojamoms), mokėjimo 
paslaugų teikimu, finansinėmis paslaugomis, pinigų pavedimų paslaugomis, draudimais, notaro 
praktika, nekilnojamu turtu, yra filialai ar gerai žinomi pažinčių portalai. 

4 Kategorija – Ne-EEE/ EEE įsikūrusi ir verslo veikla yra susijusi su: žiniasklaida, 
internetinėmis reklamomis, Forex, veiklomis, į kurias įeina azartiniai lošimai, žaidimai ir (arba) kitos 
veiklos, susijusios su startiniu mokesčiu ir prizais, įskaitant, bet neapsiribojant, kazino žaidimais, 
loterijomis, įgūdžių žaidimais ir loterijomis, kuriose nereikia pradinio mokesčio dalyvauti (tik 
reguliuojamoms), mokėjimo paslaugų teikimu, finansinėmis paslaugomis, pinigų pavedimų 
paslaugomis, draudimais, notaro praktika, nekilnojamu turtu, yra filialai ar gerai žinomi pažinčių 
portalai.  

5 Kategorija – Ne-EEE/ EEE įsikūrusi ir verslo veikla yra susijusi su: žiniasklaida, 
internetinėmis reklamomis, Forex, veiklomis,  susijusiomis su kripto valiuta, veiklomis į kurias įeina 
azartiniai lošimai, žaidimai ir (arba) kitos veiklos, susijusios su startiniu mokesčiu ir prizais, įskaitant, 
bet neapsiribojant, kazino žaidimais, loterijomis, įgūdžių žaidimais ir loterijomis, kuriuose nereikia 
pradinio mokesčio dalyvauti (tik reguliuojamoms), mokėjimo paslaugų teikimu, finansinėmis 
paslaugomis, pinigų pavedimų paslaugomis, draudimais, notaro praktika, nekilnojamu turtu, yra filialai 
ar gerai žinomi pažinčių portalai.  

Galutinis sprendimas dėl kategorijos priskyrimo priklauso Guru Pay. Aukščiau išvardinti 
kainodaros kategorijos nustatymo kriterijai yra tik orientaciniai, atitinkantys daugumą atvejų. 

Kad įmonė būtų laikoma EEE įsikūrusia įmone, ji privalo atitikti visus žemiau išvardintus reikalavimus: 

 Įmonė, kuri kreipiasi dėl sąskaitos atidarymo, yra registruota EEE valstybėje narėje. 
 Įmonės, kurios sudaro besikreipiančios dėl sąskaitos atidarymo bendrovės nuosavybės 

struktūrą, yra registruotos EEE valstybėje narėje. 
 Kiekvienas iš galutinių naudos gavėjų - direktorius (-iai) ir akcininkas (-ai) turi EEE valstybės 

narės išduotą dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą). 
 Įmonės būstinė yra EEE valstybėje narėje. 

EEE – Europos ekonominė erdvė. EEE valstybių narių sąrašą galite rasti čia 
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Kainoraščio pataisos 

UAB Guru Pay teikiamas kainų ir paslaugų aprašas gali kisti ir įmonė nėra įpareigota pranešti 
klientams apie aprašo atnaujinimus. UAB Guru Pay klientams yra rekomenduojama reguliariai tikrinti 
kainas, paviešintas UAB Guru Pay oficialiame puslapyje – čia. Taip pat, UAB Guru Pay gali taikyti 
individualų kainų modelį, remiantis kliento veikla ir (arba) su verslu susijusiais tikslais. 

Tarptautiniai mokėjimai (SWIFT) 

Pavedimai kitomis valiutomis ir (arba) mokėjimai eurais į bankus už SEPA ribų.  

Ribojamų industrijų sąrašas SWIFT mokėjimams: Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla, 
Labdara, Ginklų gamyba arba prekyba, Aukcionų organizavimas, Brangakmenių ar juvelyrinių dirbinių 
gamyba arba prekyba. 
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1. IBAN verslo klientų – 1 kategorijos kainoraštis 

Prašome atkreipti dėmesį, kad įeinantys ir išeinantys SWIFT mokėjimai yra galimi tik tam tikromis 
sąlygomis. Jei norite sužinoti daugiau, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi el. 
paštu clientcare@gurupay.eu. 

Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį, kad visi EU bankai (ir daugybė kitų) palaiko SEPA pavedimus. 
SEPA yra greičiausias ir pigiausias būdas pervesti lėšas. Didžiajai daliai SEPA pavedimų tarpuskaita 
(kliringas) atliekama tą pačią dieną. 

Paslaugos Kainos 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūra (iki 10 
darbo dienų) 

€250 

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

€250 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €25 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą sąskaitoje nutraukus verslo 
santykius su banku 

€300 

Įeinantys SEPA mokėjimai €0 
Vidinis pavedimas €0 
SEPA pavedimai iki €5,000 €1 
SEPA pavedimai iki €50,000 €5 
SEPA pavedimai virš €50,000 €10 
Išeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai (SHA) 0.2% (Min €25) 
Įeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai 0.1% (Min €10) 
Mokėjimo taisymas/tyrimas/atšaukimas/grąžinimas €60 
Metinis mokestis už valdomas lėšas (jei sąskaitos likutis yra 
lygus arba didesnis nei €30,000) mokama kas mėnesį 

0.7% 

Einamosios sąskaitos uždarymas €150 
Bauda už visos informacijos ir dokumentų nepateikimą iki 
prašyme nurodyto termino €150 

Kliento duomenų atnaujinimas (pvz. galutinio naudos gavėjo ir 
(arba) gavėjo įgalioto atstovo pasikeitimas) 

€150 

Sąskaitos išrašas (antspauduotas) €5 
Banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas auditoriams, 
kt.) €30 

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

€150 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas €50 
Kurjerių paslaugos siunčiant dokumentus klientui Pagal pageidavimą 
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2. IBAN verslo klientų – 2 kategorijos kainoraštis 

Prašome atkreipti dėmesį, kad įeinantys ir išeinantys SWIFT mokėjimai yra galimi tik tam tikromis 
sąlygomis. Jei norite sužinoti daugiau, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi el. 
paštu clientcare@gurupay.eu. 

Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį, kad visi EU bankai (ir daugybė kitų) palaiko SEPA pavedimus. 
SEPA yra greičiausias ir pigiausias būdas pervesti lėšas. Didžiajai daliai SEPA pavedimų tarpuskaita 
(kliringas) atliekama tą pačią dieną. 

Paslaugos Kainos 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūra (iki 10 
darbo dienų) 

€750 

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

€250 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €200 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą sąskaitoje nutraukus verslo 
santykius su banku 

€500 

Įeinantys SEPA mokėjimai 0.1% 
Vidinis pavedimas €0 
SEPA pavedimai iki €5,000 0.1% (Min €5) 
SEPA pavedimai iki €50,000 0.1% (Min €25) 
SEPA pavedimai virš €50,000 0.1% (Min €50) 
Išeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai (SHA) 0.4% (Min €25) 
Įeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai 0.1% (Min €10) 
Mokėjimo taisymas/tyrimas/atšaukimas/grąžinimas €100 
Metinis mokestis už valdomas lėšas (jei sąskaitos likutis yra 
lygus arba didesnis nei €30,000) mokama kas mėnesį 

0.7% 

Einamosios sąskaitos uždarymas €150 
Bauda už visos informacijos ir dokumentų nepateikimą iki 
prašyme nurodyto termino €150 

Kliento duomenų atnaujinimas (pvz. galutinio naudos gavėjo ir 
(arba) gavėjo įgalioto atstovo pasikeitimas) 

€250 

Sąskaitos išrašas (antspauduotas) €5 
Banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas auditoriams, 
kt.) €30 

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

€150 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas €100 
Kurjerių paslaugos siunčiant dokumentus klientui Pagal pageidavimą 
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3. IBAN verslo klientų – 3 kategorijos kainoraštis 

Prašome atkreipti dėmesį, kad įeinantys ir išeinantys SWIFT mokėjimai yra galimi tik tam tikromis 
sąlygomis. Jei norite sužinoti daugiau, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi el. 
paštu clientcare@gurupay.eu. 

Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį, kad visi EU bankai (ir daugybė kitų) palaiko SEPA pavedimus. 
SEPA yra greičiausias ir pigiausias būdas pervesti lėšas. Didžiajai daliai SEPA pavedimų tarpuskaita 
(kliringas) atliekama tą pačią dieną. 

Paslaugos Kainos 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūra (iki 10 
darbo dienų) 

€1,250 

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

€250 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €200 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą sąskaitoje nutraukus verslo 
santykius su banku 

€500 

Įeinantys SEPA mokėjimai 0.1% 
Vidinis pavedimas €0 
SEPA pavedimai iki €5,000 0.25% (Min €5) 
SEPA pavedimai iki €50,000 0.25% 
SEPA pavedimai virš €50,000 0.25% 
Išeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai (SHA) 0.5% (Min €25) 
Įeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai 0.1% (Min €10) 
Mokėjimo taisymas/tyrimas/atšaukimas/grąžinimas €100 
Metinis mokestis už valdomas lėšas (jei sąskaitos likutis yra 
lygus arba didesnis nei €30,000) mokama kas mėnesį 

0.7% 

Einamosios sąskaitos uždarymas €150 
Bauda už visos informacijos ir dokumentų nepateikimą iki 
prašyme nurodyto termino €150 

Kliento duomenų atnaujinimas (pvz. galutinio naudos gavėjo ir 
(arba) gavėjo įgalioto atstovo pasikeitimas) 

€250 

Sąskaitos išrašas (antspauduotas) €5 
Banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas auditoriams, 
kt.) €30 

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

€150 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas €100 
Kurjerių paslaugos siunčiant dokumentus klientui Pagal pageidavimą 
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4. IBAN verslo klientų – 4 kategorijos kainoraštis 

Prašome atkreipti dėmesį, kad įeinantys ir išeinantys SWIFT mokėjimai yra galimi tik tam tikromis 
sąlygomis. Jei norite sužinoti daugiau, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi el. 
paštu clientcare@gurupay.eu. 

Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį, kad visi EU bankai (ir daugybė kitų) palaiko SEPA pavedimus. 
SEPA yra greičiausias ir pigiausias būdas pervesti lėšas. Didžiajai daliai SEPA pavedimų tarpuskaita 
(kliringas) atliekama tą pačią dieną. 

Paslaugos Kainos 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūra (iki 10 
darbo dienų) 

€1,250 

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

€500 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €300 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą sąskaitoje nutraukus verslo 
santykius su banku 

€500 

Įeinantys SEPA mokėjimai 0.5% 
Vidinis pavedimas €0 
SEPA pavedimai iki €5,000 0.5% (Min €5) 
SEPA pavedimai iki €50,000 0.5% 
SEPA pavedimai virš €50,000 0.5% 
Išeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai (SHA) 0.5% (Min €25) 
Įeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai 0.5% (Min €20) 
Mokėjimo taisymas/tyrimas/atšaukimas/grąžinimas €100 
Metinis mokestis už valdomas lėšas (jei sąskaitos likutis yra 
lygus arba didesnis nei €30,000) mokama kas mėnesį 

0.7% 

Einamosios sąskaitos uždarymas €150 
Bauda už visos informacijos ir dokumentų nepateikimą iki 
prašyme nurodyto termino €150 

Kliento duomenų atnaujinimas (pvz. galutinio naudos gavėjo ir 
(arba) gavėjo įgalioto atstovo pasikeitimas) 

€250 

Sąskaitos išrašas (antspauduotas) €5 
Banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas auditoriams, 
kt.) €30 

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

€150 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas €100 
Kurjerių paslaugos siunčiant dokumentus klientui Pagal pageidavimą 
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5. IBAN verslo klientų – 5 kategorijos kainoraštis 

Prašome atkreipti dėmesį, kad įeinantys ir išeinantys SWIFT mokėjimai yra galimi tik tam tikromis 
sąlygomis. Jei norite sužinoti daugiau, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi el. 
paštu clientcare@gurupay.eu. 

Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį, kad visi EU bankai (ir daugybė kitų) palaiko SEPA pavedimus. 
SEPA yra greičiausias ir pigiausias būdas pervesti lėšas. Didžiajai daliai SEPA pavedimų tarpuskaita 
(kliringas) atliekama tą pačią dieną. 

Paslaugos Kainos 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūra (iki 10 
darbo dienų) 

€2500 

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

€500 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis €300 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą sąskaitoje nutraukus verslo 
santykius su banku 

€500 

Įeinantys SEPA mokėjimai 0.5% 
Vidinis pavedimas €0 
SEPA pavedimai iki €5,000 0.5% (Min €5) 
SEPA pavedimai iki €50,000 0.5% 
SEPA pavedimai virš €50,000 0.5% 
Išeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai (SHA) 0.75% (Min €25) 
Įeinantys Ne-SEPA (SWIFT) pavedimai 0.75% (Min €25) 
Mokėjimo taisymas/tyrimas/atšaukimas/grąžinimas €100 
Metinis mokestis už valdomas lėšas (jei sąskaitos likutis yra 
lygus arba didesnis nei €30,000) mokama kas mėnesį 

0.7% 

Einamosios sąskaitos uždarymas €150 
Bauda už visos informacijos ir dokumentų nepateikimą iki 
prašyme nurodyto termino €150 

Kliento duomenų atnaujinimas (pvz. galutinio naudos gavėjo ir 
(arba) gavėjo įgalioto atstovo pasikeitimas) 

€250 

Sąskaitos išrašas (antspauduotas) €5 
Banko išrašai (pvz. rekomendacinis laiškas, laiškas auditoriams, 
kt.) €30 

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

€150 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas €100 
Kurjerių paslaugos siunčiant dokumentus klientui Pagal pageidavimą 
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Papildoma informacija 

Sąskaitos atidarymui reikalingų dokumentų peržiūros mokestis - mokestis, kuris padengia visas 
išlaidas, patirtas peržiūrint įmonės dokumentus sąskaitos Guru Pay atidarymo metu. Šis mokestis yra 
negražinamas. 

Aktyvios sąskaitos priežiūros mėnesinis mokestis – nurašomas iš sąskaitos paskutinę mėnesio dieną. 

Vidinis pavedimas – pavedimas daromas tarp Guru Pay sąskaitų, kuomet siuntėjas ir gavėjas abu turi 
sąskaitas Guru Pay.  
 
Mokėjimo taisymas/ tyrimas/ atšaukimas/ grąžinimas – prašymas gautas telefonu, el. paštu arba žinute 
internetinėje bankininkystėje. 

Viešųjų teisinių subjektų įsakymų vykdymas – mokesčiai ar kiti prokurorų, prisiekusiųjų teismo 
pareigūnų ir kt. pateikti prašymai. 

Banko mokesčiai mokami mokėtojo ir gavėjo (SHA) – vienintelis Guru Pay taikomas aptarnavimo 
mokestis SWIFT pavedimams. Jis reiškia, kad siuntėjas ir gavėjas dalinasi pavedimo mokesčius: 

 Mokėtojas moka visus mokesčius iš siuntėjo banko. Mokesčiai už pavedimą apmokestinami 
atskirai. 

 Gavėjas sumoka visus gavėjo banko taikomus mokesčius. Gavėjas gaus mokėjimą atėmus 
visus korespondento / tarpininko mokesčius. 

 

 


