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1. Mėnesinių planų kategorijos  
 

TeslaPay skirsto verslo klientus į 3 kategorijas ir priskiria mėnesinį sąskaitos aptarnavimo 
planą pagal įmonės registracijos vietą ir verslo tipą1: 

• Europinis – įmonė yra registruota EEE šalyje ir vykdo žemesnės rizikos veiklą. 
• Tarptautinis – įmonė yra registruota už EEE šalies ribų ir vykdo žemesnės rizikos 

veiklą. 
• Aukštos rizikos – įmonė vykdo veiklą, kuri pagal TeslaPay politiką yra traktuojama 

kaip aukštos rizikos veikla. 
 

Įmonė gali būti laikoma kaip registruota EEE šalyje, jei atitinka abu reikalavimus:  

- Įmonė turi būti registruota bet kurioje iš EEE šalių. Tačiau, akcininkai ir naudos 
gavėjai gali būti piliečiais bet kurios iš šalies, kuri nėra įtraukta į mūsų uždraustų 
šalių sąrašą. 

- Įmonės atstovas/direktorius turi būti pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi bet 
kurioje iš EEE šalių. 

 

EEE šalių sąrašas: 

EEE šalys yra Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, 
Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, 
Malta, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, 
Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. 

 

Uždraustų šalių sąrašas: 

Uždraustos šalys ir teritorijos yra Afganistanas, Albanija, Angola, Bahamai, Barbadosas, 
Botsvana, Bisau Gvinėja, Burundis, Kambodža, Centrinė Afrikos Respublika, 
Demokratinė Kongo respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Gazos Ruožas, Gana, 
Irakas, Iranas, Jamaika, Jemenas, Krymas, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika 
(KLDR), Kuba, Libanas, Liberija, Libija, Malis, Mauricijus, Mianmaras, Mongolija, Nikaragva,  
Pakistanas, Panama, Pietų Sudanas, Siera Leonė, Sirija, Somalis, Sudanas, Šiaurės Korėja, 
Trinidadas ir Tobagas, Uganda, Vakarų Krantas (Palestinos okupuota teritorija), Vanuatu,  
Venesuela ir Zimbabvė. 

 

 

1Nurodytas paskirstymas bus pritaikomas daugeliui verslo klientų atvejų. Visgi, tam tikrais atvejais TeslaPay turi teisę priskirti įmonę 

prie kitos kategorijos bei verslo klientai, kurie buvo atvesti tarpininkų gali turėti kitokius įkainius nei yra nurodyta pateiktame kainyne. 

TeslaPay ir Verslo klientas kai kuriais ypatingais atvejais gali susitarti dėl kitokio kainyno. 
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2. Europinis kainynas 
 

 M planas L planas 
Sąskaitos tvarkymo mokesčiai 

Sąskaitos atidarymas 150 EUR standartinis 
350 EUR prioritetinis 

Sąskaitos tvarkymas (mėnesinis) 50 EUR  
(mažiau nei 100 000 EUR įplaukų per 

mėnesį) 

100 EUR 
(daugiau nei 100 000 EUR įplaukų per  

mėnesį) 
Minimalus sąskaitos likutis 200 EUR 200 EUR 
Mėnesinis mokestis už lėšų laikymą - 
Sąskaitos uždarymo mokestis 5 EUR 

SEPA pervedimai 
Vidinis pervedimas Nemokamai 
Įeinantis pervedimas Nemokamai 
Išeinantis pervedimas 0.50 EUR 
SEPA pervedimo atšaukimas arba tyrimas1 20 EUR + kitų bankų mokesčiai (jei bus) 

SWIFT pervedimai 

Įeinantis pervedimas Nemokamai 
Išeinantis pervedimas (EUR / SHA) 
EEE erdvėje / Standartinis (1 darbo diena) 

30 EUR 

Išeinantis pervedimas (EUR / SHA) 
EEE erdvėje / Skubus (iki 13.00 / ta pati 
diena) 

45 EUR 

Išeinantis pervedimas (EUR / SHA) 
Už EEE ribų / Standartinis (1 darbo diena) 

40 EUR 

Išeinantis pervedimas (EUR / SHA) Už 
EEE / Skubus (iki 13.00 / ta pati diena) 

60 EUR 

Išeinantis pervedimas (EUR / OUR) 
už EEE / Standartinis (1 darbo diena) 

50 EUR 

Išeinantis pervedimas (EUR / OUR) 
už EEE / Skubus (iki 13.00 / ta pati diena) 

70 EUR 

Išeinantis pervedimas (RUB/ OUR) 40 EUR 
Išeinantis pervedimas (PLN / OUR, SHA) 50 EUR 
Išeinantis pervedimas (GBP/ OUR, SHA) 60 EUR (laikinai neteikiame) 
Išeinantis pervedimas (CHF/ SHA) 60 EUR (laikinai neteikiame) 
Išeinantis pervedimas (USD / SHA, BEN)3 50 EUR (laikinai neteikiame) 
Išeinantis pervedimas (USD / OUR)3 70 EUR (laikinai neteikiame) 
Pervedimo informacija, atšaukimas ar 
tyrimas 

10 EUR + kitų bankų mokesčiai2 

Pervedimo įvykdymo patvirtinimas  5 EUR + kitų bankų mokesčiai 
Grąžinimo mokestis kai pervedimas negali 
būti įskaitytas 

Toks pat mokestis kaip ir siunčiant/gaunant pervedimus  

Kiti 
Papildomas mokestis mokant už sąskaitos 
atidarymą kortele 

5 EUR už standartinį sąskaitos atidarymą 
10 EUR už prioritetinį sąskaitos atidarymą 

Papildoma (nereguliari) sustiprinta kliento 
patikra Pagal individualų susitarimą 

 

1 Gali būti grąžinta ne visa pervedimo suma. Tai priklausys nuo gavėjo banko ir/arba korespondento banko 
pritaikytų mokesčių. Mokestis už pervedimo atšaukimo iniciavimą yra nurašomas visada. 

2 Gali skirtis, tačiau dažniausiai minimalus mokestis yra 20 - 100 EUR 

3 Pervedimai USD valiuta turi būti iš anksto suderinti su TeslaPay. Prašome susisiekti su mumis ir pateikti 
gavėjo banko informaciją. Kitu atveju, mes neprisiimame atsakomybės už jūsų atliktus pervedimus.  
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3. Tarptautinis kainynas 
 

Sąskaitos tvarkymo mokesčiai 
Sąskaitos atidarymas 500 EUR 
Sąskaitos tvarkymas (mėnesinis) 200 EUR 
Minimalus sąskaitos likutis 1000 EUR 
Mėnesinis mokestis už lėšų 
laikymą 

0.05 % 

Sąskaitos uždarymo mokestis 100 EUR 
SEPA pervedimai 

Vidinis pervedimas 3 EUR 
Įeinantis pervedimas Free of charge 
Išeinantis pervedimas 0 – 5000,00 EUR 

5000,01 - 10 000,00 EUR 
10 000,01 - 20 000,00 EUR 
20 000,01 - 30 000,00 EUR 

30 000,01 + EUR 

10 EUR 
30 EUR 
50 EUR 
70 EUR 
90 EUR 

SEPA pervedimo atšaukimas1 30 EUR 
SEPA pervedimo tyrimas 20 EUR + kitų bankų mokesčiai (jei bus) 

SWIFT pervedimai 
Įeinantis pervedimas 20 EUR + 0.2% 
Išeinantis pervedimas (EUR, RUB, 
PLN, GBP ir CHF) 

60 EUR + 0.2%, max 150 EUR  
(laikinai neteikiame GBP ir CHF valiuta) 

Išeinantis pervedimas (USD)2 90 EUR + 0.2%, max 200 EUR (laikinai neteikiame) 
Pervedimo informacija, 
atšaukimas ar tyrimas 

50 EUR + kitų bankų mokesčiai3 

Pervedimo įvykdymo 
patvirtinimas 

5 EUR + kitų bankų mokesčiai 

Grąžinimo mokestis kai 
pervedimas negali būti įskaitytas 

Toks pat mokestis kaip ir siunčiant/gaunant 
pervedimus 

Kiti 
Papildomas mokestis mokant už 
sąskaitos atidarymą kortele 

15 EUR 

Papildoma (nereguliari) sustiprinta 
kliento patikra 

Pagal individualų susitarimą 

 
1 Gali būti grąžinta ne visa pervedimo suma. Tai priklausys nuo gavėjo banko ir/arba korespondento banko 
pritaikytų mokesčių. Mokestis už pervedimo atšaukimo iniciavimą yra nurašomas visada. 

2 Pervedimai USD valiuta turi būti iš anksto suderinti su TeslaPay. Prašome susisiekti su mumis ir pateikti 
gavėjo banko informaciją. Kitu atveju, mes neprisiimame atsakomybės už jūsų atliktus pervedimus.  

3 Gali skirtis, tačiau dažniausiai minimalus mokestis yra 60 - 140 EUR 
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4. Aukštos-rizikos kainynas 
 

Sąskaitos tvarkymo mokesčiai 
Sąskaitos atidarymas 1500 – 3000 EUR 
Sąskaitos tvarkymas (mėnesinis) 250 EUR 
Minimalus sąskaitos likutis 1500 EUR 
Mėnesinis mokestis už lėšų 
laikymą 

0.05 % 

Sąskaitos uždarymo mokestis 100 EUR 
SEPA pervedimai 

Vidinis pervedimas 3 EUR 
Įeinantis pervedimas 0.3% 
Išeinantis pervedimas 0 – 5000,00 EUR 

5000,01 - 10 000,00 EUR 
10 000,01 - 20 000,00 EUR 
20 000,01 - 30 000,00 EUR 

30 000,01 + EUR 

10 EUR 
30 EUR 
50 EUR 
70 EUR 
90 EUR 

SEPA pervedimo atšaukimas1 30 EUR 
SEPA pervedimo tyrimas 20 EUR + kitų bankų mokesčiai (jei bus) 

SWIFT pervedimai 
Įeinantis pervedimas 20 EUR + 0.3% 
Išeinantis pervedimas (EUR, RUB, 
PLN, GBP ir CHF) 

60 EUR + 0.4%, max 150 EUR  
(laikinai neteikiame GBP ir CFH valiuta) 

Išeinantis pervedimas (USD)2 90 EUR + 0.4%, max 200 EUR (laikinai neteikiame) 
Pervedimo informacija, 
atšaukimas ar tyrimas 

50 EUR + kitų bankų mokesčiai3 

Pervedimo įvykdymo 
patvirtinimas 

5 EUR + kitų bankų mokesčiai 

Grąžinimo mokestis kai 
pervedimas negali būti įskaitytas 

Toks pat mokestis kaip ir siunčiant/gaunant 
pervedimus 

Kiti 
Bauda už dokumentų 
nepateikimą iki nustatyto termino 
pabaigos 

1500 EUR 

Papildomas mokestis mokant už 
sąskaitos atidarymą kortele 

100 EUR 

Papildoma (nereguliari) sustiprinta 
kliento patikra 

Pagal individualų susitarimą 

 
1 Gali būti grąžinta ne visa pervedimo suma. Tai priklausys nuo gavėjo banko ir/arba korespondento banko 
pritaikytų mokesčių. Mokestis už pervedimo atšaukimo iniciavimą yra nurašomas visada. 

2 Pervedimai USD valiuta turi būti iš anksto suderinti su TeslaPay. Prašome susisiekti su mumis ir pateikti 
gavėjo banko informaciją. Kitu atveju, mes neprisiimame atsakomybės už jūsų atliktus pervedimus.  

3 Gali skirtis, tačiau dažniausiai minimalus mokestis yra 60 - 140 EUR 
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5. Kiti bendri mokesčiai 
 

TeslaPay teikia papildomas paslaugas, kurių mokestis nepriklauso nuo kliento kategorijos: 

Kiti pervedimai 
Vyriausybės institucijų ir antstolių 
pavedimų vykdymas 

Pagal mokestį už atitinkamą mokėjimą Asmeninėje 
Paskyroje 

Antstolių ir viešųjų įstaigų įsakymų 
tvarkymas 

1 EUR 

Pažymos ir patvirtinimai 
Pavedimo, patvirtinto antspaudu ir 
pasirašyto UAB TeslaPay, kopija 

1 EUR 

Antspaudu patvirtintos ir UAB 
TeslaPay pasirašyta banko išrašo 
kopija 

3 EUR / už kiekvieną mėnesį 

Standartinis patvirtinimas apie 
sąskaitas 

20 EUR 

Rekomendacinis laiškas 30 EUR 
Nestandartinė pažyma 30 EUR 
Audito prašymų patvirtinimas 30 EUR 
Papildomas mokestis už pažymos 
išrašymą per ne ilgesnį kaip 1 
darbo dienos laikotarpį 

10 EUR 

Kiti 
Sąskaitų-faktūrų išrašymas (tarp 
TeslaPay klientų) 

Nemokamai 

Pranešimai el. paštu ar SMS Nemokamai 
Dokumentų siuntimo paslaugos 
Lietuvoje ir užsienyje 

5 EUR + faktinės banko išlaidos 

Dokumentų vertimas nuo 10 EUR / puslapį4 

 

1 Mokestis yra apmokestinamas PVM pagal galiojančias Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo normas   
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6. Pervedimų informacija 
 

Tarptautinių mokėjimų įkainių tipai:  

• OUR – klientas moka TeslaPay ir banko korespondento įkainį. Taip pat, gali atsirasti 
papildomi mokesčiai, jei mokėjimo atlikimo metu bankas tarpininkas ar gavėjo 
bankas pritaikys papildomus mokesčius. Tam tikrais atvejais bankas 
korespondentas ar/ir gavėjo bankas nesivadovauja TeslaPay instrukcijomis ir 
mokesčio dalį gali nurašyti nuo pervedamos sumos. 

• SHA - klientas moka tik TeslaPay mokesčius. Gavėjas sumoka visus banko 
korespondento ir gavėjo banko, su mokėjimu susijusius mokesčius. 

• BEN - gavėjas sumoka TeslaPay ir kitų bankų mokesčius, kurie yra nurašomi nuo 
mokėjimo sumos. Pasirinkus šį mokesčio tipą, minimali mokėjimo suma yra 200 
EUR arba ekvivalentas kita valiuta. 

 

TeslaPay taiko tik SHA tipo įkainius išeinantiems mokėjimams eurais arba kita EEE 
šalių valiuta* EEE šalių erdvėje. Atliekant mokėjimą į EEE šalį eurais ar kita EEE šalių 
valiuta, gavėjo bankas gauna pilną mokėjimo sumą, o gavėjo banko mokestis bus 
nurašytas nuo gavėjo, jei tai yra sutarta tarp gavėjo banko ir mokėjimo gavėjo. Jei 
mokėjimo nurodyme bus pateiktas BEN ar OUR tipo mokestis, TeslaPay turi teisę jį 
pakeisti į SHA. 

TeslaPay taiko OUR ir SHA tipo mokesčius išeinantiems mokėjimams eurais ir kitomis 
valiutomis už EEE teritorijos ribų. BEN tipo mokestis NEGALI būti taikomas mokėjimams 
eurais. 

* Europos Ekonominė Erdvės (EEE) šalių valiutos: EUR, GBP, NOK, SEK, CZK, CHF. 

 

Pervedimų įvykdymo terminai: 

• Vidiniai TeslaPay pervedimai tarp registruotų TeslaPay sąskaitų įvykdomi 
akimirksniu. 

• Standartiniai SEPA pervedimai įvykdomi per 1 darbo dieną. Atkreipkite dėmesį, 
kad mūsų darbo laikas yra 9: 00-18: 00 (Lietuvos laiku). 
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7. Sąskaitų atidarymo mokesčio informacija 
 

Verslo klientams yra taikomas negrąžinamas sąskaitos atidarymo mokestis. 

Už sąskaitos atidarymą galite sumokėti pavedimu arba kortele. Išankstinė sąskaita 
faktūra arba nuoroda apmokėjimui kortele bus išsiųsta el. paštu, kuris buvo naudojamas 
įmonės registracijai. 

TeslaPay pradės vertinti įmonės dokumentus tik sėkmingai sumokėjus sąskaitos 
atidarymo mokestį. 

 

 

 

8. Minimalaus sąskaitos likučio informacija 
 

Visi verslo klientai privalo palaikyti minimalų sąskaitos likutį (taikomas Europinės 
kategorijos klientams nuo 2021-04-01). Jo dydis priklauso nuo kliento kategorijos. 

Lėšos minimaliam likučiui turėtų būti pervestos po to, kai verslo sąskaitos paraišką 
patvirtina „TeslaPay“ atitikties komanda, bet prieš atidarant faktinę sąskaitą. Verslo 
sąskaita bus atidaryta tik gavus minėtas lėšas. 

Minimalus sąskaitos likutis gali būti naudojamas padengti bet kokį konkretaus 
kliento įsiskolinimą „TeslaPay“. 

Jei klientas nusprendė uždaryti sąskaitą, lėšos, skirtos minimaliam sąskaitos likučiui 
gali būti panaudotos ir pervestos. 

 

 


