Informacinis dokumentas apie
komisinį atlygį

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: „PayPal (Europa) S. à r.l. et Cie, S.C.A.“
(„PayPal“) Sąskaitos pavadinimas: „PayPal“ asmeninė paskyra
(Lietuva)
Data: 2021 kovo 1 d.
• Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlygį už pagrindines paslaugas,
susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti taikomą komisinį atlygį su komisiniais
atlygiais, taikomais už kitas sąskaitas.
• Komisinis atlygis gali būti taikomas ir už kitas čia nenurodytas su sąskaita susijusias
paslaugas. Išsami informacija pateikiama „PayPal“ naudotojo sutarties 1 priede.
• Šiame dokumente vartojamų terminų aiškinamasis žodynas skelbiamas nemokamai.

Paslauga

Komisinis atlygis

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos
Sąskaitos tvarkymas

Neaktyvios „PayPal“
paskyros mokestis
Mokėjimai (išskyrus korteles)
Kredito pervedimas SEPA1

Kredito pavedimas ne SEPA1

0,00 EUR
10,00 EUR

Pinigų siuntimas eurais kaip
komercinė operacija (t. y. kaip
mokėjimas už prekes ir paslaugas)
bendroje mokėjimų eurais erdvėje*
(SEPA)

0,00 EUR

Pinigų siuntimas eurais kaip asmeninė
operacija (t. y. ne kaip mokėjimas už
prekes ir paslaugas) bendroje mokėjimų
eurais erdvėje* (SEPA)

0,00 EUR

Pinigų siuntimas kaip komercinė
operacija (t.y. kaip mokėjimas už prekes
ir paslaugas) ne eurais*
Pinigų siuntimas kaip asmeninė
operacija (t. y. ne kaip mokėjimas už
prekes ar paslaugas) į JAV ir Kanadą
Pinigų siuntimas kaip asmeninė
operacija (t. y. ne kaip mokėjimas už
prekes ar paslaugas) į kitas šalis,
nepriklausančias Europos ekonominei

0,00 EUR

1,99 EUR

3,99 EUR

erdvei^

Gautų mokėjimų eurais
įskaitymas

Pinigų eurais gavimas kaip komercinė
operacija Europos ekonominėje erdvėje
(t. y. kaip mokėjimas už prekes ar
paslaugas)

Gautų tarptautinių mokėjimų
įskaitymas

Pinigų užsienio valiuta priėmimas kaip
komercinė operacja
(t. y. kaip
mokėjimas už prekes ir paslaugas) iš
šalių,
nepriklausančių
Europos
ekonominei erdvei

3,40% + 0,35
EUR

5,4%

Pinigai gali būti siunčiami tik iš vienos „PayPal“ sąskaitos į kitą „PayPal“ sąskaitą. Pinigai iš
„PayPal“ sąskaitos negali būti siunčiami į trečiosios šalies banko sąskaitą.

1

* Ši paslauga nemokama, jei
neatliekamas valiutos konvertavimas.
Jei
„PayPal“
atlieka
valiutos
konvertavimą, taikomas atitinkamas
valiutos
konvertavimui
nustatytas
valiutos keitimo kursas:

Valiutos
konvertavimas,
kuris vyksta jūsų
„PayPal“
sąskaitoje
neskaitant
ir
(arba)
prieš atliekant
atliekant
asmenines
arb
a komercines
operacijas
(„s
ąskaitoje“)
(pavyzdžiui,
konvertuojant
savo likutį į kitą
valiutą prieš
pinigų išėmimą
),
taip pat
atliekant
operacijas,
susijusias su
valiutos
konvertavimu,
kurių
konvertavimo
mokestį
sutiko
padengti
pardavėjas
operacijos
valiutos keitimo
mokestį:

3,0 % didesnis
nei išorinis
bazinis valiutos
keitimo kursas
(taip sudaromas
valiutos keitimo
kursas)

Už visas
kitas
operacijas, kurių
metu atliekamas
valiutos
konvertavimas ir

Operacijos
valiutos keitimo
kursas
atitinkamam
valiutos
keitimui
nustatytas
naudojant
valiutų
kursų
skaičiuoklę

Tiesioginis
debetas

Nėra
Nėra

Automatinis el. sąskaitosfaktūros apmokėjimas

Kortelės ir grynieji pinigai
Debeto kortelės išdavimas

Nėra

Kredito kortelės išdavimas

Nėra

Grynųjų pinigų įnešimas

Nėra

Grynųjų pinigų išėmimas

Nėra

^ Priklauso nuo galimybės paslaugas teikti gavėjui, registruotam atitinkamoje šalyje.

Aiškinamasis žodynas
Šiame informaciniame dokumente
apie komisinį atlygį naudojamų
terminų aiškinamasis žodynas
Paslauga

Apibrėžtis

Sąskaitos tvarkymas

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą
sąskaitą.

Neaktyvios „PayPal“ paskyros
mokestis

Metinis komisinis mokestis, mokamas už
„PayPal“ paskyrą, jei paskyra buvo neaktyvi bent
12 mėnesių iš eilės. „Neaktyvi“ reiškia, kad
naudotojas neprisijungė prie savo „PayPal“
paskyros ir kitaip nenaudojo savo „PayPal“
paskyros pinigams siųsti, gauti arba išsiimti.

Debeto kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda mokėjimo kortelę,
susietą su kliento mokėjimo sąskaita. Visa kortele
atliekamo mokėjimo suma iš karto nurašoma nuo
kliento sąskaitos.

Kredito kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda mokėjimo kortelę,
susietą su kliento mokėjimo sąskaita. Mokėjimų,
atliktų kortele per sutartą laikotarpį, suma
nustatytą dieną visiškai arba iš dalies nurašoma
nuo kliento sąskaitos. Kredito sutartyje,
sudarytoje tarp sąskaitos teikėjo ir kliento,
nurodoma, ar už pasiskolintą sumą klientui
taikomos palūkanos.

Grynųjų pinigų išėmimas

Klientas išsiima grynuosius pinigus iš savo
sąskaitos.

Grynųjų pinigų įnešimas

Klientas įneša grynuosius pinigus į savo sąskaitą.

Kredito pervedimas
SEPA

Kliento pageidavimu, tiekėjas perveda pinigus iš
kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedimai
atliekami eurais tarp SEPA šalyse atidarytų
sąskaitų.

Kredito pervedimas
ne SEPA

Kliento pageidavimu, sąskaitos teikėjas perveda
pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.
Pervedimai atliekami ne eurais tarp ne SEPA
šalyse atidarytų sąskaitų.

Tiesioginis debetas

Klientas įgalioja kitą asmenį (gavėją) pateikti
mokėjimo nurodymą sąskaitos teikėjui, nurodantį
pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo
sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus
gavėjui kliento ir gavėjo sutartą dieną arba

sutartomis datomis. Suma gali skirtis.

Automatinis el. sąskaitos-faktūros
apmokėjimas

Pagal išankstinį kliento nurodymą sąskaitos
teikėjas
apmoka
gavėjo
internetinės
bankininkystės sistemoje pateiktą el. sąskaitąfaktūrą.

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų
įskaitymas

Sąskaitos teikėjas įskaito į kliento sąskaitą
mokėjimus, gautus ne eurais iš ne SEPA šalyse
atidarytų sąskaitų.

