НАПІВ-ДІСТАНЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ – ПРОСТО ТА ЗРУЧНО
для громадян України
ВАШІ ДІЇ:
◆ Просимо вас заповнити заявку на веб-сторінці
Luminor (російською мовою) або завантажити
спеціальну форму даних клієнта та зберегти її
після заповнення (англійською мовою).
Надішліть цю форму та додану копію вашого
паспорта на електронну адресу
paraiskos@luminorgroup.com.

◆ Після отримання форми ми зв'яжемося з вами
по телефону та домовимося про час, коли ви
зможете прийти у відділення банку для
підписання документів на відкриття рахунку.
◆ Ви повинні мати із собою документ, що
посвідчує вашу особу.

◆ Обов’язково вкажіть правильний номер
телефону.

 Відкриття рахунку та генератор кодів надаються безкоштовно!
 Нижче зазначили години роботи центрів обслуговування клієнтів.

Оберіть щоденний пакет послуг, який найкраще відповідає вашим
потребам:
Щоденний пакет послуг відповідає
мінімальним щоденним банківським потребам:
◆ Необмежене керування обліковим записом.
◆ Необмежені платежі в євро в межах банку в
Литву та в інші країни-члени Єдиної зони
платежів у євро (SEPA), включаючи платежі за
послуги, покупки в електронних магазинах та
оплату всіх типів електронних рахунків.
◆ Безкоштовні перекази в Україну**.
◆ Дебетова картка Visa, за допомогою якої ви
можете безкоштовно знімати до 600 євро на
місяць в банкоматах Luminor та Medus.
◆ Додавання картки в гаманці Apple Pay або
Google Pay.
Упродовж перших 3 місяців щоденний пакет
послуг надається безкоштовно. Після
завершення цього періоду стягуватиметься платня
в розмірі 2,00 євро на місяць

Пакет послуг Luminor Black ідеально підходить для тих,
хто цінує відчуття гнучкості та зручності. Обираючи цей
пакет, вам будуть доступні такі послуги:
◆ Безкоштовно знімайте готівку до 600 євро на місяць в
банкоматах Luminor у країнах Балтії та банкоматах
Medus в Литві.
◆ Безкоштовне зняття готівки до 400 євро на місяць у
всіх інших банкоматах по всьому світу.
◆ Для вас і вашої родини в Литві та за кордоном діє
туристична страховка*.
◆ Необмежені платежі в євро в межах банку в Литву та в
інші країни-члени Єдиної зони платежів у євро (SEPA),
включаючи платежі за послуги, покупки в електронних
магазинах та оплату всіх типів електронних рахунків.
◆ Безкоштовні перекази в Україну**.
◆ Мати стільки облікових записів, скільки вам потрібно
безкоштовно.
◆ Додавання картки в гаманці Apple Pay або Google Pay.
Перші 3 місяці пакет Luminor Black безкоштовний.
Через 3 місяці ціна становитиме 5,5 євро на місяць.
*Страховка є чинною під час подорожі по країні, де не оголошено військовий стан. Клієнт має
переконатися в тому, що його подорож починається та закінчується в Литві. Якщо клієнт
переїжджає жити в іншу країну, туристична страховка анулюється. Початковою та кінцевою
точкою подорожі має бути Литвія або інше місце постійного проживання застрахованої особи.
** до подальшого повідомлення

Центри обслуговування клієнтів та їх робочі години:

Адреса

Робочі години

вул. Аукштайчю 7, м. Вільнюс

Пн-Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-17:00, Сб 10:00-16:00

пр. Конституціос 21A, м. Вільнюс

Пн-Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-16:30

вул. Караліаус Міндауго 38, м. Каунас

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

пр. Саваноріу 349, м. Каунас

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

вул. Лієпу 10, м. Клайпеда

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

вул. Айдо 8, м. Шяуляй

Пн-Нд 10:00-21:00

вул. Ю. Урбшіо 1, м. Паневежис

Пн-Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-17:00

вул. Науйої 3, м. Алітус

Пн-Чт 08:00-13:00, 14:00-17:00, Пт 8:00-13:00, Сб 08:0013:00, 14:00-16:00

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС

