
 

 
 

 

PRESS RELEASE 

„Worldline“ apjungs ir modernizuos „Luminor“ 
bankomatų tinklą  

 
Vilnius, gegužės 27 d.  
 
Bankas „Luminor“ ir bendrovė „Worldline“, Europos mokėjimų ir transakcijų paslaugų 
pramonės lyderė Europoje bei ketvirtoji šiame sektoriuje pasaulyje, pasirašė penkerių metų 
trukmės susitarimą, kuris leis apjungti ir modernizuoti esamą „Luminor“ bankomatų tinklą. 
Partnerystė su „Worldline“ leis atnaujinti bankomatų infrastruktūrą ir užtikrins „Luminor“ 
klientams patogesnių paslaugų teikimą. 
 
Šiuo metu „Luminor“ bankomatų tinklo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje veikimas pagrįstas skirtingais 
modeliais: dalis bankomatų priklauso bankui, dalis – skirtingiems operatoriams. „Luminor“ 
bankomatus apjungus į vieningą tinklą Baltijos šalyse, tinklas veiks efektyviau, o banko klientai visais 
funkcionalumais ir paslaugomis galės naudotis visose trijose šalyse.  

Birželio mėnesį „Wordline“ pradės perkelti „Luminor“ bankomatus į bendrą tinklą ir šį procesą visose 
Baltijos šalyse užbaigs iki rugsėjo. Be to, rugpjūčio mėnesį „Worldline“ pradės senesnių „Luminor“ 
bankomatų modernizavimą, siekiant kuo patogiau aptarnauti banko klientus. 
 
„Partnerystė su „Worldline“ prisidės prie mūsų pastangų teikti klientams kuo geresnes paslaugas. 
„Worldline“ – patikimas partneris, turintis solidžią veiklos istoriją, ir mūsų partnerystė reikšmingai 
prisidės prie bankomatų tinklo apjungimo ir modernizavimo. „Luminor“ jau įžengė į naują plėtros 
etapą, ir bendras darbas su vienu iš bankomatų paslaugų teikimo lyderių pasaulyje leis mums toliau 
gerinti klientų patirtis“, – teigė „Luminor“ vadovas Peteris Bosekas.  
 
„Itin vertiname tai, kad „Luminor“ mus pasirinko bankomatų tinklui atnaujinti. Esame pasirengę diegti 
inovacijas, didinti bekontakčių transakcijų skaičių ir atsiskaitymų pasiekiamumą be kortelių, laikantis 
aukščiausių saugumo standartų. Tai, kad „Luminor“ pasitikėjo mumis, įrodo mūsų komandos patirtį 
plėtojant ir atnaujinant bankomatų tinklus, siekį atitikti bankų-partnerių ir jų klientų poreikius“, – 
komentuoja Zanda Brivule-Jansone, „Worldline“ finansinių paslaugų padalinio vadovė Šiaurės ir 
Baltijos regionui.   
 
Šiuo metu „Luminor“ bankui Lietuvoje priklauso 185 bankomatai. Birželio mėnesį bankui prisijungus 
prie nepriklausomo bankomatų tinklo „Medus“ „Luminor“ klientai galės naudotis platesne, bent 250 
bankomatų infrastruktūra Lietuvoje. 
 
 

*** 

 
Apie „Wordline“ 

 

„Worldline“ [Trumpinys „Euronext“: WLN] Europos mokėjimų ir transakcijų paslaugų rinkos lyderis,  pasaulyje 

užimantis 4 vietą. Turėdamas globalią aprėptį ir inovacijų siekį, „Worldline“ yra pirmasis  prekybininkų, bankų, trečiųjų 

šalių pirkėjų, viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų pasirinkimas  Bendrovėje dirba daugiau nei 20 000 žmonių, ji 

veikia daugiau nei 50 šalių. „Worldline“ savo klientams teikia tvarius patikimus ir saugius viso mokėjimų spektro 

sprendimus ir paspartina jų augimą, kad ir kur būtų. „Worldline“ siūlo mokėjimo terminalus, saugų transakcijų 

apdorojimą, elektroninių bilietų platinimą ir kitas skaitmenines paslaugas. 2020 metais „Worldline“ pajamos sudarė 

4,8 mlrd. eurų. www.worldline.com 

 

http://www.worldline.com/


 

 

Apie „Luminor“  

 

„Luminor“ yra trečias pagal dydį finansinių paslaugų teikėjas Baltijos šalių bankininkystės rinkoje, 2021 m. kovo 

pabaigoje turėjęs 14,9 proc. indėlių ir 16,9 proc. paskolų rinkos dalis. 2300 „Luminor“ darbuotojų aptarnauja 870 000 

klientų. 1 lygio kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas yra 23,4 proc., o akcinis kapitalas sudaro 1,7 mlrd. eurų. 
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