
                      
 

 
PASVALIO KREDITO UNIJA 

 

            

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

ir PRODUKTŲ ĮKAINIAI            

(atnaujinimo data 2023-01-27) 

 

Mokėjimų paslaugų ir sąskaitų aptarnavimo įkainiai (taikoma nuo 2023 m. balandžio 1 d.) 

 

 

 

Paslaugos fiziniams asmenims 
 

PASLAUGOS  PAVADINIMAS ĮKAINIAI 

GRYNŲJŲ PINIGŲ (KASOS) OPERACIJOS (Eur) 

Grynųjų pinigų išėmimas * (nuo išimtos sumos) 

iki 500 eur./mėn. viršijus 

0,60 proc. nuo sumos,  

min 1 Eur. 

*  Pasiimant darbo užmokestį  bei VSDFV lėšas, grynųjų pinigų išėmimas netaikomas 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo vardu atidarytas sąskaitas Eurais nemokamas 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito nario/kliento vardu atidarytas 

sąskaitas Eurais 
nemokamas 

Grynųjų pinigų užsakymas Eurais nemokamas 

Grynųjų pinigų užsakymo anuliavimo mokestis 
 0,20 proc. nuo sumos, 

viršijus 5.000,00 Eur 

SĄSKAITOS APTARNAVIMAS (Eur ) 

Sąskaitos atidarymas nemokamai 

Sąskaitos tvarkymas nemokamai 

Sąskaitos uždarymas nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (skyriuje) nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje 

(skyriuje) 
0,50 Eur 

Kredito pervedimas SEPA į  kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU 

nare, sąskaitą (skyriuje) 
0,50 Eur 

Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje) 1,00 Eur 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp unijos sąskaitų  nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp visų LCKU narių nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp kitų įstaigų 0,30 Eur 

Kredito pervedimas ne SEPA neskubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 15,00 Eur 

Kredito pervedimas ne SEPA skubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 25,00 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas į sąskaitą kredito unijoje iš 

kitų šalių 
5 Eur 

Už pensijų ir soc. pašalpų įskaitymą į sąskaitą kredito unijoje nemokamai 

Kredito pervedimo SEPA anuliavimas  1,45 Eur 

Lėšų perkėlimas pagal narių/klientų prašymus tarp savo  sąskaitų*** nemokamai 
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Arešto orderių apdorojimo mokestis 0,40 Eur 

INTERNETINĖS  BANKININKYSTĖS PASLAUGOS (I-UNIJA) 

Slaptažodžių kortelės išdavimas nemokamai 

Pirminio slaptažodžio atstatymas nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (internetu) nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje 

(internetu) 
nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į  kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU 

narė, sąskaitą (internetu) 
nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) 0,20 Eur. 

Informavimas SMS žinute apie gauto mokėjimą įskaitymą į sąsk.  0,10 Eur 

Informavimas e.paštu apie gauto mokėjimą įskaitymą į sąsk. nemokamai 

KITOS SĄSKAITŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS 

Sąskaitos išrašas už einamą ir praėjusią  dieną * nemokamai 

Sąskaitos išrašas už kliento nurodytą periodą  1,00 Eur. 

 

 

 

Mokėjimo kortelių įkainiai ir limitai fiziniams asmenims 
 

 Paslauga/ operacija Maestro 
MasterCard 

Standard 

MasterCard  su 

kelionės 

draudimu 

Kortelės galiojimas 4 metai 4 metai 4 metai 

Pagrindinės kortelės išdavimas 5,50 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 

Papildomos kortelės išdavimas 5,50 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 

Pagrindinės kortelės pakeitimas 

(išsimagnetinus, keičiant vardą 

pavardę, pamiršus PIN, pametus 

kortelę ir tt.) 

5,50 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 

Papildomos kortelės pakeitimas 

(išsimagnetinus, keičiant vardą 

pavardę, pamiršus PIN, pametus 

kortelę ir tt.) 

5,50 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 

Pagrindinės kortelės atnaujinimas 

(pasibaigus kortelės terminui ar ją 

atnaujinant anksčiau termino) 

5,50 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 

Papildomos kortelės 

atnaujinimas(pasibaigus kortelės 

terminui ar ją atnaujinant anksčiau 

termino) 

5,50 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 
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Metinis kortelės aptarnavimo 

mokestis* 
5,50 Eur 10,00 Eur 0,00 Eur. 

Mėnesinis kortelės aptarnavimo 

mokestis* 
0,00 Eur 0,00 Eur 4,00 Eur* 

Kelionių draudimas** netaikomas   

36 Eur 

(vienkartinis 

metinę mokestis) 

arba 4 eur/mėn 

* Nauji MasterCard kortelių  turėtojai gali pasirinkti  mokėti metinį aptarnavimo mokestį arba 

mėnesinį, į mėnesinį kortelės aprantavimo mokestį  yra įskaičiuotas kelionių draudimas. 

** MasterCard kortelių  turėtojai kurie įsigijo kortele iki 2023-03-31 gali įsigyti bet kada kelionių 

draudimo paslaugą sumokėję vienkartinį metinį  draudimo mokestį 36 eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas kredito 

unijos skyriuje 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 0,60 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 0,60 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 0,60 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas tinko 

bankomatuose „Medus“ ir 

„Bankomatas.lt“ 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 0,50 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 0,50 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 0,50 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas Lietuvoje 

arba kitose EEE šalyse veikiančių 

mokėjimo paslaugų teikėjų 

bankomatuose 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 1,2 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 1,2 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

iki 500 eur./mėn. 

viršijus 1,2 proc. 

nuo sumos, min 1 

Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas per 

tarpininkų tinklą ( „Perlo“ terminale) 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 1,5 

Eur. 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 1,5 

Eur. 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 1,5 

Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas LKU POS 

terminale 

1 % nuo sumos, 

min. 2,00 Eur 

1 % nuo sumos, 

min. 2,00 Eur 

1 % nuo sumos, 

min. 2,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas banko 

padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 1,5 

Eur. 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 1,5 

Eur. 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 1,5 

Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas užsienio 

šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų 

teikėjų bankomatuose (ne EEE 

šalyse) 

1,5 proc. nuo 

sumos, min 2,00 

Eur. 

1,5 proc. nuo 

sumos, min 2,00 

Eur. 

1,5 proc. nuo 

sumos, min 2,00 

Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas banko 

padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse) 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 2,00 

Eur. 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 2,00 

Eur. 

2,00 proc. nuo 

sumos, min 2,00 

Eur. 

Pirkinio/paslaugos apmokėjimas 

Lietuvoje ir EEE šalyse 
0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 

Pirkinio/paslaugos 

apmokėjimas  užsienyje (ne EEE 

šalyse) 

0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo 

sąskaitą kredito unijos skyriuje 
0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 
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Grynųjų pinigų įmokėjimas per 

kredito unijos tarpininkų tinklą 

(„Perlas“ terminale) 

0,65 Eur 0,65 Eur 0,65 Eur 

Grynųjų pinigų įmokėjimas tinklo 

bankomatuose „MEDUS“, 

„Bankomatas.lt“ 

0,25 proc. nuo 

sumos 

0,25 proc. nuo 

sumos 

0,25 proc. nuo 

sumos 

Mėnesio sąskaitos išrašas atsiimant 

kredito unijoje 
0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 

Kortelės sąskaitos blokavimas 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 

Kortelės sąskaitos atblokavimas 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas 

mokėjimo paslaugų teikėjų 

bankomatuose Lietuvoje 

0,20 Eur 0,20 Eur 0,20 Eur 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas 

tinklo bankomate (MEDUS, 

BANKOMATAS.LT) 

0,06 Eur 0,06 Eur 0,06 Eur 

Kredito kortelės sutarties sąlygų 

keitimo mokestis 
0,00 Eur 10,00 Eur 10,00 Eur 

Kredito kortelės sutarties nutraukimo 

mokestis 
0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 

Delspinigiai  už laiku nesumokėtą 

mėnesinę įmoką 
0,00 Eur 

 0,05 proc. už 

kiekvieną dieną 

0,05 proc. už 

kiekvieną dieną 

Delspinigiai už  viršytą 

kredito  limitą 
0,00 Eur 

 0,05 proc. už 

kiekvieną dieną 

 0,05 proc. už 

kiekvieną dieną 

Palūkanų norma už suteiktą kredito 

limitą 
0,00 Eur 17% 17% 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 

tarp unijos sąskaitų 
nemokamai nemokamai nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 

tarp visų LCKU narių 
nemokamai nemokamai nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 0,30 Eur 0,30 Eur 0,30 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų 

įskaitymas (ne SEPA) 
6,00 Eur 6,00 Eur 6,00 Eur 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, 

kai operacija vyko Lietuvoje (įkainis 

atskirai taikomas už kiekvieną 

pretenzijoje nurodytą operaciją) 

18,00 Eur 18,00 Eur 18,00 Eur 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, 

kai operacija vyko užsienyje (įkainis 

atskirai taikomas už kiekvieną 

pretenzijoje nurodytą operaciją) 

25,00 Eur 25,00 Eur 25,00 Eur 

Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos 

įmonių gavimas (įkainis taikomas už 

kiekvieno atsiskaitymo dokumento 

gavimą) 

3,00 Eur 3,00 Eur 3,00 Eur 
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Atsiskaitymo dokumento iš užsienio 

gavimas (įkainis taikomas už 

kiekvieno atsiskaitymo dokumento 

gavimą) 

12,00 Eur 32,00 Eur 12,00 Eur 

Kelionės dokumento, atsiskaičius 

užsienyje, gavimas (įkainis taikomas 

už kiekvieno atsiskaitymo 

dokumento gavimą) 

36,00 Eur 36,00 Eur 36,00 Eur 

Kredito pervedimas SEPA į savo 

sąskaitą, į kito kliento sąskaitą 

kredito unijos viduje ir į kitą  uniją 

kuri yra LCKU narė (internetu) 

nemokamai nemokamai nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į kitame 

MPT esančią sąskaitą (internetu) 
0,20 Eur 0,20 Eur 0,20 Eur 

 

 

 

 

Maestro ir MasterCard Standard kortelių ir operacijų kortelėmis limitai 
 

Nr. Operacija Maestro MasterCard Standard 

1. Maksimalus kredito limitas  Kredito limitas 

neleidžiamas 
6000 Eur 

2. Grynųjų pinigų išėmimo per ATM per 24 val. 

limitas (suma)  
1500 Eur 3000 Eur 

3. Per 24 val. leistinas grynųjų pinigų išėmimo 

per ATM operacijų skaičius  
5 10 

4. Operacijų limitas POS terminaluose 

(atsiskaitant už prekes ir paslaugas bei 

gryninant pinigus bankuose) per 24 val. 

(suma)  

3000 Eur 6000 Eur 

5. POS terminaluose per 24 val. leistinas 

operacijų skaičius  
10 20 

6. Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo 

terminale minimali suma  
5 Eur 5 Eur 

7.  Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo 

terminale maksimali suma  
500 Eur 500 Eur 
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Paslaugos juridiniams asmenims 
 

PASLAUGOS  PAVADINIMAS ĮKAINIAI 

GRYNŲJŲ PINIGŲ (KASOS) OPERACIJOS (Eur) 

Grynųjų pinigų išėmimas * (nuo išimtos sumos) 

iki 500 eur./mėn. viršijus 

0,60 proc. nuo sumos,  

min 1 Eur. 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo vardu atidarytas sąskaitas Eurais nemokamas 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito nario/kliento vardu atidarytas sąskaitas 

Eurais 
nemokamas 

Grynųjų pinigų užsakymas Eurais nemokamas 

Grynųjų pinigų užsakymo anuliavimo mokestis 
 0,20 proc. nuo sumos, 

viršijus 5.000,00 Eur 

SĄSKAITOS APTARNAVIMAS (Eur ) 

Sąskaitos atidarymas nemokamai 

Sąskaitos tvarkymas nemokamai 

Sąskaitos uždarymas nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (skyriuje) nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje 

(skyriuje) 
0,50 Eur 

Kredito pervedimas SEPA į  kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU nare, 

sąskaitą (skyriuje) 
0,50 Eur 

Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje) 1,00 Eur 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp unijos sąskaitų  nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp visų LCKU narių nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp kitų įstaigų 0,30 Eur 

Kredito pervedimas ne SEPA neskubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 15,00 Eur 

Kredito pervedimas ne SEPA skubus (SHA į kitas šalis ne ES, EEE) 25,00 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas į sąskaitą kredito unijoje iš kitų 

šalių 
5 Eur 

Kredito pervedimo SEPA anuliavimas  1,45 Eur 

Lėšų perkėlimas pagal narių/klientų prašymus tarp savo  sąskaitų*** nemokamai 

Arešto orderių apdorojimo mokestis 0,40 Eur 

INTERNETINĖS  BANKININKYSTĖS PASLAUGOS (I-UNIJA) 

Slaptažodžių kortelės išdavimas nemokamai 

Pirminio slaptažodžio atstatymas nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą (internetu) nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje 

(internetu) 
nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į  kitoje kredito unijoje, kuri yra LCKU narė, 

sąskaitą (internetu) 
nemokamai 
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Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) 0,20 Eur. 

Informavimas SMS žinute apie gauto mokėjimą įskaitymą į sąsk.  0,10 Eur 

Informavimas el. paštu apie gauto mokėjimą įskaitymą į sąsk. nemokamai 

KITOS SĄSKAITŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS 

Sąskaitos išrašas už einamą ir praėjusią  dieną * nemokamai 

Sąskaitos išrašas už kliento nurodytą periodą  1,00 Eur. 

 

 

 

Mokėjimo kortelių įkainiai ir limitai juridiniams asmenims 
 

 Paslauga/ operacija 
Mastercard Business su 

kelionės draudimu 

Kortelės galiojimas 4 metai 

Pagrindinės kortelės išdavimas 10,00 Eur 

Papildomos kortelės išdavimas 10,00 Eur 

Pagrindinės kortelės pakeitimas (išsimagnetinus, keičiant vardą 

pavardę, pamiršus PIN, pametus kortelę ir tt.) 
10,00 Eur 

Papildomos kortelės pakeitimas (išsimagnetinus, keičiant vardą 

pavardę, pamiršus PIN, pametus kortelę ir tt.) 
10,00 Eur 

Pagrindinės kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją 

atnaujinant anksčiau termino) 
10,00 Eur 

Papildomos kortelės atnaujinimas(pasibaigus kortelės terminui ar ją 

atnaujinant anksčiau termino) 
10,00 Eur 

Metinis kortelės aptarnavimo mokestis 0,00 Eur 

Mėnesinis kortelės aptarnavimo mokestis 

Kelionių draudimas* 
4,00 Eur 

*Mastercard Standard kortelei kelionių draudimas yra pasirenkamas. Mastercard Business pagrindinei 

kortelei Kelionių draudimas yra privalomas. Kelionių draudimas yra įtrauktas į mėnesinį aprarnavimo 

mokestį. 

Grynųjų pinigų išėmimas kredito unijos skyriuje 1 % nuo sumos, min. 1,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas tinko bankomatuose „Medus“ ir 

„Bankomatas.lt“ 

0,50 % nuo sumos, min. 2,00 

Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse 

veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose 

1,50% nuo sumos, min 2,00 

Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas per tarpininkų tinklą ( „Perlo“ terminale) 
2,00 proc. nuo sumos, min 

2,00 Eur. 

Grynųjų pinigų išėmimas LKU POS terminale 1 % nuo sumos, min. 2,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse 2%, min. 2,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas užsienio šalyse veikiančių mokėjimo 

paslaugų teikėjų bankomatuose (ne EEE šalyse) 
2%, min. 2,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse) 2%, min. 2,00 Eur 
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Pirkinio/paslaugos apmokėjimas Lietuvoje ir EEE šalyse 0,00 Eur 

Pirkinio/paslaugos apmokėjimas  užsienyje (ne EEE šalyse) 0,00 Eur 

Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą kredito unijos skyriuje 0,00 Eur 

Grynųjų pinigų įmokėjimas per kredito unijos tarpininkų tinklą 

(„Perlas“ terminale) 
0,65 Eur 

Grynųjų pinigų įmokėjimas tinklo bankomatuose „MEDUS“, 

„Bankomatas.lt“ 
0,30 proc. nuo sumos 

Mėnesio sąskaitos išrašas atsiimant kredito unijoje 0,00 Eur 

Kortelės sąskaitos blokavimas 0,00 Eur 

Kortelės sąskaitos atblokavimas 0,00 Eur 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas mokėjimo paslaugų teikėjų 

bankomatuose Lietuvoje 
0,20 Eur 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas tinklo bankomate (MEDUS, 

BANKOMATAS.LT) 
0,10 Eur 

Kredito kortelės sutarties sąlygų keitimo mokestis 10,00 Eur 

Kredito kortelės sutarties nutraukimo mokestis 5,00 Eur 

Delspinigiai  už laiku nesumokėtą mėnesinę įmoką 0,05 proc. už kiekvieną dieną 

Delspinigiai už  viršytą kredito  limitą 0,05 proc. už kiekvieną dieną 

Palūkanų norma už suteiktą kredito limitą 17% 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp unijos sąskaitų nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp visų LCKU narių nemokamai 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas tarp kitų įstaigų 0,30 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) 6,00 Eur 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje 

(įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą 

operaciją) 

18,00 Eur 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje 

(įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą 

operaciją) 

25,00 Eur 

Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis 

taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 
3,00 Eur 

Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už 

kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 
12,00 Eur 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis 

taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 
36,00 Eur 

Kredito pervedimas SEPA į savo sąskaitą, į kito kliento sąskaitą 

kredito unijos viduje ir į kitą  uniją kuri yra LCKU narė (internetu) 
nemokamai 

Kredito pervedimas SEPA į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu) 0,20 Eur. 
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Standartiniai ir maksimalūs Mastercard Business  

mokėjimo kortelių operacijų išlaidų limitai 

 

Operacija 

Standartiniai limitai 

Mastercard Business 

kortelėms 

Maksimalūs limitai 

Mastercard Business 

kortelei pateikus prašymą 

dėl limito didinimo 

Grynųjų pinigų išėmimo per ATM 24 val. 

limitas (suma) 
2000 Eur 5000 Eur 

Per 24 val. leistinas grynųjų pinigų 

išėmimas per ATM operacijų skaičius 
10 vnt. 20 vnt. 

Operacijų limitas POS terminaluose 

(atsiskaitant už prekes ir paslaugas bei 

gryninant pinigus bankuose) per 24 val. 

4000 Eur 10 000 Eur 

POS terminaluose per 24 val. leistinas 

operacijų skaičius 
20 op. sk. 40 op. sk. 

Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo 

terminale minimali suma 
5 Eur - 

Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo 

terminale maksimali suma 
500 Eur - 

Grynųjų pinigų įnešimo per ATM limitas 

(mėnesio) 
2 000 eur / mėn 12 000 eur / mėn 
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Kitų kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai 

PAŽYMŲ, KOPIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS 

Pavedimų kopijos valstybinėms įstaigoms (NMA ir kt.) 1,00 Eur 

Raštas dėl kredito suteikimo teikiant paraišką NMA 50,00 Eur 

Pažymos nariams dėl paveldėjimo, sąskaitų likučių ir kitos 

nariui prašant (notarui, advokatui ir t.t.) 
10,00 Eur 

Kitų įvairių nario finansinių archyvinių dokumentų kopijų 

patvirtinimas ir/ar išdavimas 
10,00 Eur 

Hipotekos ir /ar įkeitimo lakšto išregistravimas 15,00 Eur. 

PASKOLŲ IŠDAVIMAS IR ADMINISTRAMIMAS 

Vartojimo paskolos unijoje teikiamos iki 14.500,00 Eur 1,00 % (nuo sumos), min 30,00 Eur 

Visoms kitoms paskoloms iki 50.000,00  Eur 1,00 % (nuo sumos), min 60,00 Eur 

Paskoloms nuo 50.001,00 Eur iki 85 000,00 eur. 0,70 % (nuo sumos), min. 100,00 Eur) 

Paskoloms virš 85 001,00 eur. 0,50 % (nuo sumos),   max. 1200,00 Eur 

Sutarties sąlygų keitimo mokestis nuo paskolos likučio   0,5 proc. ( min. 60 Eur, max. 145 Eur) 

Paklausimo ar informacijos parengimo, skolininko būklės 

vertinimas, kliento prašymu (mokestis imamas ar paskolos 

gavėjas ima paskolą ar ne) 

17,50 Eur 

Ūkininko ūkio,  fizinio komercinio asmens  ir juridinio 

asmens pilnas skolininko būklės vertinimas  kliento prašymu 

(mokestis imamas ar paskolos gavėjas ima paskolą ar ne) 

60,00 Eur 
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Kortelių skaitytuvų nuomos įkainiai  

Nr. Skaitytuvo tipas ir modelis 
Kaina kredito unijos klientui 

(su PVM) 

Ilgalaikė nuoma (ilgesniam nei 12 mėn. terminui) 

1. Integruotas su kasa (Lane 3000) 13,00 Eur/mėn 

2. Integruotas su kasa (Lane 5000) 15,00 Eur/mėn 

3. Laisvai pastatomas INGENICO Desk 3500 (Ethernet) 13,50 Eur/mėn 

4. Laisvai pastatomas INGENICO Desk 3500 (GPRS/3G)* 14,50 Eur/mėn 

5. Nešiojamas Move 2500 (GPRS/3G)* 20,00 Eur/mėn 

6. Nešiojamas Move 3500 (GPRS/3G)* 22,00 Eur/mėn 

Trumpalaikė nuoma (iki 12 mėn. terminui) 

1. Laisvai pastatomas Desk 3500 (2G/3G) 28,50 Eur/mėn 

2. Nešiojamas Move 2500 (2G/3G) 37,00 Eur/mėn 

Vienkartiniai įrengimo mokesčiai  

1. 
Terminalo parengimo ir pristatymo mokestis, kai nereikalingas 

Paslaugų teikėjo specialisto atvykimas įrengti terminalą 
9,68 Eur 

2. 
Terminalo įrengimo mokestis, kai POS terminalą Prekybos 

vietoje įrengia Paslaugų teikėjo specialistas** 
24,20 Eur 

3. 
Kortelių skaitytuvo pristatymo mokestis (trumpalaikei 

nuomai)*** 
6,05 Eur 

Operacijų autorizavimo mokesčiai 

1. Kiekvienos operacijos mokestis 0,01 Eur 

2. VISA ir MasterCard visos operacijos 0,80% 

Kiti mokesčiai 

1. 
Operacijų lėšų grąžinimo mokestis, kiekvienai ginčitinai 

operacijai 
30,00 Eur 

2. Tyrimas už valandą 50,00 Eur 
   

*Duomenų perdavimo (telemetrijos) kortelės kaina (1,82 EUR/mėn. su PVM) neįskaičiuota. 

**Kai įrengiamas integruotas kortelių skaitytuvas, POS terminalą gali įrengti tik Paslaugų teikėjo 

specialistas. 

***Mokestis taikomas, jei skaitytuvas pristatomas per kurjerį. Jei klientas skaitytuvą pasiima ir grąžina 

į EPS LT biurą, mokestis nėra taikomas. 

 


