
 

PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI  

 

Įsigalioja nuo 2022-02-01 

 

NARIAMS (FIZINIAMS ASMENIMS) 

PASLAUGOS PAVADINIMAS KREDITO UNIJOS ĮKAINIAI 

1. KREDITO PERVEDIMAI SEPA 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje/i-
unijoje) 

nemokamai 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito 
unijoje) 

1,50 Eur 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (i-unijoje) 0,40 Eur 

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) 1,50 Eur 

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (i-unijoje) 0,40 Eur 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias 
kredito įstaigas, paprastas (kredito unijoje) 

2 Eur 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias 
kredito įstaigas, paprastas (i-unijoje) 

0,40 Eur 

Į kredito įstaigas, veikiančias ne EEE šalyse, paprastas 10 Eur 

Į kredito įstaigas, veikiančias ES, EEE ir ne EEE šalyse, 
skubus (kredito unijoje) 

15 Eur 

Į kredito įstaigas, veikiančias ES, EEE ir ne EEE šalyse, 
labai skubus (kredito unijoje) 

30 Eur 

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra 
įvykdytas) 

2,50 Eur 

Arešto orderių apdorojimas 0,50 Eur 

2. GAUTŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS, EURAIS 

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, 
užskaitos kredito unijos viduje, sąrašiniai mokėjimai 

nemokamai 

Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės 0,30 Eur 

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyje 
veikiančių kredito įstaigų ar bankų, eurais 

0,30 Eur 

Lėšos, gautos eurais iš įstaigų, veikiančių ne EEE šalyse 5 Eur 

3. SĄSKAITOS TVARKYMAS 

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis, kuris apima 
sąskaitos atidarymą, tvarkymą, uždarymą bei į sąskaitas 
gautų mokėjimų eurais įskaitymą ir administravimą 
unijoje 

0,70 Eur/mėn. 

Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje už kiekvieną 
mėn.) 

1 Eur 

Sąskaitos išrašas internetu nemokamai 

4. MOKESČIAI UŽ PAŽYMAS 

Pažymos (dėl paveldėjimo, hipotekos išregistravimo, apie 
suteiktą paskolą) 

10 Eur 
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Kitos pažymos  20 Eur 

Pažyma dėl paskolos suteikimo galimybės projekto 
įgyvendinimui 

50 Eur 

5. MONETŲ PERSKAIČIAVIMAS 

Monetų perskaičiavimo mokestis 4 % min. 3 Eur 

6. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS 

6.1 Grynųjų pinigų išėmimas 

Iš sąskaitos kredito unijoje 1 % min. 2 Eur 

Debeto/kredito kortele banko kasoje EEE šalyse 2 % min. 3 Eur 

Debeto kortele banko kasoje ne EEE šalyse 2,5 % min. 3 Eur 

Kredito kortele banko kasoje ne EEE šalyse 2,5 % min. 5 Eur 

6.2 Grynųjų pinigų įmokėjimas 

Į savo sąskaitą (kredito unijoje) nemokamai 

Į kito asmens sąskaitą (kredito unijoje) nemokamai 

7. ĮMOKOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS 

Komunalinės įmokos kredito unijoje 0,50 Eur 

Komunalinės įmokos i-unijoje 0,30 Eur 

8. MOKĖJIMO KORTELIŲ ĮKAINIAI Maestro MasterCard 

Vienkartinis išdavimo mokestis 8 Eur  10 Eur  

Galiojimas 4 metai 4 metai 

Aptarnavimo mokestis (mėnesinis) 1 Eur 1,25 Eur  

Atnaujinimas (pametus, praradus arba anksčiau laiko 
atnaujinant klientui prašant) 

10 Eur  12 Eur  

Pakeitimas (keičiant vardą, pavardę ar išsimagnetinus) 10 Eur 12 Eur 

Netesybos už viršytą kredito limitą 0 
0,05 % už kiekvieną 

dieną 

Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis - 10 Eur  

Palūkanų norma už kredito limitą - 18 % 

Blokavimas/atblokavimas nemokamai nemokamai 

Grynų pinigų įnešimas: 

Į savo sąskaitą kredito unijoje (per VPOS), skubus nemokamai  nemokamai 

Į savo sąskaitą kortele (bankomate) 

Iki 1000 Eur – 
nemokamai,  

virš 1000 
Eur/mėn. - 0,2 % 

nuo sumos 

Iki 500 Eur – 
nemokamai,  

virš 500 Eur/mėn. - 
2 % min. 2 Eur 

Į savo kortelę Perlo terminaluose 1,5 % min. 1 Eur 1,5 % min. 2 Eur 

Grynų pinigų išėmimas: 

„Medus“ tinklo bankomate 

iki 550 Eur/mėn. 
– nemokamai, 

virš 550 
Eur/mėn. - 0,5 % 

min. 1 Eur 

2 % min. 3 Eur 

Kitų Lietuvoje ir EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų 
bankomatuose 

2 % min. 3 Eur 2 % min. 3 Eur 

Ne EEE šalių bankomatuose 2 % min. 3 Eur 2,5 % min. 5 Eur 

Perlo terminaluose 1 % min. 2  Eur 2 % min. 3 Eur 

Pirkinio/paslaugos apmokėjimas: 

Lietuvoje ir EEE šalyse nemokamai nemokamai 

Ne EEE šalyse 1,50 Eur/oper. 1,80 Eur/oper. 

Informacija apie likutį: 

First Data Lietuva/VPOS nemokamai nemokamai 

„Medaus“ bankomate  nemokamai nemokamai 

Kito tinklo bankomate 0,30 Eur 0,30 Eur 

Pagrįstos pretenzijos nagrinėjimas ir lėšų atstatymas nemokamai nemokamai 

Papildomos kortelės išdavimas 10 Eur - 
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9. PASKOLOS 

Minimalus sutarties administravimo mokestis 100 Eur 

Sąlygų keitimo mokestis (paskolos terminų, užtikrinimo 
priemonių ir t.t.) 

100 Eur 

Mokestis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės 
hipotekos) išdavimą kitam kreditoriui 

100 Eur 

Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje 
numatytų terminų 

nemokamai 

Kitos papildomos paslaugos 30 Eur 
 

Paslaugų planai nariams 

 „Standartinis“ „Pagrindinės 
mokėjimo 
sąskaitos 
krepšelis“ 

„Kasdienis“ „Aktyvus“ 

Mėnesio mokestis 0,70 Eur 1,45 Eur* 1,99 Eur 3 Eur 

Gautų mokėjimų 
eurais įskaitymas 

0,30 Eur neribotai neribotai neribotai 

Mokėjimo kortelė - bekontaktė 
„Maestro“ 

bekontaktė 
„Maestro“ 

bekontaktė 
„Maestro“ 

Grynųjų pinigų 
išėmimas 
„Medus“ tinklo 
bankomatuose 

- 550 Eur/mėn. 
nemokamai 

700 Eur/mėn. 
nemokamai 

1000 Eur/mėn. 
nemokamai 

Pinigų pervedimai 
eurais i-unijoje 

0,40 Eur 10 pervedimų per 
mėnesį. Viršijus šį 
skaičių, visiems 

kitiems 
pervedimams 

galios 
standartiniai 

banko paslaugų ir 
operacijų įkainiai. 

neribotai neribotai 

Įmokų priėmimai 
i-unijoje 

0,30 Eur neribotai neribotai 

* Paslaugų plano „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis“ mėnesinis mokestis klientams, kuriems 

paskirta socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (toliau – Įstatymas) – 0,72 Eur/mėn. Kai 

klientas nebebus laikomas asmeniu, kuriam paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems 

gyventojams pagal Įstatymą, jam bus taikomas – 1,45 Eur/mėn. Šis planas taikomas tik vienai 

pasirinktai sąskaitai. 

 
JURIDINIAMS ASMENIMS (ĮMONĖMS, BENDRUOMENĖMS, 

ASOCIJACIJOMS, MAŽOSIOMS BENDRIJOMS IR T. T.) 
PASLAUGOS PAVADINIMAS KREDITO UNIJOS ĮKAINIAI 

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis, kuris 
apima sąskaitos atidarymą, tvarkymą, uždarymą 
ir administravimą kredito unijoje* 

1,40 Eur/mėn. 

1. GAUTŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS, EURAIS 

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito 
unijoje, užskaitos kredito unijos viduje, sąrašiniai 
mokėjimai 

nemokamai 

Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra 
LCKU narės 

0,30 Eur 

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE 
šalyje veikiančių kredito įstaigų ar bankų 

0,30 Eur 
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Lėšos, gautos eurais iš įstaigų, veikiančių ne 
EEE šalyse 

7 Eur 

2. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS 

Grynų pinigų išėmimas iš sąskaitos kredito 
unijoje 

1,5 % min. 2 Eur 

3. KREDITO PERVEDIMAI SEPA 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito 
unijoje/internetu) 

nemokamai 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą 
(kredito unijoje) 

1,50 Eur 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą 
(internetu) 

0,40 Eur 

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito 
unijoje) 

1,50 Eur 

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė 
(internetu) 

0,40 Eur 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse 
veikiančias kredito įstaigas, paprastas (kredito 
unijoje) 

2 Eur 

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse 
veikiančias kredito įstaigas, paprastas 
(internetu) 

0,40 Eur 

4. ĮMOKOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS 

Komunalinės įmokos kredito unijoje 0,50 Eur 

Komunalinės įmokos i-unijoje 0,30 Eur 

 


