
  PATVIRTINTA 
  Vilniaus kredito unijos 
  2018 m. balandžio 23 d. valdybos 
  Nutarimu Nr. VKU/V/2018/04/23 

VILNIAUS KREDITO UNIJA  

PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI  
   

Indėlių administravimo įkainiai  

Indėlio lėšų ir palūkanų išmokėjimas pavedimu iš sąskaitos kredito unijoje  nemokamai 
Unijos sąskaitų administravimo įkainiai  

Sąskaitos eurais ar užsienio valiuta atidarymas, administravimas ir (ar) uždarymas  nemokamai 
Lėšų pervedimo paslaugų įkainiai  

Vietinis lėšų pervedimas kredito unijos viduje  nemokamai 
Vietinis lėšų pervedimas užsienio valiuta kredito unijos viduje  nemokamai 
Vietinis lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir (ar) kredito unijoje  0,41 EUR 
Vietinis skubus lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir (ar) kredito  2,00 EUR 
unijoje   

Vietinis lėšų pervedimas užsienio valiuta, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir (ar)  13,00 EUR 
kredito unijoje   

Neišsiųsto gavėjui mokėjimo nurodymo užsienio valiuta tikslinimas, anuliavimas  7,00 EUR 
Kasos operacijų įkainiai  

Grynųjų pinigų įnešimas į savo ir kito kredito unijos kliento sąskaitą kredito  nemokamai 
unijoje   

Grynųjų pinigų išmokėjimas grynais iš sąskaitos 
1 2

  ≤ 8.700,00 EUR - nemokamai; 
  > 8.700,00 EUR - 0,8 % 

Paskolos ir (ar) kreditai  

Metinių palūkanų dydis  atskiru susitarimu 
Paskolos persvarstymo ir (ar) sąlygų keitimo mokestis fiziniams nariams  60,00 – 150,00 EUR 
Paskolos persvarstymo ir (ar) sąlygų keitimo mokestis juridiniams nariams  90,00 – 300,00 EUR 
Paskolos administravimo mokestis  0,5 – 2,0 % nuo paskolos, tačiau ne 

  mažiau nei 300,00 EUR 
Įsipareigojimo mokestis (taikomas už nepanaudotą kredito dalį)  0,5 % nuo nepanaudotos kredito dalies 
Pranešimo siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo  3,00 EUR 
Rašto išdavimo mokestis (netaikoma pažymai apie preliminarų sprendimą,  15,00 EUR 
dokumentams teismui ir hipotekos panaikinimui reikalingiems raštams)3   

Garantijos sutarties mokestis (mokamas kas metus)  0,5 % nuo sumos, bet ne mažiau nei 
  60,00 EUR 

Sutikimo dėl paskesnio įkeitimo (hipotekos) ar įkeisto turto pardavimo išdavimas  100,00 EUR 
Kitų paslaugų įkainiai  

Kredito unijai įkeičiamo turto vertinimas  atskiru susitarimu 
Kredito unijai įkeičiamo turto apžiūra  150,00 EUR 
Praėjusio ir einamojo mėnesio sąskaitų išrašų išdavimas  nemokamai 
Pažyma deklaravimui  nemokamai 
Sąskaitų išrašų už praėjusius laikotarpius išdavimas  1,00 EUR / 1 mėn., tačiau ne daugiau nei 

  6,00 EUR 
Leidimų, sutikimų ir (ar) kitų įvairaus pobūdžio raštų išdavimo mokestis  15,00 EUR 
Skanuotų dokumentų siuntimas nario prašymu elektroniniu paštu  1,00 EUR 
Dokumentų išsiuntimas kliento prašymu per kurjerius  3,00 EUR 

Stojamieji įkainiai  

Stojamasis mokestis fiziniams nariams  nemokamai 
Stojamasis mokestis juridiniams nariams  100,00 EUR 

 
 

__________________________________________ 
 

1. Indėlio suma indėlininkui grąžinama tokiu pačiu būdu, kokiu indėlio suma indėlininko buvo pateikta kredito unijai, išskyrus išimtis dėl grynųjų pinigų 
išmokėjimo. Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis ne didesnėje nei 8.700,00 EUR dydžio sumoje netaikomas tik esant visoms šioms sąlygoms: 1) indėlio 
sutarties galiojimas nėra nutrauktas prieš indėlio sutarties terminą (automatinio indėlio sutarties pratęsimo atveju, - apie ketinimą nepratęsti sutarties 
indėlininkui pranešus iki automatinio indėlio sutarties pratęsimo dienos); ir 2) vienam indėlininkui grynuosius pinigus atsiimant ne dažniau nei vieną 
kartą per vienerius kalendorinius metus, t.y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., nepriklausomai nuo per kalendorinius metus sudarytų, nutrauktų ar 
pasibaigusių sutarčių kiekio.  

2. 5.800,00 EUR ir didesnės sumos grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos galimas tik esant išankstiniam Kredito unijos informavimui.   
3. Išskyrus preliminarų sprendimą, raštus teismui dėl kredito suteikimo, reikalingus kreipiantis dėl šeimos turto, pažymas dėl hipotekos išregistravimo.  

 
Juridinio asmens kodas 112043996, adresas Ulonų g. 5 | Tel. 8 5 2773174 | E.paštas info@vku.lt  

AB „Swedbank“ LT52 7300 0100 0247 0486, Šiaulių bankas AB LT37 7180 3000 0047 0054, AB DNB bankas LT82 4010 0495 0114 4056, Medicinos bankas, 
UAB LT66 7230 0000 0046 1033, AB SEB bankas LT60 7044 0600 0785 5145. 


