
   
Galioja nuo 2019-08-01  

   
VILNIAUS KREDITO UNIJA  

PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI  
  

Indėlių administravimo įkainiai  

Indėlio lėšų ir palūkanų išmokėjimas pavedimu  iš sąskaitos kredito unijoje  nemokamai  

Indėlio nutraukimo prieš jame numatytą terminą išgryninimo mokestis  1,00 %  

Unijos sąskaitų administravimo įkainiai  

Sąskaitos eurais atidarymas, administravimas ir (ar) uždarymas    nemokamai  

Lėšų pervedimo paslaugų įkainiai  
Vietinis lėšų pervedimas kredito unijos viduje į savo sąskaitą   nemokamai  

Vietinis lėšų pervedimas kredito unijos viduje (internetu)  nemokamai  

Vietinis lėšų pervedimas kredito unijos viduje  į kito kliento sąskaitą   0,41 EUR  

Vietinis lėšų pervedimas kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)  0,20 EUR  

Vietinis lėšų pervedimas  į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje)  0,60 EUR  

Vietinis lėšų pervedimas  į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu)  0,20 EUR  

Vietinis lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir (ar) kredito unijoje, 

SEPA pavedimai.  
0,80 EUR   

Vietinis lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir (ar) kredito unijoje 

(internetu)  
0,20 EUR  

Vietinis lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir (ar) kredito unijoje, ne 

SEPA pavedimai.  
15,00 EUR  

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

Kasos operacijų įkainiai  
Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą (kredito unijoje)  nemokamai   

Grynųjų pinigų įnešimas į kito asmens sąskaitą (kredito unijoje) 3 
0,1 % nuo grynujų pinigų įmokėjimo sumos 

(min.1,00 EUR)  

Grynųjų pinigų išmokėjimas grynais iš sąskaito1 ,2  
≤ 5000,00 EUR - nemokamai;  

 > 5000,00 EUR – 1 %   
Kitų paslaugų įkainiai  

Sąskaitos išrašo pateikimas :    

dienos, mėnesio   nemokamai  

ketvirčio  1,00 EUR 
metų 5,00 EUR 

Pažymų gyventojų turtui ir pajamoms deklaruoti parengimas  nemokamai 

Pažymų apie atidarytas sąskaitas ir jų likučius parengimas (taip pat pažymų 

paveldėtojams parengimas)  
5,00 EUR 

Leidimų, sutikimų ir (ar) kitų įvairaus pobūdžio raštų, susijusių su fiziniais 

asmenimis pasirašytomis paskolų, kredito ir (ar) kt. sutartimis, išdavimo mokestis  
15,00 EUR 

Leidimų, sutikimų ir (ar) kitų įvairaus pobūdžio raštų, susijusių su juridiniais 

asmenimis pasirašytomis paskolų, kredito ir (ar) kt. sutartimis, išdavimo mokestis  
25,00 EUR 

Skanuotų dokumentų siuntimas nario prašymu elektroniniu paštu  1,00 EUR 

Dokumentų išsiuntimas kliento prašymu per kurjerius  3,00 EUR 

I-Unija PIN kodų kortelės išdavimas  1,50 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 5000,00 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 5000,00 EUR ir didesnės sumos grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos galimas tik esant išankstiniam Kredito unijos informavimui. 
3. Išskyrus įmoką už kreditą ir kitus su kreditavimu susijusius mokėjimus arba indėlio sumos įnešimą   
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