
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS  
STANDARTINIŲ PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ  ĮKAINIAI  

Nuo 2018 m. rugpjūčio  1 d. 
 

VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)  0,00 Eur 
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)  0,00 Eur 
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)  0,50 Eur  
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)  0,25 Eur  
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje)  1,00 Eur  
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu)  0,25 Eur  
Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir SEPA erdvės šalis, (kredito 
unijoje)  

1,00 Eur  

Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir SEPA erdvės šalis, (internetu)  0,25 Eur  
Ne nario į bet kurias Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir SEPA erdvės 

šalis, (kredito unijoje) 
3,00 Eur 

Mokėjimo atšaukimas, kai jau kliento ar nario patvirtintas mokėjimas 1,00 Eur 

Arešto orderių apdorojimas  0,90 Eur 

Paprastas mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis  
 

10,00 Eur 

Skubus mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis  
 

20,00 Eur 

Labai skubus mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis  
 

40,00 Eur 

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS 

Išgryninimo mokestis iš einamųjų sąskaitų 
600 Eur per mėnesį -

0,00 eur, virš - 0,50 %  

Įmokėjimas Į savo sąskaitą (kredito unijoje)  0,00 Eur 

GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS 

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje,  0,00 Eur 
Lėšos, gautos kredito unijos viduje,  0,00 Eur 
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės  0,15 Eur 
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų ir SEPA erdvės 
šalių 

0,15 Eur  

Gaunamas mokėjimas iš kitų ne SEPA erdvės šalių  
 

3,00 Eur 

Mokesčių aptarnavimo įkainiai: 

Komunaliniai mokesčiai ( unijos nario )  0,25 Eur 

Komunaliniai mokesčiai internetu  0,25 Eur 

Komunaliniai mokesčiai ir kitos įmokos (už kiekvieną kvitą  ne unijos nariui) 1,00 Eur  



KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

Banknotų tikrumo tikrinimas nariams  
 

0,04 Eur už banknotą, 
bet nemažiau 0,23 Eur 

Banknotų tikrumo tikrinimas  ne nariams  
 

0,10 Eur už banknotą, 
bet nemažiau 0,23 Eur 

Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus nariams  
1 % nuo sumos, bet 
nemažiau 1,00 Eur 

Banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus ne nariams  
4 % n uo sumos, bet 
nemažiau 3,00 Eur 

Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užsakytų lėšų 
neatsiėmimas laiku (užsakant daugiau nei 20000 Eur) 

0,2 % nuo  užsakymo 
sumos, bet ne daugiau 
nei 200,00 Eur.  

Įmokėjimas į sąskaitą eurų monetomis virš 10 eur  
4% , bet ne mažiau 
1,00 Eur  

  

 
Kiti paslaugų krepšeliai taikomi ir fiziniams ir Juridiniams asmenims: 
 
„Pavedimai“  
 

Sąskaitos aptarnavimo mokestis per mėnesį  3,00 Eur 
Gautų lėšų iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų ir SEPA erdvės šalių 
įskaitymas į sąskaitą  

neribotai 

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė nemokamai 

Išgryninimo mokestis iš einamųjų sąskaitų 
1500 Eur per mėnesį -
0,00 eur, virš - 0,50 %  

Vietiniai kredito pervedimai į Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir SEPA 
erdvės šalis, (internetu) 

neribotai 

 
„Gryni“* 
 

Sąskaitos aptarnavimo mokestis per mėnesį  5,00 Eur 
Gautų lėšų iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų ir SEPA erdvės šalių 
įskaitymas į sąskaitą  

neribotai 

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė nemokamai 

Išgryninimo mokestis iš einamųjų sąskaitų 
3000 Eur per mėnesį -
0,00 Eur, virš - 0,50 %  

Vietiniai kredito pervedimai į Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir SEPA 
erdvės šalis, (internetu) 

10 pavedimų 
nemokamai 

 
* taikomi standartiniai mokesčiai viršijus išnaudotą limitą 
„Pagrindinė sąskaita“*  
 
Įsigaliojimo data 2020 m. gruodžio 1 d. 
Kaina, Eur per mėn.* 1,45 
Kaina asmenims, gaunantiems pajamas į įstaigos 
sąskaitą, Eur per mėn. 

1,45 

Sąskaitos tvarkymas 
Apimamų sąskaitų skaičius 

Taip 
Viena 



Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė 
Suteikiama priemonė 

Taip 
Mobilus parašas, Smart- ID, Saugus vienkartinis kodas 

Mokėjimo kortelė Debeto kortelė 
Mokėjimai, inicijuoti internetu: 

Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitas 
ES įstaigas 

Įmokos už paslaugas 
Operacijų skaičius 

Taip 
 
 
 

10 
Gautų lėšų iš kitos įstaigos įskaitymas 

Operacijų skaičius 
Taip 

Neribotai 
Grynųjų pinigų išdavimas  

Suma  
Išdavimo kanalas 
 
 
Suma 
Išdavimo kanalas 

Taip 
600 

Kredito unijos kasose 
 

 
300 

Bankomatai Lietuvoje ir kitose EEE šalyse 
 

 
* taikomi standartiniai mokesčiai viršijus išnaudotą limitą 
 
**Socialiai remtiniems asmenims krepšelio „Pagrindinė sąskaita“ kaina mažesnė  50 proc.  
 


