
MOKĖJIMO KORTELIŲ ĮKAINIAI NUO 2023-05-01 

 Paslauga/ operacija Maestro  MasterCard 

Kortelės galiojimas 4 metai 4 metai  

Pagrindinės kortelės pagaminimas 6,00 € 10,00 € 

Papildomos kortelės pagaminimas 6,00 € 10,00 € 

Pagrindinės kortelės pakeitimas jai 

išsimagnetinus arba keičiant vardą 

pavardę, pamiršus PIN kodą, pametus 

kortelę ir pan. 

6,00 € 10,00 € 

Papildomos kortelės pakeitimas jai 

išsimagnetinus arba keičiant vardą 

pavardę, pamiršus PIN kodą, pametus 

kortelę ir pan. 

6,00 € 10,00 € 

Pagrindinės kortelės atnaujinimas 

(pasibaigus kortelės terminui ar ją 

atnaujinant anksčiau termino) 

6,00 € 10,00 € 

Papildomos kortelės atnaujinimas 

(pasibaigus kortelės terminui ar ją 

atnaujinant anksčiau termino) 

6,00 € 10,00 € 

Mėnesinis aptarnavimo mokestis 1,30 € 1,30 € 

Grynųjų pinigų įmokėjimas 

Kredito unijoje Nemokamai Nemokamai 

Perlo terminale 0,70 už 1 operaciją,  0,70 už 1 operaciją,  

 Tinklo "Medus" bankomate 

iki 500 eurų 

nemokamai, virš 500 

eur - 0,25 %  min. 1 eur 

iki 500 eurų nemokamai, virš 

500 eur - 0,25 %  min. 1 eur 

LKU POS terminale Nemokamai Nemokamai 

Grynųjų pinigų išėmimas 

Tinklo "Medus" bankomatuose, kredito 

unijoje, LKU POS terminale 

Iki 600 Eur per mėn. 

nemokamai, 0,5% nuo 

išgryninamos sumos, 

viršijančios 600 Eur 

(min. 1,00 Eur) 

Iki 600 Eur per mėn. 

nemokamai, 0,5% nuo 

išgryninamos sumos, 

viršijančios 600 Eur (min. 

1,00 Eur) 

Perlo terminaluose 

Iki 30 eur - 0,70 eur už 

1 operaciją virš   30 

eurų -  0,5 %  min  0,70 

euras 

Iki 30 eur - 0,70 eur už 1 

operaciją virš   30 eurų -  0,5 

%  min  0,70 euras 

Kituose ne tinklo bankomatuose 

Lietuvoje ir  EEE šalyse 

2% nuo išgryninamos 

sumos (min. 3 Eur) 

2% nuo išgryninamos sumos 

(min. 3 Eur) 



Bankomatuose ne EEE  šalyse 

 2 %  nuo išgryninamos 

pinigų sumos min 3 eur 

 2 %  nuo išgryninamos 

pinigų sumos min. 3 eur 

Banko padaliniuose Lietuvoje ir  EEE 

šalyse 

  2 %  nuo išgryninamos 

sumos min 3 eur 

  2 %  nuo išgryninamos 

sumos min. 3 eur 

Banko padaliniuose ne EEE šalyse  

 2 %  nuo išgryninamos 

pinigų sumos min 3 eur 
2 %, min. 5 eurai 

Pirkinio /paslaugos apmokėjimas 

Lietuvoje, EEE šalyse, užsienyje ir ne 

EEE šalyse 

Nemokamai Nemokamai 

Likučio peržiūra 

 Kredito unijoje Nemokamai Nemokamai 

Tinklo  "Medus" bankomatuose Nemokamai Nemokamai 

Kituose bankomatuose Lietuvoje 0,30 € 0,30 € 

Kortelės blokavimas  Nemokamai Nemokamai 

Kortelės atblokavimas  Nemokamai Nemokamai 

PIN kodo pakeitimas tinklo "Medus" 

bankomate  
Nemokamai Nemokamai 

Operacijų išrašo peržiūra tinklo "Medus" 

bankomate 
Nemokamai Nemokamai 

Palūkanų norma už kredito limitą Netaikoma 14,00% 

Atsiskaitymo dokumento  iš Lietuvos 

įmonių gavimas (įkainis taikomas už 

kiekvieno atsiskaitymo dokumento 

gavimą) 

5,00 € 5,00 € 

Atsiskaitymo dokumento  iš užsienio  

gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno 

atsiskaitymo dokumento gavimą) 

15,00 € 15,00 € 

Kelionės dokumento, atsiskaičius 

užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už 

kiekvieno atsiskaitymo dokumento 

gavimą)  

35,00 € 35,00 € 

Kredito  suteikimo mokestis Netaikoma  10  eurų 

Kredito sąlygų keitimo mokestis Netaikoma  10 eurų 

 

*Patvirtinti 2023 m. sausio mėn. 23 d.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.perlopaslaugos.lt/terminalai/
https://www.luminor.lt/lt/privatiems/mokejimo-korteles


Operacija Maestro  MasterCard Standard 

Maksimalus kredito limitas 
Kredito limitas 

neleidžiamas 
6.000,00 € 

Grynųjų pinigų išėmimo per ATM per 24 

val. limitas (suma) 
1.500,00 € 3.000,00 € 

Per  24 val. leistinas grynųjų pinigų 

išėmimo per ATM operacijų skaičius 
5 10 

Operacijos limitas POS terminaluose 

(atsiskaitant už prekes ir paslaugas bei 

gryninant pinigus bankuose) per 24 val. 

(suma) 

3.000,00 € 6.000,00 € 

POS terminaluose per 24 val. leistinas 

operacijų skaičius 
10 20 

Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo perlo 

terminale minimali suma  
5,00 € 5,00 € 

Grynųjų pinigų išėmimo / įnešimo Perlo 

terminale maksimali suma  
500,00 € 500,00 € 

 


