
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJOS  

STANDARTINIŲ PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ  ĮKAINIAI  
Nuo 2023 m. gegužės mėn. 1 d. 

 

VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI Standartinis krepšelis 

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)  1,00 Eur  

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)  0,00 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)  

1,50 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) iki 14500 eurų 

0,25 proc. nuo sumos 

bet ne mažiau nei 5 

eurai. 

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

Arešto orderių apdorojimas  1,00 Eur  

Paprastas mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis  15 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 eurų monetomis virš 500 eurų ir centų 

monetomis virš 10 eurų (kredito unijoje)  
0,1 % min. 3 eurai  

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  5,00 Eur  

Mokesčių aptarnavimo įkainiai: 

Komunaliniai mokesčiai ( unijos nario, kredito unijoje)  0,35 Eur 



Patvirtinti valdybos posėdyje 2023 m. sausio mėn. 23 d.  

Komunaliniai mokesčiai internetu  0,25 Eur 

Komunaliniai mokesčiai ir kitos įmokos (už kiekvieną kvitą  ne unijos 

nariui) 
1,50 Eur  

SMS pranešimo siuntimas  0,1 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 % nuo 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.  


