Mokėjimo paslaugų įkainiai
(galioja nuo 2017-02-01)
Paslaugos pavadinimas

Įkainio dydis

Pastabos

1. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų išmokėjimas
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iki 600 Eur per mėn.

nemokama

Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje už sumą virš 600 Eur per
mėn.

0.5 %

nemokama

Į kito asmens sąskaitą

nemokama

4.34 Eur

Pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokama

0.10 Eur už įmoką

Grynaisiais pinigais (ne kredito unijos nariams)

0.15 Eur už įmoką

0.60 Eur už įmoką
nuo 2017-04-01
0.60 Eur už įmoką
nuo 2017-04-01

2 .VIETINIAI PERVEDIMAI
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

nemokama

Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)

nemokama

Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

0.58 Eur

Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,20 Eur

Grynųjų pinigų įnešimas
Kredito unijos skyriuje

nemokama

UAB „perlo paslaugos“ terminaluose

0.58 Eur

nemokama
0.5 %

UAB „perlo paslaugos“ terminaluose

0.58 Eur

Bankomatuose ne EEE šalyse

2 %, bet ne mažiau 2.9
Eur

Kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bankomatuose

1 %, bet ne mažiau 1 Eur
nuo 2017-04-01

nemokamai

6. MOKĖJIMO KORTELĖ MASTERCARD STANDART
Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
Kortelės galiojimas

36 mėn.

Kortelės išdavimas ir /ar atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo
5.79 Eur
laikui
0,60 Eur
nuo 2017-04-01

Periodinis kortelės aptarnavimas

nemokama

Kortelės pakeitimas kliento prašymu, kai kortelės galiojimo
laikas nepasibaigęs

5.79 Eur

0.58 Eur

0,60 Eur
nuo 2017-04-01

Pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokama

0.58 Eur

0,60 Eur
nuo 2017-04-01

0,20 Eur

10 Eur
nuo 2017-04-01
10
Eur nuo 2017-04-01

Grynųjų pinigų įnešimas
Kredito unijos skyriuje

nemokama

UAB „perlo paslaugos“ terminaluose

0.58 Eur

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas)

3. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
nemokama

4. ATIDARYMAS IR TVARKYMAS

Bankomatuose Lietuvoje ir EEE šalyse iki 600 Eur per mėn.

nemokama

Bankomatuose Lietuvoje ir EEE šalyse virš 600 Eur per mėn.

0.5 %

Sąskaitos atidarymas, tvarkymas, uždarymas

nemokamas

UAB „perlo paslaugos“ terminaluose

0.58 Eur

Sąskaitos išrašo pateikimas (kredito unijoje, paštu)

0.14 Eur už vieną išrašo
puslapį

Bankomatuose ne EEE šalyse

2 %, bet ne mažiau 2.9
Eur

Pažymos išdavimas (apie sąskaitos likutį ir kt.)

2.90 Eur

Kitos bankomatų operacijos
Kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bankomatuose

5. MOKĖJIMO KORTELĖ MAESTRO

nemokamai

7. PAPILDOMA INFORMACIJA

Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
Kortelės galiojimas

5 Eur
nuo 2017-04-01

Kitos bankomatų operacijos

Grynaisiais pinigais (kredito unijos nariams)

Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje, iš kitų Lietuvoje arba
kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų Eurais

Kortelės pakeitimas kliento prašymu, kai kortelės galiojimo
laikas nepasibaigęs

Bankomatuose Lietuvoje ir EEE šalyse iki 600 Eur per mėn.
(nuo 2017-04-01 – iki 300 Eur per mėn.)
Bankomatuose Lietuvoje ir EEE šalyse virš 600 Eur per mėn.
(nuo 2017-04-01 – iki 300 Eur per mėn.)

Įmokos už paslaugas

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito
įstaigas, neskubus (skyriuje)
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito
įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje,
neskubus
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito
įstaigas, neskubus (internetu)

nemokama

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas)

Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (skyriuje)

Periodinis kortelės aptarnavimas

36 mėn.

Kortelės išdavimas ir /ar atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo
4.34 Eur
laikui

5 Eur
nuo 2017-04-01

Privalomas nario pajinis įnašas

30 Eur

Stojamasis mokestis

10 Eur

2 %, bet ne mažiau 1 Eur
nuo 2017-04-01
2 %, bet ne mažiau 1 Eur
nuo 2017-04-01

