
 
PATVIRTINTA 
Kelmės kredito unijos Valdybos 
2020 m. rugsėjo  30 d. sprendimu Nr. 20-25 
 

KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI 
Galioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d. 

 

MOKĖJIMO KORTELIŲ OPERACIJOS MAESTRO 
MASTERCARD 

STANDARD 

Kortelės išdavimas 8,00 EUR 10,00 EUR 

Kortelės pakeitimas nario prašymu, kai kortelės 
galiojimo laikas nepasibaigęs 

7,00 EUR 9,00 EUR 

Atnaujintos kortelės išdavimas 7,00 EUR 9,00 EUR 

Metinės kortelės aptarnavimas 8,00 EUR 8,00 EUR 

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas Lietuvoje ir 
EEE šalyse 

nemokamai nemokamai 

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate Lietuvoje ir 
EEE šalyse 

1,5 proc. nuo 
gryninamos 
pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 
3,00 EUR 

1,8 proc. nuo 
gryninamos 

pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 

4,00 EUR 
Grynųjų pinigų išėmimas „Medus“ tinklo 
bankomatuose 

iki 300,00 
EUR/mėn. 
nemokamai, virš  
300,00 EUR – 0,6 
proc. nuo 
gryninamos 
pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 
2,00 EUR 

iki 300,00 
EUR/mėn. 

nemokamai, virš  
300,00 EUR – 
0,6 proc. nuo 

gryninamos 
pinigų sumos, bet 

nemažiau kaip 
2,00 EUR 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje 
Lietuvoje ir EEE šalyse 

1,8 proc. nuo 
išgryninamos 
pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 
3,00 EUR 

2,00 proc. nuo 
išgryninamos 

pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 

3,00 EUR 
Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas užsienyje (ne 
EEE šalyse) 

nemokamai nemokamai 

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate užsienyje (ne 
EEE šalyse) 

2,5 proc. nuo 
išgryninamos 
pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 
5,00 EUR 

2,50 proc. nuo 
išgryninamos 

pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 

5,00 EUR 



 
Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje 
užsienyje (ne EEE šalyse) 

2,5 proc. nuo 
išgryninamos 
pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 
5,00 EUR 

 2,50 proc. nuo 
išgryninamos 

pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 

5,00 EUR 
Grynųjų pinigų išmokėjimas/įmokėjimas Perlo 
terminale  

1,50 EUR 1,50 EUR 

Neįvykusi operacija (bankomate ar POS terminale) nemokamai nemokamai 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas skambinant į UAB 
„First Data Lietuva“ 

nemokamai nemokamai 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas bankomatuose 
Lietuvoje (išskyrus Swedbank bankomatus) 

nemokamai nemokamai 

Kortelės blokavimas nemokamai nemokamai 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija 
vyko Lietuvoje (įkainis atskirai taikomas už 
kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) 

12,00 EUR 12,00 EUR 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija 
vyko užsienyje (įkainis atskirai taikomas už 
kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) 

15,00 EUR 15,00 EUR 

Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių 
gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno 
atsiskaitymo dokumento gavimą) 

5,00 EUR 7,00 EUR 

Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas 
(įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo 
dokumento gavimą) 

15,00 EUR 17,00 EUR 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, 
gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno 
atsiskaitymo dokumento gavimą) 

38,00 EUR 40,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

KORTELIŲ IR OPERACIJŲ KORTELĖMIS 
LIMITAI 

MAESTRO 
MASTERCARD 

STANDARD 
Maksimalus kredito limitas Kredito limitas 

neleidžiamas 
6000,00 EUR 

Grynųjų pinigų išėmimo per ATM per 24 val. 
limitas (suma) 

1500,00 EUR 3000,00EUR 

Per 24 val. leistinas grynųjų pinigų išėmimo per 
ATM operacijų skaičius  

5 vnt. 10 vnt. 

Operacijų limitas POS terminaluose (atsiskaitant už 
prekes ir paslaugas bei gryninant pinigus 
bankuose) per 24 val. (suma) 

3000,00 EUR 6000,00 EUR 

POS terminaluose per 24 val. leistinas operacijų 
skaičius 

10 vnt. 20 vnt. 

Grynųjų pinigų išėmimas/įnešimas Perlo terminale iki 250,00 
EUR/mėn. 
nemokamai, virš  
250,00 EUR – 1,5 
proc. nuo 
gryninamos 
pinigų sumos, bet 
nemažiau kaip 
1,50 EUR 

iki 250,00 
EUR/mėn. 

nemokamai, virš  
250,00 EUR – 
1,5 proc. nuo 

gryninamos 
pinigų sumos, bet 

nemažiau kaip 
1,50 EUR 


