PATVIRTINTA
Kelmės kredito unijos Valdybos
2022 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 22-01

KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI
Galioja nuo 2022-03-14

PAVADINIMAS

Fiziniams
asmenims

KREDITO PERVEDIMAI SEPA
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)
nemokamai
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)
nemokamai
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą
0,50 EUR
(skyriuje)
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą
0,20 EUR
(internetu)
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (skyriuje)
1,00 EUR
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,33 EUR
Kredito pervedimas SEPA (skyriuje)
2,00 EUR
Kredito pervedimas SEPA (internetu)

0,40 EUR

Juridiniams
asmenims

nemokamai
nemokamai
0,50 EUR
0,20 EUR
1,00 EUR
0,33 EUR
2,00 EUR
0,40 EUR

KREDITO PERVEDIMAI NE SEPA
Kredito pervedimas ne SEPA
14,00 EUR
Skubus kredito pervedimas ne SEPA
20,00 EUR

14,00 EUR
20,00 EUR

Labai skubus kredito pervedimas ne SEPA

50,00 EUR

50,00 EUR

Kredito pervedimo ne SEPA atšaukimas

10,00 EUR

10,00 EUR

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas
0,50 EUR
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos (skyriuje)
nemokamai
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos (internetu)
nemokamai

0,50 EUR
nemokamai
nemokamai

Sąskaitos atidarymas

SĄSKAITOS TVARKYMAS
nemokamai

nemokamai

Sąskaitos tvarkymas

nemokamai

nemokamai

Sąskaitos (-ų) uždarymas nutraukiant narystę
kredito unijoje, išskyrus bendruomenes.

4,00 EUR

Sąskaitos išrašo parengimas ir atspausdinimas
(skyriuje), išskyrus bendruomenes.

1,00 EUR už
mėn.

4,00 EUR
1,00 EUR už
mėn.

Sąskaitos išrašo parengimas ir atspausdinimas
bendruomenėms (skyriuje)

neteikiama

Sąskaitos išrašo parengimas ir atspausdinimas
(paštu)
Kliento atstovo priskyrimas

2,00 EUR už
mėn.
3.00 EUR

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo arba į kito
nemokamai
asmens sąskaitą (skyriuje)
Grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos (skyriuje)

Grynųjų pinigų įmokėjimas „Medus“ tinklo
bankomatuose
Grynųjų pinigų perskaičiavimas Euro monetomis

nemokamai
2,00 EUR už
mėn.
10,00 EUR
0,05 proc. nuo
įmokomos sumos

iki 550,00 EUR –
nemokamai per
mėn., virš 550,00
EUR – 0,9 proc.
nuo sumos, bet ne
mažiau kaip 3,00
EUR
teikiama

iki 550,00 EUR –
nemokamai per
mėn., virš 550,00
EUR – 0,9 proc.
nuo sumos, bet
ne mažiau kaip
3,00 EUR
teikiama

1,00 proc. nuo
grynųjų pinigų
įmokėjimo sumos
(min. 3,00 EUR)

Grynųjų pinigų perskaičiavimas Euro centų
monetomis

2,00 proc. nuo
grynųjų pinigų
įmokėjimo sumos
(min. 3,00 EUR

Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus

1,00 % nuo
grynųjų pinigų
keitimo sumos
(min. 3,00 EUR)

4,00 proc. nuo
grynųjų pinigų
įmokėjimo
sumos (min. 3,00
EUR)
4,00 proc. nuo
grynųjų pinigų
įmokėjimo
sumos (min. 3,00
EUR
3,00 % nuo
grynųjų pinigų
keitimo sumos
(min. 3,00 EUR)

Eurų banknotų keitimas į eurų monetas

3,00 % nuo
grynųjų pinigų
keitimo sumos
(min. 3,00 EUR)
nemokamai

4,00% nuo
grynųjų pinigų
keitimo sumos
(min. 3,00 EUR)
nemokamai

Eurų monetų ir centų keitimas kai suma viršija 3,00 3,00 % nuo
EUR
grynųjų pinigų
keitimo sumos
(min. 3,00 EUR)
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais
0,27 EUR
Internetu
0,33 EUR

4,00 % nuo
grynųjų pinigų
keitimo sumos
(min. 3,00 EUR)

Eurų monetų ir centų keitimas kai suma neviršija
3,00 EUR

0,60 EUR
0,33 EUR

KITI ĮKAINIAI UŽ PASLAUGAS
Kredito sutarties sąlygų pakeitimas

0,30 proc. nuo
kredito sumos,
(min. 150,00 Eur)

Žemės ūkio sklypo įvertinimas

20,00 EUR/ 1
sklypą.

0,30 proc. nuo
kredito sumos,
(min. 150,00
Eur)
20,00 EUR/ 1
sklypą

Vienkartinis kredito sutarties sudarymo mokestis
Duomenų bazių patikrinimas (1 fiziniam asmeniui /
1 juridiniam asmeniui)
Buto įvertinimas
Už hipotekos lakšto išregistravimą
Pažymos apie mirusio kliento sąskaitų likučius ir
įsipareigojimus išdavimas (parengiant per 10 darbo
dienų)

35,00 EUR
10,00 EUR

50,00 EUR
15,00 EUR

70,00 EUR
15,00 EUR
12,00 EUR

70,00 EUR
15,00 EUR
12,00 EUR

Garantijų suteikimas
Už pažymų ir archyvinių dokumentų kopijų
išdavimą
Sutikimo dėl antrinio įkeitimo kitiems kreditoriams
išdavimas
Su kreditais susijusių pažymų, sutikimų, leidimų
išdavimas

100,00 EUR
12,00 EUR

100,00 EUR
12,00 EUR

150,00 EUR

150,00 EUR

20,00 EUR

20,00 EUR

0,30 EUR
už puslapį
100,00 EUR

0,30 EUR
už puslapį
100,00 EUR

Garantinio rašto parengimas

150,00 EUR

150,00 EUR

Už terminuoto indėlio nutraukimą anksčiau laiko

0,15 proc. nuo
indėlio sumos

Kopijavimas
Refinansavimo rašto parengimas kitoms kredito
įstaigoms

0,15 proc. nuo
indėlio sumos

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJĄ
Pajinis įnašas
30,00 EUR

Veiklos teritorija

Kelmės raj.,

Raseinių raj.,

Telšių raj.,

Tauragės raj.,

Šiaulių raj.,

Šilalės raj.

Radviliškio raj.,

Pagrindinė mokėjimo sąskaita*

1,45 Eur per mėnesį

Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems
gyventojams

0,72 Eur per mėnesį

Grynųjų pinigų išmokėjimas kredito unijos
aptarnavimo vietose

Nemokamai iki 550,00Eur per
mėnesį, viršijus 550,00 Eur – 0,9
proc. nuo sumos, bet ne mažiau
kaip 3,00 Eur.

*Pasirinkę pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite
naudotis šiomis paslaugomis:
1. Sąskaitos atidarymas;
2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilius parašas,
Smart-ID arba vienkartinį saugos kodą, siunčiamą SMS žinute.
3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos
viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;
7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
– nemokamai 550,00 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 550,00 Eur – 0,9
proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 3,00 Eur;

