LKU Mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos ir įkainiai
Jūsų mokėjimo kortelei šios aptarnavimo sąlygos ir įkainiai nesikeis ir galios iki turėtos LKU debeto kortelės galiojimo termino pabaigos
(pvz.: Jūsų turima mokėjimo kortelė galioja iki 2017 m. gruodžio 4 d., vadinasi naujai išduotos mokėjimo kortelės aptarnavimo sąlygos
ir įkainiai nesikeis iki 2017 m. gruodžio 4 d., t.y. išliks tokie, kokie Jums galioja dabar). Nuo minėtos galiojimo datos įsigalios Unijos
taikomos aptarnavimo sąlygos ir įkainiai, kurie yra skelbiami Citadelės banko Mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos ir įkainiai.

KREDITINĖ MOKĖJIMO KORTELĖ MASTERCARD STANDART
KORTELĖS IŠDAVIMO IR JOS TURĖTOJŲ APTARNAVIMO SĄLYGOS
Kortelės tipas
Kortelės valiuta
Kortelės galiojimas
Kortelės išdavimas
Metinis administravimo mokestis1
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus galiojimui)
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ar kliento prašymu)
Prarastos kortelės blokavimas
Sąskaitos likučio patikrinimas bankomate (išskyrus Swedbank banko bankomatus)
Kvito spausdinimas bankomate

kredito
eurai
3 metai
4,34 EUR
4,34 EUR
2,90 EUR
5,79 EUR
nemokamai
nemokamai
0,29 EUR

1

Metinis administravimo mokestis nurašomas kiekvienų mokėjimo kortelės galiojimo metų pabaigoje.

GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠMOKĖJIMAS2
Unijoje
Iš bankomatų bankų veikiančių Lietuvoje3
Iš „Perlo“ terminalų4
Iš bankomatų užsienyje

taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos įkainiai
nemokamai (iki 434,43 EUR /mėn.6
nemokamai (iki 289,62 EUR /mėn.)
2 % nuo sumos, min. 2,90 EUR

2

Išgryninimas „Perlo“ terminaluose yra atskira paslauga, kuriai taikomi atskiri grynųjų pinigų išmokėjimo limitai.
Išgryninus daugiau nustatyto limito, taikomas 1 % mokestis skaičiuojamos nuo viršytos sumos (min. 1,45 EUR).
4
Išgryninus daugiau nustatyto limito, taikomas 1 % mokestis skaičiuojamos nuo viršytos sumos (0,58 EUR).
3

DITO NAUDOJIMO ĮKAINIAI IR SĄLYGOS
Kortelės kredito limitas
Palūkanos už suteiktą kredito limitą
Delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną
Mokestis už kredito sąlygų pakeitimą
KITOS OPERACIJOS
Prekių/paslaugų apmokėjimas Lietuvoje
Prekių/paslaugų apmokėjimas užsienyje
Atsiskaitymas kortele internetu
Grynųjų pinigų įnešimas Unijoje
Grynųjų pinigų įnešimas „Perlo“ terminaluose
Skubus grynųjų pinigų įnešimas Unijoje per V-POS
Sąskaitos likučio pasiteiravimas Unijoje per V-POS
OPERACIJŲ KORTELĖ LIMITAI
Operacijų limitai išsiimant ar įnešant grynuosius pinigus „Perlo“ terminaluose:
minimali vienos operacijos suma
maksimali vienos operacijos suma
Paros operacijų limitai išsiimant grynuosius pinigus iš bankomatų ir „Perlo“ terminalų:
bendra suma
operacijų skaičius
Paros operacijų limitai atsiskaitant už prekes/paslaugas:
bendra suma
operacijų skaičius
Operacijų per V-POS terminalą suma ir skaičius

iki 289,62 EUR
12 %
0,05 %
7,24 EUR

nemokamai
nemokamai
galimas
nemokamai
0,58 EUR
0,17 EUR
0,09 EUR

5,79 EUR
579,24 EUR
2 896,20 EUR
10
5 792,40 EUR
20
neribojama

Kortelių blokavimas.
Jei praradote savo mokėjimo kortelę, nedelsdami apie tai praneškite Unijai atvykus į Jums artimiausią Unijos KAS, telefonu arba per internetinę bankininkystę i.VRKU:
Telefonu:
• Darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais iki 17 val. telefonu (8-5) 250 26 79.
• Darbo dienomis penktadieniais iki 17.45 val. telefonu (8-5) 215 73 99.
• Po darbo valandų ir nedarbo dienomis skambinkite nemokamu telefonu 8 800 72 739 arba +370 5 266 4600, skambinant iš užsienio. Paslauga teikiama visą parą.
Per i.VRKU:
• Pildant pranešimą apie kortelės praradimą.
• Rašant pranešimą Unijai su prašymu blokuoti mokėjimo kortelę ir nurodant kortelės blokavimo priežastį.

