MasterCard – kredito kortelės įkainiai
Jūsų mokėjimo kortelei dabartinės aptarnavimo sąlygos ir įkainiai nesikeis ir galios iki turėtos LKU kredito kortelės galiojimo
termino pabaigos.
KREDITINĖ MOKĖJIMO KORTELĖ MASTERCARD
Kortelės galiojimo laikas
3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta
Eurai
KORTELĖS ĮKAINIAI
Kortelės išdavimas/metų mokestis
15,00 EUR
Kortelės metų mokestis antraisiais ir trečiaisiais metais
15,00 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.)
10,00 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia1
nemokamai
Sąskaitos likučio patikrinimas
nemokamai
Kvito iš bankomato spausdinimas
nemokamai
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas
nemokamai
Kredito limito suteikimas
1,5 proc. suteikto kredito sumos
Metinė kredito palūkanų norma
17 proc.
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį
30 proc.
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma)
0,099 %
GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠDAVIMAS2
Bankomatuose bendrame „Citadele“, „Danske Bank“, „Nordea“ ir
0,45 % nuo sumos, min. 0,58 EUR
Šiaulių banko bankomatų tinkle
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,45 % nuo sumos, min. 0,58 EUR
Kitų bankų bankomatuose ir padaliniuose
2 % nuo sumos, min. 2,61 EUR
GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮNEŠIMAS
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,50 EUR
KITOS PASLAUGOS
Kortelės siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje
Skubus kortelės išėmimas iš bendro „Citadele”, „Nordea“, „Danske
Bank“, Šiaulių banko bankomatų tinko bankomato
Kortelės sąskaitos išrašo siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas
Atsiskaitymo ne Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas
Atsiskaitymų kortele sumos limitas
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas
KELIONĖS DRAUDIMAS KORTELĖS TURĖTOJUI IR ŠEIMOS
NARIAMS

3 EUR
45 EUR
1,50 EUR
1,20 EUR
4,50 EUR
2 000 Eur
10
4 500 EUR
10
Nemokamai

1 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.
2 Įkainis

taikomas už kiekvieną išgryninimo operaciją.

Unija turi teisę keisti mokėjimo kortelių išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos unijos taikomus operacijų ir paslaugų įkainius ir
įsipareigoja apie tai paskelbti Unijos internetinėje svetainėje www.vrku.lt bei Unijos klientų aptarnavimo skyriuose.
Unija turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti
limitus klientai turi pateikti unijos nustatytos formos prašymą klientų vadybininkui.
Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms skaičiuojama nuo paskutinės operacijos atlikimo ir galioja vienai su sąskaita
susijusiai mokėjimo kortelei.

