Paslaugų įkainiai nariams
Banko sąskaitos
SĄSKAITOS
Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas
Sąskaitos atidarymas nerezidentams
Sąskaitos tvarkymas nerezidentams
Mokėjimo kortelės sąskaitos tvarkymas
Šio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas1
Praėjusio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas (atliekamas

Iki 2016-03-31
nemokamai
nemokamai
nemokamai
0,87 EUR už kiekvieną mėn., maks. 5,79 EUR

Nuo 2016-04-01
nemokamai
20 EUR
nemokamai
nemokamai
nemokamai
1 EUR už kiekvieną mėnesį

2,32 EUR už kiekvieną ketv., maks. 8,69 EUR

3 EUR už kiekvieną ketvirtį

4,34 EUR už kiekvienus metus, maks. 14,48 EUR

6 EUR už kiekvienus metus

-

12 EUR už kiekvieną mėnesį

-

1,50 EUR
6 EUR
0,30EUR už 1 lapą

Unijos KAS)
Praėjusio ketvirčio sąskaitos išrašo parengimas (atliekamas

Unijos KAS)
Praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas

(atliekamas Unijos KAS)
Sąskaitos išrašo anglų kalba parengimas
Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:
Registruotu paštu Lietuvoje
Registruotu paštu į užsienį
Mokėjimo dokumentų patvirtinimas Unijoje

Nemokamai pateikiamas išrašas klientų aptarnavimo skyriuje(KAS), kuriame kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie operacijas, atliktas mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 dienų iki kliento kreipimosi dienos arba
prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį.
1

SĄSKAITŲ TVARKYMAS i.VRKU
Naudojimosi internetine bankininkyste i.VRKU mėnesio
mokestis
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus išdavimas
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus pakeitimas, kai
generatorius pamestas ar nepataisomai sugadintas
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus atblokavimas, klientui
užblokavus
Elektroninio slaptažodžių generatoriaus pakeitimas, kai
generatorius sugenda ne dėl kliento kaltės

Iki 2016-03-31

Nuo 2016-04-01

nemokamai

nemokamai

15 EUR

20 EUR

15 EUR

20 EUR

nemokamai

nemokamai

nemokamai

nemokamai

Iki 2016-03-31
0,14 EUR

Nuo 2016-04-01

nemokamai
0,14 EUR
nemokamai

nemokamai
0,30 EUR
nemokamai

Pinigų pervedimai

PINIGŲ PERVEDIMAS UNIJOS VIDUJE3
Iš savų sąskaitų į savo sąskaitas (atliekamas Unijos
KAS)
Iš savų sąskaitų į savo sąskaitas (internetu)
Į kitų klientų sąskaitas (atliekamas Unijos KAS)
Į kitų klientų sąskaitas (internetu i.VRKU)
3

Pinigų pervedimas iš vienų į kitas Unijoje esančias sąskaitas atliekamas kiekvieną dieną.

0,20 EUR

Paslaugų įkainiai nariams
PINIGŲ PERVEDIMAS PAGAL SEPA MOKĖJIMO NURODYMĄ EURAIS Į
ES IR EEE ŠALIS4, LIETUVOJE ESANČIUS MPT5
Pinigų pervedimas eurais į gavėjo sąskaitą kitame MPT 4 ir 5
(atliekamas Unijos KAS)
Pinigų pervedimas eurais į gavėjo sąskaitą kitame MPT 4 ir 5
(atliekamas internetu i.VRKU)
Skubus vietinis pervedimas6
4

Iki 2016-03-31

Nuo 2016-04-01

0,43 EUR

1 EUR

0,20 EUR

0,20 EUR

-

-

Lėšos pagal SEPA mokėjimo nurodymą ir eurais į ES, ir į EEE šalis pervedamos darbo dienomis tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16.00 valandos. Tarptautinio mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis (Norvegiją,

Islandiją ir Lichtenšteiną) šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Tarptautinio mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į šias šalis, jei banko mokesčius moka tik gavėjas (BEN)
arba tik mokėtojas (OUR), nevykdomi.
5

MPT – mokėjimo paslaugų teikėjas.

6

Vilniaus regiono kredito unijai prisijungus prie SEPA-MMS sistemos, kurios dalyviai tarpusavio mokėjimus gali vykdyti ir lėšas klientams įskaityti nuolat realiu laiku darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos. Ankstesnėje mokėjimų

sistemoje buvo vykdomos devynios tarpuskaitos per dieną – kas valandą nuo 9 iki 17 val. Todėl skubūs vietiniai pervedimai nevykdomi.

LĖŠŲ PERVEDIMAS VYKDANT PLAIS NURODYMUS
Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis7
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra kitame Lietuvoje
registruotame banke ar unijoje

Iki 2016-03-31
1,02 EUR7
0,20 EUR

Nuo 2016-04-01
1,02 EUR7
0,20 EUR

Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Mokestis nurašomas atskiru PLAIS tvarkytojo nurašymo nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir pervedamas
VĮ „Registrų centras” naudai. Mokesčio dydis 1,02 EUR įsigalioja nuo 2015 m. lapkričio 1d. (iki nurodytos datos bus taikomas 0,01 EUR mokesčio dydis).
7

PINIGŲ PERVEDIMO ATŠAUKIMO AR TIKSLINIMO
ADMINISTRAVIMAS8
Pinigų pervedimo atšaukimas, jei gavėjo sąskaita yra kitame MPT
(pinigai neišsiųsti iš Unijos)
Vietinio pinigų pervedimo atšaukimas, jei pinigai įskaityti į gavėjo sąskaitą
8

Iki 2016-03-31
1,45 EUR

Nuo 2016-04-01
1,45 EUR

3 EUR

3 EUR

Jei lėšos jau nurašytos iš Unijos korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos.

Į KLIENTO SĄSKAITĄ PERVESTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS
(mokestis taikomas lėšų gavėjui)
Lėšų eurais, gautų Unijos viduje, administravimas
Lėšų eurais, gautų iš kitų Lietuvoje ir kitose šalyse registruotų bankų ir/ar kredito
įstaigų, SEPA sistemos dalyvių, administravimas
Lėšų, gautų užsienio valiuta pagal tarptautinį pervedimą, administravimas *

Iki 2016-04-30

Nuo 2016-05-01

nemokamai

nemokamai

nemokamai
1,45 EUR

0,10 EUR
3,00 EUR

* Lėšų gavėjas papildomai apmoka Swedbank“, AB taikomus įkainius už lėšų pervedimą. Jeigu sumokėtas mokestis nepadengia visų nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalo sumokėti papildomai, t.y. papildomi mokesčiai gali būti atskaitomi nuo
pervedamos sumos.

Paslaugų įkainiai nariams

Grynųjų pinigų operacijos
GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮMOKĖJIMAS (eurais) UNIJOJE
Į savo sąskaitą
Į kito asmens sąskaitą9
9

Iki 2016-03-31
nemokamai
0,58 EUR

Nuo 2016-04-01
nemokamai
1 EUR

Iki 2016-03-31

Nuo 2016-04-01

Mokestis netaikomas, jei mokama už paskolą.

GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠMOKĖJIMAS IŠ SĄSKAITOS UNIJOJE
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš atsiskaitomosios sąskaitos:
pensijų ir pašalpų (mokamų VSDFV, Darbo biržos, savivaldybių) išmokėjimas

nemokamai
0,5 % nuo sumos (min. 5,79 EUR)
nemokamai

Darbo užmokesčio, pensijų ir pašalpų (mokamų
VSDFV, Darbo biržos, savivaldybių) išmokėjimas
nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas iki 300 EUR per dieną
nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas viršijus dienos
nemokamą 300 EUR išdavimo limitą
0,5 % nuo sumos, 3 EUR
nemokamai
0,5 % nuo sumos (min. 6 EUR)
Nemokamai14

taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš
banko sąskaitos įkainiai
nemokamai

taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko
sąskaitos įkainiai
nemokamai

taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš
banko sąskaitos įkainiai
0,2 % nuo sumos, min. 14,48 EUR

taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko
sąskaitos įkainiai
taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko
sąskaitos įkainiai
0,2 % nuo sumos, min. 15 EUR15

43,44 EUR

45 EUR

nemokamai (iki 1 448,10 EUR/mėn.)

iki 579,24 EUR per dieną (maks. 1 448,10 EUR/mėn.)
kitais atvejais (viršijus nemokamą limitą)

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš pajinės sąskaitos (išskyrus turintiems paskolą)
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš pajinės sąskaitos paskolų gavėjams
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlį aptarnaujančios sąskaitos, kai indėlis įneštas
grynais10
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlį aptarnaujančios sąskaitos, kai indėlis įneštas
pavedimu
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš vaiko indėlio sąskaitos (indėlio sutarties terminui
pasibaigus)11
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš taupomojo indėlio sąskaitos
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš paskolinės sąskaitos
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimo arba užsakytų lėšų neatsiėmimo
laiku mokestis12
Grynųjų pinigų skubus užsakymas ir atvežimas į Uniją13

nemokamai
0,5 % nuo sumos, min. 0,58 EUR

10

Pasibaigus indėlio sutarčiai indėlio suma grąžinama į atsiskaitomąją sąskaitą, išgryninimo mokestis netaikomas. Pastaba: išmokant taupomojo indėlio lėšas taikomi tokie patys pinigų išmokėjimo įkainiai iš term, indėlio sąskaitos.

11

Nutraukus indėlio sutartį anksčiau termino, taikomi grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos įkainiai.

12

Jei Unijos narys nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 11 584,80 EUR, turi užsakyti šią sumą iš anksto, užpildęs raštišką prašymą (galima pateikti faksu ar el. paštu). Pinigus būtina užsakyti prieš 1 Unijos darbo dieną iki 11 val.

Norint paimti iš sąskaitos daugiau kaip 28 962 EUR, pinigus būtina užsakyti prieš 2 darbo dienas.
13

Skubiu užsakymu laikoma, jei tai pačiai ar kitai darbo dienai (jei užsakoma po 11 val.), gavus raštišką prašymą (galima pateikti faksu ar el. paštu), užsakoma grynųjų pinigų suma viršija 12 000 EUR.

14

Pasibaigus indėlio sutarčiai indėlio suma grąžinama į atsiskaitomąją sąskaitą, išgryninimo mokestis netaikomas.

15

Jei Unijos narys nori paimti iš sąskaitos daugiau kaip 12 000 EUR, turi užsakyti šią sumą iš anksto, užpildęs raštišką prašymą (galima pateikti faksu ar el. paštu). Pinigus būtina užsakyti prieš 1 Unijos darbo dieną iki 11 val. Norint

paimti iš sąskaitos daugiau kaip 30 000 EUR, pinigus būtina užsakyti prieš 2 darbo dienas.

Valiutos keitimas

Paslaugų įkainiai nariams
MOKESTIS UŽ VALIUTOS PIRKIMO AR PARDAVIMO OPERACIJĄ
(atliekama Unijoje)
Valiutos pirkimas ar pardavimas
Valiutos pirkimas ar pardavimas grynaisiais pinigais
Valiutos pirkimas ar pardavimas negrynaisiais

Iki 2016-03-31

Nuo 2016-04-01

Pagal Unijos kursą
0,58 EUR
0,14 EUR

Pagal Unijos kursą
1 EUR
0,50 EUR

Iki 2016-03-31
nemokamai

Nuo 2016-04-01
nemokamai

11,58 EUR
14,48 EUR
3 % nuo sumos, min. 0,58 EUR

12 EUR
15 EUR
3 % nuo sumos, min. 1 EUR18

Kitos paslaugos
KITOS PASLAUGOS
Mokėjimo kortelėmis mėnesio ataskaitų pateikimas Unijoje
Pretenzijų dėl atsiskaitymų nagrinėjimas:16
kai operacija įvyko Lietuvoje
kai operacija įvyko užsienyje
Grynųjų pinigų (eurų ir centų monetomis) perskaičiavimas ir arba keitimas į tos
valiutos banknotus 17
16

Mokesčiai už pažymų parengimą netaikomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kai informacija turi būti teikiama nemokamai.

17 Mokestis

netaikomas, kai suma neviršija 15 EUR. Pastaba: išmokant grynuosius pinigus iš banko ir/ar mokėjimo kortelės(-ių) sąskaitos(-ų), mokestis taikomas nuo sumos, kuri viršija nemokamai išmokamą

sumą. Nemokamas limitas skaičiuojamas bendrai einamajai ir mokėjimo kortelės(-ių) sąskaitoms.
18 Mokestis

netaikomas, kai suma neviršija 10 EUR. Pastaba: išmokant grynuosius pinigus iš banko ir/ar mokėjimo kortelės(-ių) sąskaitos(-ų), mokestis taikomas nuo sumos, kuri viršija nemokamai išmokamą

sumą. Nemokamas limitas skaičiuojamas bendrai einamajai ir mokėjimo kortelės(-ių) sąskaitoms.

PAŽYMOS
Atliktos operacijos dokumento išdavimas
(kai išduodama ne operacijos atlikimo metu)
Pažymos apie atidarytas/uždarytas sąskaitas ir jų likučius išdavimas
(lietuvių k.)
Pažymos apie suteikiamas/suteiktas/padengtas paskolas išdavimas ir kiti
leidimai/sutikimai19
Pažymos išdavimas anglų kalba
(apie atidarytas/uždarytas sąskaitas, sąskaitų likučius ir kt.)
Mokestis už sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimą kitam
kreditoriui 20
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai
Dokumentų nuorašai:
sutarčių ir kitų dokumentų
19 Mokesčiai
20

Iki 2016-03-31
0,29 EUR už dokumentą

Nuo 2016-04-01
1 EUR už dokumentą

2,90 EUR

3 EUR

11,58 EUR

12 EUR

-

12 EUR

28,96 EUR

30 EUR

nemokamai

nemokamai

2,90 EUR už sutartį

3 EUR už sutartį

taikomi, jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina, t. y. pagal gautus dokumentus nustatoma, kad kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.

Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis – įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, taikomas mokestis už pažymos apie suteikiamas/suteiktas/padengtas paskolas išdavimą.

