PATVIRTINTA
2020-01-02 Valdybos protokolu Nr. 2020-1-3
Galioja nuo 2020-03-02
KREDITO UNIJOS „SAULĖGRĄŽA“
PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI
Sąskaitos ir mokėjimai

Kaina EUR

Pajinis įnašas fiziniam asmeniui

30,00 Eur

Pajinis įnašas juridiniam asmeniui

300,00 Eur

Sąskaitos atidarymas, administravimas per mėn. , uždarymas

Nemokamai

JA išplestinis išrašas su istorija iš VĮ RC

10,00 Eur

Indėlio sutarties sudarymas / nutraukimas

Nemokamai

Sąskaitos išrašo apie vykdytas operacijas išdavimas už paskutinį mėnesį

Nemokamai

Sąskaitos išrašo apie vykdytas operacijas išdavimas už nurodytą terminą

5,00 Eur

Pažymos apie likučius parengimas lietuvių k./anglų k.

15,00 Eur

Pažyma pajamų ir turto deklaracijai/paveldėjimui

Nemokamai

IB - Internetinė bankininkystė

Nemokamai

Pažyma auditui

30,00 Eur
Pinigų pervedimas

Pervedimas unijos viduje
Pervedimas SEPA į kitus Lietuvoje registruotus bankus ar finansines
institucijas fiziniam ir juridiniam asmeniui Unijos klientų aptarnavimo
vietoje
Pervedimas SEPA į kitus Lietuvoje registruotus bankus ar finansines
institucijas fiziniam ir juridiniam asmeniui atliktas per IB
Pervedimai ne SEPA Unijos klientų aptarnavimo vietoje (EUR) (SHA)

Nemokamai

2,00 Eur
0,20 Eur
1

Pervedimai ne SEPA IB (EUR) (SHA)

20,00 Eur
15,00 Eur

lėšų pervedimas vykdant mokėjimo nurodymą per PLAIS be kliento sutikimo
į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje

0,70 Eur

Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas
VĮ „Registrų centras“ naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.
Mokėjimo atšaukimas

5,00 Eur
Gautų lėšų adminstravimas

Gautų pervedimų eurais įskaitymas (SEPA)
Gautų tarptautinių pavedimų eurais įskaitymas (ne SEPA)
Grynųjų pinigų operacijos
Grynų pinigų įmokėjimas (išskyrus sudarant indėlio sutartį arba mokant
įmoką už paskolą/dengiant įsiskolinimą)
Valiutos keitimas grynais pinigais
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
Grynų pinigų išmokėjimas (išskyrus kai indėlis buvo įneštas grynais
pinigais)
Už indėlius priskaičiuotų palūkanų išmokėjimas

0,00 Eur
7,00 Eur
0,2 proc nuo įmokamos sumos
3,00 Eur
iki 500,00 Eur vieną kartą per mėnesį nemokamai, nuo 500,01 eur - 0,6 proc.
nuo sumos
Nemokamai

Grynų pinigų užsakymas

Nemokamai

Mokestis už užsakytų piniginių lėšų neatsiėmimą grynaisiais nurodytą dieną

0,15 proc nuo sumos, min 15 eur

Kreditavimo paslaugos
Vartojimo kredito sutarties vienkartinis administravimo mokestis

2,0 % nuo paskolos sumos, bet ne mažiau
kaip 50,00 Eur

Vartojimo kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 15,00 iki 50,00 Eur

Kreditų su kilnojamojo/nekilnojamojo turto įkeitimu

1,0 % - 3,0 % nuo paskolos sumos, bet ne
mažiau kaip 500,00 Eur

Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis:
Neatliekant hipotekos lakšto pakeitimo
Atliekant hipotekos lakšto pakeitimą:
- kai didinama kredito suma

nuo 300,00 Eur
1,0 % - 3,0 % nuo papildomai
suteikiamos kredito sumos, bet ne mažiau
kaip 500,00 Eur;

- kitais atvejais

nuo 500,00 Eur

Išankstinis vartojimo kredito padengimas (kompensacija) 2
Išankstinis būsto kredito padengimas (kompensacija)

3

Išankstinis kredito padengimas (išskyrus būsto kreditą)
Rašto išdavimo mokestis
Rašto išdavimas dėl antrinės hipotekos
Juridinių asmenų kreditų sutarties vienkartinis administravimo mokestis
Ūkininkų kreditų sutarties vienkartinis administravimo mokestis
Įsipareigojimo mokestis

nuo 0,5 % iki 1 % nuo grąžinamos sumos
iki 3 % nuo grąžinamos sumos
iki 1 % nuo grąžinamos sumos
30,00 Eur
150,00 Eur
1,0 % - 3,0 % nuo paskolos sumos, bet ne
mažiau kaip 500,00 Eur
1,0 % - 3,0 % nuo paskolos sumos, bet ne
mažiau kaip 500,00 Eur
1,0 % metinių palūkanų nuo
nepanaudotos kredito sumos

1. SHA. Mokėtojas (Jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų

gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).
2. Išankstinis vartojimo kredito padengimas (kompensacija). Kompensacijos reikalaujama, kai grąžinamas kreditas ar jo

dalis viršija 2320 Eur per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Kompensacija negali viršyti 1 procento nuo grąžinamo
kredito sumos, jei laikotarpis iki kredito grąžinimo termino pabaigos ilgesnis kaip 1 metai, kitais atvejais - negali viršyti
0,5 procento grąžinamo kredito sumos. Visais atvejais kompensacija negali viršyti palūkanų sumos, kurią vartojimo
kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jei kreditas būtų grąžinamas vartojimo kredito sutartyje nurodytais terminais.
3. Išankstinis būsto kredito padengimas (kompensacija). Kompensacijos dydis nustatomas Lietuvos banko patvirtintose

Kompensacijos dėl su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito grąžinimo nepasibaigus kredito sutarties galiojimo
laikotarpiui skaičiavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kompensacijos negalima reikalauti, kai kredito gavėjas kreditą ar jo
dalį grąžina kintamosios kredito palūkanų normos keitimo dieną.

