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Informacija apie komisinį 
atlyginimą 

 
 
 

 

Kauno regiono kredito unija 

 
Reg. Adresas – Čekiškės g. 98, Vilkija, Kauno r., Korespondencijos adresas – Maironio g. 26B, 
Kaunas, tel. nr. 8-37-409141, el. paštas info@kaunounija.lt , int. svetainė www.kaunounija.lt 
 
 

 
Sąskaita Mokėjimo sąskaita 
Sąskaitos identifikavimas LT................................. 
Banko identifikavimo kodas LCKULT22 
Laikotarpis Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 
Data  

 

• Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines 
paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius atlyginimus 
su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas. 

 
• Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias 

paslaugas. Išsami informacija pateikiama Paslaugų įkainiuose. 
 

• Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus skelbiamas nemokamai. 
 
 

Paslaugos Komisinis atlyginimas 

Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos 

Paslaugų paketas „Standartinis“ Per mėnesį 0,00 Eur 
Apima paslaugų paketą, kurį sudaro: Iš viso per metus 0,00 Eur 

- sąskaitos atidarymas   
- sąskaitos tvarkymas   
- sąskaitos uždarymas   

Šią apimtį viršijančios paslaugos bus   
apmokestintos atskirai.   

Grynųjų pinigų įnešimas 0,40 % 
 (mažiausiai 0,00 
 Eur) 

Grynųjų pinigų išėmimas 0,50 % 
 (mažiausiai 0,00 
 Eur) 

Mokėjimai (išskyrus korteles) 
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Kredito pervedimas SEPA 
Tarp savo sąskaitų 

Tarp unijos sąskaitų 

Tarp visų LCKU narių 

 
Skyriuje 
Internetu 
Skyriuje 
Internetu 
Skyriuje 
Internetu  

 
0,00 Eur 
0,00 Eur 
0,45 Eur 
0,19 Eur 
0,45 Eur 
0,19 Eur 
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Tarp kitų įstaigų Internetu 0,19 Eur 
Kredito pervedimas ne SEPA 
Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje) 
Eurais į ne EEE šalis (internetu) 
Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito 
unijoje) 
Eurais į ne EEE šalis labai skubus 
(kredito unijoje) 

 
                                                             9,00 Eur 
                                                             9,00 Eur 
                                                           12,00 Eur 
 
                                                           26,00 Eur 

Kredito peervedimo atšaukimas (jei 
pervedimas nėra įvykdytas) 

                    1,45 Eur 

Tiesioginis debetas paslauga neteikiama 

E.sąskaitos automatinis 
apmokėjimas 

paslauga neteikiama 

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 
Tarp unijos sąskaitų 
Tarp visų LCKU narių 
Tarp kitų įstaigų 

 
0,00 Eur 
0,00 Eur 
0,00 Eur 

Gautų tarptautinių mokėjimų  
 

0,00 Eur 
paslauga neteikiama 

įskaitymas 
Eurais 
Kita valiuta 

Kortelės ir grynieji pinigai 

Grynųjų pinigų išėmimas Skyriuje 0,50 % (mažiausiai 
  0,00 Eur) 

 
Grynųjų pinigų įmokėjimas 

 
Skyriuje 

 
0,40 % (mažiausiai 

  0,00 Eur) 
 
  Informacija apie sąskaitoje sumokėtas palūkanas 
 

 Palūkanų norma Palūkanos 
Mokėjimo sąskaita 
Palūkanos už panaudotą kreditą 
 
Delspinigiai 
 

  
palūkanos 

netaikomos 
palūkanos 

netaikomos 
Iš viso sumokėta palkanų   

 
  Informacija apie sąskaitoje gautas palūkanas 
 

 Palūkanų norma Palūkanos 
Mokėjimo sąskaita  palūkanos 

netaikomos 
Iš viso gauta palūkanų  palūkanos 

netaikomos 
 
Šioje ataskaitoje pateikiami visi komisiniai atlyginimai, kurie buvo taikomi sąskaita per nurodytą laikotarpį, 
nepriklausomai ar kuris nors komisinių atluginimų dėl tam tikrų priežasčių buvo grąžintas ar kompensuotas. 


