
Sąskaitos pavadinimas – Maestro kortelės sąskaita 

Įkainių krepšelis – „Standartinis“ 

Paslauga/operacija Įkainiai  

Kortelės išleidimas 2,00 Eur (papildomai aptarnavimo mokestis 1 
EUR per mėnesį) 

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas Lietuvoje ir EEE 
šalyse 

0 Eur 

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas užsienyje (ne 
EEE šalyse) 

0,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėminas tinklo bankomate "MEDUS" virš 300,00 Eur/mėn. - 2,00 proc. (mažiausiai 
0,50 Eur.) 

Grynųjų pinigų išėmimas kitame bankomate Lietuvoje 
ir EEE šalyse 

0,23 Eur ir 1,5 proc. nuo  
išgryninamos pinigų sumos 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje Lietuvoje  
ir EEE šalyse 

0,23 Eur ir 1,5 proc. nuo  
išgryninamos pinigų sumos 

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate užsienyje (ne  
EEE šalyse) 

2,00 proc., (mažiausiai 3,00 Eur) 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje  
(ne EEE šalyse)  

2,00 proc., (mažiausiai 2,90 Eur) 

Grynųjų pinigų išmokėjimas Perlo terminale 0,40 proc., (mažiausiai 1 Eur) 

Grynųjų pinigų įmokėjimas Perlo terminale  0,00 proc., (mažiausiai 1,00 Eur) 

Grynųjų pinigų įmokėjimas tinklo bankomate 
„MEDUS“ 

0,3 proc. 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas skambinant į UAB  
„Worldline Lietuva“ 

0 Eur 

Sąskaitos likučio peržiūra tinklo bankomate „MEDUS“ 0,06 Eur 



Sąskaitos likučio peržiūra kituose bankomatuose  
Lietuvoje  

0,17 Eur 

PIN kodo pakeitimas bankomate „MEDUS“  Nėra numatyta 

Operacijų išrašo peržiūra bankomate „MEDUS“ Nėra numatyta 

Kortelės blokavimas Nėra numatyta 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko  
Lietuvoje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną  
pretenzijoje nurodytą operaciją) 

10 EUR 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko  
užsienyje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną  
pretenzijoje nurodytą operaciją)  

15 EUR 

Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas  
(įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo  
dokumento gavimą)  

Nėra numatyta 

Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis  
taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento  
gavimą)  

Nėra numatyta 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas  
(įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo  
dokumento gavimą)  

Nėra numatyta 

Mokestis už mokėjimo kortelių ir PIN vokų  
pristatymą į KU 

Mokestis netaikomas 

Mėnesinis MasterCard SecureCode sistemos  
palaikymo mokestis  

 

Kelionių draudimas MasterCard Standard kortelei  Nėra numatyta 

Bankomatų tinklo „MEDUS“ mokestis 
 

Sąskaitos tvarkymo mokestis 1,00 Eur per mėnesį, 12,00 Eur  per metus 

Maksimalus kredito limitas Kredito limitas neleidžiamas 

Grynųjų pinigų išėmimo per ATM per 24 val. Limitas 
(suma) 

1500 Eur 



 

Sąskaitos pavadinimas – Mastercard kortelės sąskaita 

Įkainių krepšelis – „Standartinis“ 

Paslauga/operacija Įkainiai 

Kortelės išleidimas 2,00 Eur (papildomai aptarnavimo mokestis 2,00 
Eur per mėnesį) 

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas Lietuvoje ir EEE 
šalyse 

tarp savo sąskaitų - 0,00 Eur, tarp unijos 
sąskaitų - (0,43 Eur skyriuje, 0,00 Eur internetu), 
tarp visų LCKU narių - (skyriuje 0,20 Eur, 
internetu 0,00 Eur) tarp kitų įstaigų - (skyriuje 
0,20 Eur, internetu 0,00 Eur) 

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas užsienyje (ne 
EEE šalyse) 

0,00 Eur 

Grynųjų pinigų išėminas tinklo bankomate "MEDUS"  virš 300,00 Eur/mėn. - 2,00 proc. (mažiausiai 
0,50 Eur.) 

Per 24 val. Leistinas grynųjų pinigų išėmimo per ATM 
operacijų skaičius 

5 

Operacijų limitas POS terminaluose (atsiskaitant ž 
prekes ir paslaugas bei gryninant pinigus bankuose) 
per 24 val. (suma) 

3000 Eur 

POS terminaluose per 24 val. leistinas operacijų 
skaičius 

10 

Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo terminale 
minimali suma 

5 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo terminale 
maksimali suma 

500 Eur 



Grynųjų pinigų išėmimas kitame bankomate Lietuvoje 
ir EEE šalyse 

0,52 Eur ir 1 proc. Nuo išgryninamos pinigų 
sumos 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje Lietuvoje  
ir EEE šalyse 

0,52 Eur ir 1,5 proc. nuo  
išgryninamos pinigų sumos 

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate užsienyje (ne  
EEE šalyse) 

2,00 proc., (mažiausiai 3,00 Eur) 

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje  
(ne EEE šalyse)  

2,00 proc., (mažiausiai 5,21 Eur) 

Grynųjų pinigų išmokėjimas Perlo terminale 0,40 proc., (mažiausiai 1 Eur) 

Grynųjų pinigų įmokėjimas Perlo terminale  0,00 proc., (mažiausiai 1,00 Eur) 

Grynųjų pinigų įmokėjimas tinklo bankomate 
„MEDUS“ 

0,3 proc. 

Sąskaitos likučio pasiteiravimas skambinant į UAB  
„Worldline Lietuva“ 

0 Eur 

Sąskaitos likučio peržiūra tinklo bankomate „MEDUS“ 0,06 Eur 

Sąskaitos likučio peržiūra kituose bankomatuose  
Lietuvoje  

0,17 Eur 

PIN kodo pakeitimas bankomate „MEDUS“  Nėra numatyta 

Operacijų išrašo peržiūra bankomate „MEDUS“ Nėra numatyta 

Kortelės blokavimas Nėra numatyta 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko  
Lietuvoje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną  
pretenzijoje nurodytą operaciją) 

10 EUR 

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko  
užsienyje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną  
pretenzijoje nurodytą operaciją)  

15 EUR 



Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas  
(įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo  
dokumento gavimą)  

Nėra numatyta 

Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis  
taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento  
gavimą)  

Nėra numatyta 

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas  
(įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo  
dokumento gavimą)  

Nėra numatyta 

Mokestis už mokėjimo kortelių ir PIN vokų  
pristatymą į KU 

Mokestis netaikomas 

Mėnesinis MasterCard SecureCode sistemos  
palaikymo mokestis  

 

Kelionių draudimas MasterCard Standard kortelei  35 Eur (įskaitant PVM) 

Bankomatų tinklo „MEDUS“ mokestis 
 

Sąskaitos tvarkymo mokestis 2 Eur per mėnesį. 

Kortelių ir operacijų limitai 
 

Maksimalus kredito limitas 6000 Eur 

Grynųjų pinigų išėmimo per ATM per 24 val. Limitas 
(suma) 

3000 Eur 

Per 24 val. Leistinas grynųjų pinigų išėmimo per ATM 
operacijų skaičius 

10 

Operacijų limitas POS terminaluose (atsiskaitant ž 
prekes ir paslaugas bei gryninant pinigus bankuose) 
per 24 val. (suma) 

6000 Eur 

POS terminaluose per 24 val. leistinas operacijų 
skaičius 

20 

Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo terminale 
minimali suma 

5 Eur 



Grynųjų pinigų išėmimo/įnešimo Perlo terminale 
maksimali suma 

 
500 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


