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1. VARTOJIMO KREDITŲ ĮKAINIAI
ĮKAINIAI

PASLAUGOS PAVADINIMAS
Kredito sutarties parengimas (vienkartinis)

1,50 % nuo kredito sumos, min. 60 Eur

Kredito sutarties sąlygų keitimas
Delspinigiai už laiku negrąžintą paskolos dalį ir
nesumokėtas palūkanas

1,50 % nuo kredito likučio, min. 60 Eur
0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną

2. BŪSTO KREDITŲ IR KREDITŲ ĮKAIČIANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
ĮKAINIAI
ĮKAINIAI

PASLAUGOS PAVADINIMAS
Kredito sutarties parengimas (vienkartinis)*

Nuo 0,50 % nuo kredito sumos, min. 200 Eur

Kredito sutarties sąlygų keitimas (vykdomas Unijos valdybai pritarus)*:
• keičiant esmines kredito sutarties sąlygas: didinant
kredito sumą; pratęsiant galutinį kredito grąžinimo
terminą; keičiant kredito palūkanų normą
• keičiant kitas kredito sutarties sąlygas
Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito sumos
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų
teikimo įstaigai
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu
Delspinigiai už laiku negrąžintą paskolos dalį ir
nesumokėtas palūkanas
Gyvenamojo buto ir namų valdos vertinimo mokestis

Nuo 0,50 % nuo kredito likučio, min. 200 Eur
180 Eur
0,80 %
200 Eur
30 Eur
0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
150 Eur

*Tikslų mokesčio dydį Unija nustato individualiai kiekvienam Kredito gavėjui, įvertinus kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kredito gavėjo
prašymą.

3. VERSLO KREDITŲ ĮKAINIAI
PASLAUGOS PAVADINIMAS
Kredito sutarties parengimas (vienkartinis)*

ĮKAINIAI
Nuo 0,80 % nuo kredito sumos, min. 250 Eur

Kredito sutarties sąlygų keitimas (vykdomas Unijos valdybai pritarus)*:
• keičiant esmines kredito sutarties sąlygas: didinant
Nuo 0,80 % nuo kredito likučio, min. 250 Eur
kredito sumą; pratęsiant galutinį kredito grąžinimo
terminą; keičiant kredito palūkanų normą
Nuo 0,50 % nuo kredito likučio, min. 250 Eur
• keičiant kitas kredito sutarties sąlygas
Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito
1,00 %
sumos
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų
200 Eur
teikimo įstaigai
30 Eur
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu
Delspinigiai už laiku negrąžintą paskolos dalį ir
0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
nesumokėtas palūkanas
Nuo 2,00 % nuo anksčiau termino grąžinamo
Išankstinio kredito grąžinimo mokestis refinansuojant
kredito likučio
kitoje kredito įstaigoje*
40 Eur
Žemės sklypo (vieno sklypo) vertinimas
Kilnojamojo turto (žemės ūkio transporto priemonių, žemės
150 Eur (galioja nuo 2020-11-26)
ūkio technikos ir įrengimų) vertinimas

*Tikslų mokesčio dydį Unija nustato individualiai kiekvienam Kredito gavėjui, įvertinus kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kredito
gavėjo prašymą.

