Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentas

Sąskaitos teikėjo pavadinimas: RATO kredito unija
Sąskaitos pavadinimas: Atsiskaitomoji sąskaita
Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinius atlyginimus už pagrindines paslaugas,
teikiamas RATO kredito unijos (toliau – Unijos) nariams, 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 apie
įkainius pateikiama https://www.rato.lt/ikainiai/.

Paslaugos
Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos:
Sąskaitos tvarkymas

Komisinis atlyginimas
Nemokamai

Grynieji pinigai:
Grynųjų pinigų išėmimas:
- Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos iki
300 EUR per dieną
- Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos virš
300 EUR per dieną
- Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlio
sąskaitos, kai indėlis įneštas grynais
Grynųjų pinigų įmokėjimas:
- Grynųjų pinigų jmokėjimas
- Grynųjų pinigų jmokėjimas formuojant indėlį ir
mokant einamąją jmoką už paskolą

Nemokamai
0,8 % nuo sumos, min. 3 EUR
Nemokamai
0,3 proc.
Nemokamai

Mokėjimai
Kredito pervedimas SEPA:
- Unijos skyriuje
- Internetu
- tarp savo sąskaitų Unijoje
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

2 EUR
0,2 EUR
Nemokamai
0,1 EUR

Informacija apie papildomas paslaugas:
Slaptažodžių generatoriaus išdavimas

Nemokamai

Suformuota Komisinio atlyginimo, Jūsų sumokėto Unijai už paslaugas, ataskaita gali būti
pateikta Jums atvykus į Unijos skyrių arba pareikalavus tos ataskaitos per internetinę
bankininkystę.

TIPIŠKIAUSIŲ SU RATO KREDITO UNIJOJE ESANČIOMIS MOKĖJIMO SĄSKAITOMIS
SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1.

Su mokėjimo sąskaita
susijusios paslaugos sąvoka
Sąskaitos tvarkymas

2.

Grynųjų pinigų išėmimas

3.
4.

Grynųjų pinigų įmokėjimas
Kredito pervedimas
SEPA

5.

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos
sąvokos apibrėžtis
Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą
sąskaitą.
Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo
sąskaitos.
Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.
Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda
pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą.
Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse
atidarytas sąskaitas.
Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus
mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse
atidarytų sąskaitų.

Daugiau informacijos:
https://www.lb.lt/lt/standartizuotos-mokejimo-paslaugu-savokos

