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VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. SĄVOKOS 

1.1. Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, skaičiuojamas nuo Kredito išmokėjimo 

dienos, per kurį Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Kredito sutarties ir grąžinti Kredito 

davėjui jam išmokėtą Kredito sumą, nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.  

1.2. Asmeninis kreditas – Kreditas, imamas išimtinai asmeniniams (ne šeimos) poreikiams tenkinti, kai Kredito 

gavėjas yra susituokęs asmuo.  

1.3. Bendra Kredito gavėjo mokama suma - Kredito ir Bendros Kredito kainos suma. 

1.4. Bendra Kredito kaina – visos išlaidos, žinomos Kredito davėjui, susijusios su Kredito sutarties sudarymu, 

įskaitant Palūkanas. Kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties 

kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima Palūkanų, netesybų ir kitų išlaidų, kurias Vartojimo kredito 

gavėjas moka ir (arba) kompensuoja Bendrovei už pradelstą laikotarpį. 

1.5. Bendros Kredito kainos metinė norma - Bendra Kredito kaina, išreikšta metiniu procentiniu dydžiu. 

1.6. Elektroniniai kanalai (Nuotolinio ryšio priemonės) - informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas 

internetu ir/ar mobiliuoju telefonu. 

1.7. Ilgalaikis kreditas - Kreditas, suteikiamas ilgesniam nei 30 (trisdešimties) dienų terminui.  

1.8. Informacinis lapas - Kredito davėjo paruošta ir Kredito gavėjui prieš Kredito sutarties pasirašymą (išskyrus 

Kredito sutartyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme numatytas išimtis) Patvarioje laikmenoje 

pateikiama informacija apie siūlomą Kredito variantą. Sudarius Kredito sutartį Informacinis lapas ir visa jame 

nurodyta informacija tampa neatskiriama Kredito sutarties dalimi.   

1.9. Interneto svetainė - Kredito davėjo interneto svetainė http://www.prasiskolinau.lt.   

1.10. Kreditas (Kredito suma) - Kredito paraiškoje nurodyta ir Kredito variantą atitinkanti pinigų suma, kuria 

Kredito davėjas, pagal Kredito sutartį, suteikia galimybę naudotis (paskolina) Kredito gavėjui. 

1.11. Kredito davėjo atsiskaitomoji sąskaita – AB Swedbank LT927300010115648396. 

1.12. Kredito paraiška - tai nustatyta tvarka, aiškiai Kredito davėjui išreiškiama Kredito gavėjo valia gauti 

(refinansuoti) Kreditą. Kredito gavėjo valią išreiškia jo atlikti veiksmai, t. y.: asmens duomenų pateikimas ir leidimas 

Kredito davėjui ir/ar jo tarpininkui juos tvarkyti Kredito sutartyje nustatytais tikslais. 

1.13. Kredito pratęsimas - nustatyta tvarka Kredito davėjui išreiškiama Kredito gavėjo valia pratęsti Kredito terminą 

15 dienų arba 30 dienų laikotarpiui. Kredito gavėjas norėdamas pratęsti Kredito terminą, turi sumokėti visas 

Palūkanas už naudojimąsi Kreditu, už praėjusį laikotarpį.  

1.14. Kredito (-ų) refinansavimas – tai Kredito sutarties sudarymas tarp Kredito gavėjo ir Kredito davėjo, kuria 

išmokamo Kredito dalis skiriama Kredito gavėjo nurodytiems turimiems įsipareigojimams padengti kitam(-iems) jo 

kreditoriui(-ams), o likusi Kredito dalis (jei lieka) išmokama į Kredito gavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

1.15. Kredito sutarties pasirašymas - Kredito sutarties pasirašymas Kredito davėjo Skyriuje arba Kredito davėjo 

tarpininko Skyriuje, Kredito gavėjas pasirašo atlikęs visus Kredito davėjo nurodytus veiksmus, davęs sutikimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo, susipažinęs su Informaciniame lape pateiktais duomenimis ir su Kredito sutarties 

sąlygomis. Pasirašyta sutartis ir visi jos priedai perduodami Kredito gavėjui, kai Kredito sutartis pasirašoma Skyriuje, 

arba išsiunčiami Kredito gavėjo Kredito paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu bei saugomi Kredito davėjo 

duomenų bazėje. Šalys tokį Kredito sutarties pasirašymą laiko saugiu.  

1.16. Kredito terminas (Kredito grąžinimo terminas) - Kredito gavėjo pasirinktas, Kredito variante ir 

Informaciniame lape nurodytas laiko tarpas, per kurį Kredito gavėjas privalo grąžinti Kredito davėjui Kreditą, 

sumokėti Palūkanas ir kitus mokėjimus, jei tokie numatyti. 

1.17. Kredito variantas - Kredito gavėjo pasirinktas vienas iš Kredito sumos, Kredito termino, Palūkanų ir kitų 

sąlygų derinių, siūlomų Skyriuje, Interneto svetainėje ar individualiai suderintas su Kredito davėju ir nurodomų 

Informaciniame lape. 

1.18. Mokėjimų grafikas - Kredito mokėjimo planas, kuriame nurodoma: Periodinių įmokų skaičius, Periodinės 

įmokos dydis (atskirai nurodant grąžintiną Kredito dalį ir mokamų Palūkanų sumą), Periodinių įmokų mokėjimo 

terminai (mokėjimo periodai), likusių įsipareigojimų suma po sumokėtos kiekvienos Periodinės įmokos ir kita būtina 

informacija. Mokėjimo grafikas sudaromas ir Kredito gavėjui pateikiamas nemokamai. Mokėjimų grafikas (jei jis 

sudaromas) yra neatskiriama Kredito sutarties dalis.   

http://www.prasiskolinau.lt/
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1.19. Palūkanos - Informaciniame lape nurodytas dydis, nustatomas atsižvelgiant į Kredito gavėjo pasirinktą Kredito 

variantą. Palūkanas Kredito gavėjas nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Kredito davėjui už 

naudojimąsi Kreditu. Informaciniame lape nurodoma ir taikoma fiksuota Palūkanų norma.  

1.20. Palūkanų norma - Palūkanos, taikomos išmokėtai Kredito daliai, išreikštos metiniu procentiniu dydžiu.  

1.21. Patvarioji laikmena - laikmena (popierius, kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas 

(CD), universalusis skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), Kredito gavėjo kompiuterio standusis diskas, kuriame 

įrašytas elektroninis paštas ir kita, duomenų bazė kurioje saugomos visos tarp Kredito gavėjo ir Kredito davėju 

sudarytos Kredito sutartys bei jų priedai). Duomenų bazė suteikia galimybę Kredito gavėjui ateityje pasinaudoti 

nepakitusia sistemoje laikoma informacija ir ją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį. 

1.22. Periodinė įmoka - Mokėjimų grafike ir/arba Informaciniame lape nurodyta suma, susidedanti iš grąžintinos 

Kredito dalies ir iš dalies už Kredito suteikimą mokamų Palūkanų. Mokėjimų grafike nurodytų visų Periodinių įmokų 

dydis yra vienodos, tačiau skiriasi grąžintino Kredito ir Palūkanų proporcijos. Konkrečios Periodinės įmokos 

proporcijų dydžiai nurodomi Mokėjimų grafike ir Informaciniame lape, kurie yra neatskiriamos Kredito sutarties 

dalys. 

1.23. Periodinės įmokos atidėjimas – Ilgalaikio kredito grąžinimo atidėjimas, kai Kredito gavėjas, suėjus Periodinės 

įmokos mokėjimo terminui, grąžina Kredito davėjui tik už tą mėnesį priskaičiuotas Palūkanas, o Kredito grąžinimą 

nukelia (pratęsia) mėnesiui (ar tiek laiko, kiek pageidauja atidėti Kredito grąžinimą).  

1.24. Skyrius - vieta, kur Kredito davėjas aptarnauja ir konsultuoja Kredito gavėjus tiesiogiai pats arba Kredito 

davėjo tarpininkai.  

1.25. Sprendimas suteikti Kreditą - Kredito davėjo sprendimas sudaryti su Kredito gavėju Kredito sutartį, 

priimamas po Kredito gavėjo identifikavimo, kreditingumo įvertinimo ir kitų veiksmų, nurodytų Kredito sutartyje, 

atlikimo.  

1.26. Šalis - Kredito davėjas arba Kredito gavėjas. 

1.27. Šalys - Kredito davėjas ir Kredito gavėjas. 

1.28. Tretysis asmuo (Tretieji asmenys) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Kredito sutarties Šalis. 

Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiose vartojimo kreditų teikimą, jeigu kontekstas nereikalauja jų vartoti kitaip.  

 

 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. Kredito davėjas įsipareigoja: 

2.1.1. per protingą terminą suteikti Kreditą. Kreditas laikomas suteiktu, kai jis pervedamas į Kredito gavėjo banko 

sąskaitą, o Kredito refinansavimo atveju – ir į Kredito gavėjo nurodyto(-ų) kito(-ų) kreditoriaus (-ių) atsiskaitomąją 

(-sias) sąskaitą (-as);  

2.1.2. iš anksto, Šalims priimtinomis priemonėmis, pateikti informaciją apie tai, jog pasikeis Kredito davėjo 

rekvizitai; 

2.1.3. jei taikoma kintama Palūkanų norma, rašytiniu pranešimu, pateikiamu Patvarioje laikmenoje, informuoti apie 

Palūkanų ir jų normos pasikeitimus, nurodant mokėtiną sumą, įsigaliojus pakeistai Kredito palūkanų normai ir, jei 

keičiasi, Periodinių įmokų mokėjimo skaičių ir periodiškumą. Tokią informaciją Kredito davėjas įsipareigoja pateikti 

iki Kredito Palūkanų normos pakeitimo įsigaliojimo Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka; 

2.1.4. užtikrinti Kredito gavėjo asmens duomenų apsaugą; 

2.1.5. suteikti galimybę Kredito davėjui pasinaudoti kitomis teisėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos vartojimo 

kredito įstatyme ir kituose teisės aktuose.  

2.2. Kredito davėjas turi teisę: 

2.2.1. be Kredito gavėjo sutikimo perleisti Tretiesiems asmenims iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai 

nesumažina Kredito gavėjui teikiamų garantijų ir neprieštarauja įstatymams. Kredito davėjas turi teisę perleisti teises 

ir pareigas pagal Kredito sutartį tik į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytam asmeniui; 

2.2.2. perkelti iš Kredito sutarties kylančias Kredito davėjo teises ir pareigas Trečiajam asmeniui, jei tai nesumažina 

Kreditų gavėjui teikiamų garantijų ir neprieštarauja įstatymams;  

2.2.3. įkeisti Tretiesiems asmenims iš Kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nesumažina Kredito gavėjui 

teikiamų garantijų ir neprieštarauja įstatymams; 
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2.2.4. kitais, be išvardintų Kredito sutarties 2.2.1-2.2.3 punktuose, būdais perleisti Trečiajam asmeniui iš Kredito 

sutarties kylančias teises ir pareigas ar parduoti jam Kredito gavėjo skolą, nesumažinant Kredito gavėjui teikiamų 

garantijų ir jei tai neprieštarauja įstatymams; 

2.2.5. keisti Kredito sutarties sąlygas, jeigu šių sąlygų keitimas nepažeidžia Kredito gavėjo teisių ir labiau 

neapsunkina įsipareigojimų vykdymo. 

2.3. Kredito gavėjas įsipareigoja: 

2.3.1. suteiki Kredito davėjui prašomą teisingą ir išsamią informaciją, būtiną Kredito gavėjo kreditingumui vertinti. 

Kredito davėjas neatsako už tai, kad Kredito gavėjas pateikė Kredito davėjui klaidingą informaciją, kuri turėjo 

esminės įtakos vertinant Kredito gavėjo kreditingumą; 

2.3.1.1 Kredito gavėjas, patvirtindamas šią sutartį, patvirtina ir garantuoja, kad Kredito Gavėjo pateikti dokumentai 

ir asmens duomenys bei informacija (pajamos, išlaidos, įsipareigojimai, banko išrašai, šeiminė padėtis ir kt.) 

Paraiškos pildymo metu ir sutarties sudarymo metu yra teisingi ir atitinka realybę; 

2.3.1.2 Kredito gavėjas patvirtina, kad Atsakomybė, kylanti nevykdant arba netinkamai vykdant Vartojimo kredito 

sutartimi nustatytus įsipareigojimus, laikoma asmenine Vartojimo kredito gavėjo atsakomybe, išskyrus, jei 

suteikiamas bendras Vartojimo kreditas, vertinant Vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas. Solidariosios 

atsakomybės atveju, įsiskolinimo išieškojimas Kredito davėjo pasirinkimu gali būti nukreipiamas tiek į Vartojimo 

kredito gavėją, tiek į Vartojimo kredito gavėjo sutuoktinį, tiek į bendrą Vartojimo kredito gavėjo ir jo sutuoktinio 

turtą, nebent Vartojimo kredito gavėjas arba jo sutuoktinis pateikia įrodymus, kodėl negalima taikyti solidariosios 

sutuoktinių atsakomybės. Asmeninės atsakomybės atveju, Įsiskolinimo išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į savo 

įsipareigojimų nevykdančio Vartojimo kredito gavėjo turtą. 

2.3.1.3 Kredito gavėjas patvirtina, kredito sutarties sudarymo metu jis nežino jokių aplinkybių, dėl kurių Vartojimo 

kredito sumos grąžinimas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. 

2.3.2. Kredito(-ų) refinansavimo atveju Kredito gavėjas privalo pateikti tikslius duomenis apie norimus refinansuoti 

įsipareigojimus: kreditoriaus (-ių) duomenis (pavadinimas, juridinio asmens kodas), turimų įsipareigojimų dydžius 

Kredito išmokėjimo dienai ir informaciją lėšų išmokėjimui (atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokėjimo paskirtis 

ir kt.); 

2.3.3. laiku grąžinti Kredito davėjo suteiktą Kreditą ar mokėti Periodines įmokas; 

2.3.4. pasikeitus vardui, pavardei ar kitiems duomenims (elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, 

gyvenamosios vietos adresui, atsiskaitomosios sąskaitos numeriui ir pan.), nedelsiant informuoti Kredito davėją el. 

paštu: info@prasiskolinau.lt, telefonu: 870055140 arba atskiru pranešimu. 

2.3.5. už Kredito sutarties tinkamą vykdymą atsakyti visu savo turtu ir užtikrinti, kad Kreditas būtų grąžintas, 

Palūkanos ir kitos įmokos (jei tokios numatytos) sumokėtos; 

2.3.6. visiškai atlyginti Kredito davėjo išlaidas, susijusias su teisminiu Kredito gavėjo įsiskolinimo pagal Kredito 

sutartį išieškojimu; 

2.4. Jei Kredito gavėjas ima Asmeninį kreditą, pasirašydamas šią Kredito sutartį, Kredito gavėjas patvirtina, kad 

Kreditas imamas asmeniniams (ne šeimos) poreikiams tenkinti ir Kreditas bus laikomas Asmeniniu kreditu.  

2.5. Kredito gavėjas turi teisę: 

2.5.1. naudotis Kreditu savo nuožiūra; 

2.5.2. grąžinti visą Kreditą ar jo dalį anksčiau nei Sutartyje numatyti grąžinimo terminai Sutartyje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis bei pasinaudoti teise į bendros Kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės 

laikotarpio palūkanos ir išlaidos; 

2.5.3 nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Kredito davėjui per 14 (keturiolika) dienų, 

skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos; 

2.5.4. 2 (dviejų) dienų laikotarpiu, prasidedant nuo lėšų išmokėjimo dienos, nenurodydamas priežasties, raštu 

kreipdamasis į Kredito davėją atsisakyti Sutarties ir grąžinti Kredito davėjui jam išmokėtą kreditą nepatiriant 

papildomų išlaidų; 

2.5.5. bet kada vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką; 

2.5.6. kitas Sutartyje numatytas ar tiesiogiai iš jos nuostatų išplaukiančias teises; 

2.6. Kredito gavėjas patvirtina, kad jam yra suprantama, kad kredito(-ų) refinansavimo atveju, pagal Kredito sutartį 

Kredito davėjas įsipareigoja į Kredito gavėjo nurodytą (-as) atsiskaitomąją (-sias) sąskaitą (-as) pervesti Kredito 

gavėjo nurodytą sumą kitam (-iems) Kredito gavėjo kreditoriui (-iams), o likusią Kredito sutartyje nurodytą Kredito 

sumą – į Kredito gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Kredito davėjas neprisiima rizikos dėl neigiamų padarinių, 

susijusių su nevisišku prievolės įvykdymu kitiems kreditoriams. 
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2.7. Kai Kreditas imamas Skyriuje, Kredito davėjas Kredito gavėjo tapatybę nustato pagal pateiktą tinkamą asmenį 

indentifikuojantį dokumentą su nuotrauka (pasą ar asmens tapatybės kortelę).  

 

 

3. KREDITO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA IR KREDITO SUTEIKIMAS 

3.1. Kreditas suteikiamas Skyriuje. Asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, duoda sutikimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo, susipažįsta su Informaciniame lape pateiktais duomenimis bei Kredito sutarties projektu, 

ir, jei Kredito davėjas patikrinęs Kredito gavėjo kreditingumą priima sprendimą suteikti Kreditą, pasirašo Kredito 

sutartį.  

3.2. Kredito davėjas, gavęs Kredito paraišką: 

3.2.1. nustato besikreipiančiojo tapatybę; 

3.2.2. patikrina ar Kredito gavėjas atitinka Kredito sutartyje nustatytus reikalavimus; 

3.2.3. patikrina ar Kredito gavėjo kreditingumas atitinka Kredito davėjo keliamas kreditavimo sąlygas ir, jei 

tenkinamos visos sąlygos, įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Kreditą. 

3.3. Kredito davėjas įsipareigoja perduoti Kredito sumą Kredito gavėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo Sprendimo suteikti Kreditą priėmimo. Šalys susitaria, kad Kredito davėjas neatsako už pavėluotai atliktus 

veiksmus, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 

3.4. Kredito(-ų) refinansavimo atveju, Kreditas suteikiamas Kredito sumą pervedant bankiniu(-iais) pavedimu(-ais) 

į Kredito gavėjo nurodyto(-ų) kreditoriaus(-ių) atsiskaitomąją(-sias) sąskaitą(-as), o likusią sumą (jei lieka) – į 

Kredito gavėjo vardu vienoje iš Lietuvos Respublikos kredito įstaigų atidarytą atsiskaitomąją sąskaitą, kurią nurodė 

Kredito gavėjas.  

3.5. Kredito sutartis laikoma sudaryta kai Kredito gavėjas pasirašo Kredito sutartį, joje nustatyta tvarka ir kai, Kredito 

paraiškos pagrindu, Kredito davėjas, priėmęs Sprendimą suteikti Kreditą ir apie tai informavęs Kredito gavėją 

Kredito sutarties 3.6 punkte nustatyta tvarka, išmoka Kreditą.  

3.6. Kredito davėjas atsako už tai, jog atliekant bankinį pavedimą, kuriuo Kredito gavėjui suteikiamas Kreditas, būtų 

nurodyti tikslūs Kredito gavėjo duomenys. Tiksliais duomenimis laikomi Kredito gavėjo Kredito davėjui sutikime 

tvarkyti asmens duomenis ir šioje Sutartyje nurodyti duomenys, atsižvelgiant į vėlesnius jų pakeitimus ir/arba 

atnaujinimus, jeigu juos atliko save tinkamai identifikavęs Kredito gavėjas Kredito sutartyje nustatyta tvarka. 

3.7. Kredito gavėjas gali kreiptis dėl naujo Kredito suteikimo tik tada, kai ankstesnis Kreditas buvo visiškai grąžintas 

ir Kredito sutartis įvykdyta pagal jos reikalavimus, išskyrus Kredito padidinimo ir Kredito refinansavimo atvejus.  

3.8. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą Kredito gavėjui, jeigu prieš Kredito sutarties sudarymą ar 

Kredito išmokėjimą paaiškėja, kad: 

3.8.1. Kredito gavėjas Kredito davėjui pateikė klaidingą informaciją apie save, savo kreditingumą ar kitas 

reikšmingas aplinkybes; arba 

3.8.2. Kredito gavėjo finansinė padėtis pablogėjo taip, kad iškilo grėsmė, jog Kredito gavėjas nesugebės tinkamai 

įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį; arba 

3.8.3. jeigu Kredito davėjo pasirinktos skolų išieškojimo bendrovės, ar bet kokio kito kreditingumo informacijos 

teikėjo, ar asmens, tvarkančio jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, ar viešojo registro duomenimis Kredito 

gavėjas turi įsipareigojimų Tretiesiems asmenims, kurie nebuvo tinkamai ar laiku įvykdyti; arba 

3.8.4. Kredito gavėjas neatitiko Kredito davėjo nustatytų reikalavimų, t. y.:  

3.8.4.1. Kredito besikreipiantis asmuo oficialiai niekur nedirba ir neturi kitų pastovių, oficialių pajamų;  

3.8.4.2. yra jaunesnis kaip 19 metų arba vyresnis negu 75 metų amžiaus; 

3.8.4.3. yra neveiksnus, ribotai veiksnus asmuo arba asmuo, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasi 

pagalba; 

3.8.4.4. neturi Lietuvos Respublikos pilietybės ar nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje; 

3.8.4.5. nustatytas žemas kreditingumo reitingas ir kt. 

 

 

4. PALŪKANOS 

4.1. Už Kredito suteikimą yra mokamos nustatyto dydžio Palūkanos, kurios nurodomos Informaciniame lape. 

Kiekvieno išmokėto Kredito atveju yra mokamos atskiros Palūkanos.  

4.2. Palūkanos už Kreditą mokamos visos iškart, jei Kreditas imamas ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Jei 

imamas Ilgalaikis kreditas, Palūkanų mokėjimo proporcijos ir terminai išdėstomi Mokėjimų grafike ir/ar 
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Informaciniame lape, kurie yra neatskiriamos šios Kredito sutarties dalys. Šiuo atveju Palūkanos mokamos dalimis, 

kartu su grąžinamo Kredito dalimi (Periodine įmoka). Palūkanos skaičiuojamos iki Kredito grąžinimo Kredito 

davėjui termino pabaigos (Palūkanų arba negautų pajamų forma). 

4.3. Palūkanų norma, fiksuotų Palūkanų atveju, nurodoma visam Kredito sutarties galiojimo laikotarpiui. Kintamų 

Palūkanų atveju Kredito davėjas turi teisę keisti jų dydį vienašališkai, pranešdamas apie tai Kredito gavėjui atskiru 

pranešimu Patvarioje laikmenoje raštu, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki naujos Palūkanų normos pakeitimo 

įsigaliojimo. Tokiu atveju pranešime taip pat nurodoma nauja Periodinės įmokos suma, įsigaliojus pakeistai Palūkanų 

normai ir, jei keičiasi, Periodinių įmokų mokėjimo skaičius ir periodiškumas bei kiti reikalingi duomenys.  

4.4. Kredito sutarties sąlygos, reglamentuojančios Palūkanų mokėjimą, taip pat Kredito variante ir Informaciniame 

lape nurodytas jų dydis yra esminės Kredito sutarties sąlygos, be kurių Kredito davėjas nebūtų sudaręs Kredito 

sutarties. 

 

 

5. KREDITO TERMINO SKAIČIAVIMAS 

5.1. Kredito terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po Kredito išmokėjimo dienos. 

5.2. Kredito terminas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, o Ilgalaikio kredito atveju - mėnesiais. 

 

 

6. KREDITO GRĄŽINIMAS IR PALŪKANŲ MOKĖJIMAS 

6.1. Kreditas turi būti grąžintas ir visos Palūkanos sumokėtos Kredito termino paskutinę dieną.   

6.2. Jeigu Kreditas grąžinamas ir/ar Palūkanos mokamos Periodinėmis įmokomis, jos turi būti atliekamos ne vėliau 

kaip paskutinę Mokėjimo grafike ar Informaciniame lape nurodytą konkrečios Periodinės įmokos mokėjimo dieną, 

nebent pasinaudojama Kredito sutartyje numatyta Periodinės įmokos atidėjimo galimybe, kai mokamos tik 

Palūkanos. Periodinių įmokų dydis yra vienodas, skiriasi tik Kredito ir Palūkanų proporcijos Periodinėje įmokoje.  

6.3. Jei Kredito gavėjas ima Ilgalaikį kreditą, tai Kredito davėjas, kartu su Kredito sutartimi perduoda arba išsiunčia 

Kredito gavėjui Mokėjimo grafiką (arba jis patalpinamas Informaciniame lape), kuriame nurodoma: Periodinių 

įmokų skaičius, Periodinės įmokos dydis (atskirai nurodant grąžintiną Kredito dalį ir mokamų Palūkanų sumą), 

Periodinių įmokų mokėjimo terminai, likusių įsipareigojimų suma po sumokėtos kiekvienos Periodinės įmokos ir 

kita informacija. Jeigu Kredito gavėjas Mokėjimo grafiko ar kitų jam perduodamų dokumentų (Kredito sutarties, 

Informacinio lapo ir kt.) negauna dėl to, kad jis neinformavo Kredito davėjo apie pasikeitusį savo elektroninio pašto 

ar gyvenamosios vietos adresą, ir Mokėjimo grafikas ar kiti dokumentai buvo išsiųsti Kredito paraiškoje nurodytu 

adresu arba bet kokiu kitu adresu, kurį Kredito gavėjas vėliau nurodo Kredito davėjui kaip savo korespondencijos 

adresą, yra laikoma, kad Mokėjimo grafikas ir  kiti dokumentai buvo tinkamai įteikti Kredito gavėjui.  

6.4. Jeigu Kredito gavėjas negauna Mokėjimo grafiko ne dėl Kredito davėjo kaltės, tai neatleidžia jo nuo pareigos 

grąžinti Kreditą ir mokėti Periodines įmokas.  

6.5. Grąžinant Kreditą ir mokant Palūkanas ar Periodines įmokas, bankinio mokėjimo dokumento skiltyje „Mokėjimo 

paskirtis“ turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas. Jeigu Kredito gavėjas grąžina Kreditą ir sumoka 

Palūkanas ar Periodinę įmoka, tačiau Kredito davėjas dėl netinkamai įforminto mokėjimo dokumento negali 

identifikuoti Kreditą grąžinusio ir Palūkanas ar Periodinę įmoka sumokėjusio asmens, Kredito gavėjas nebus 

laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą grąžinti Kreditą ir sumokėti Palūkanas ar Periodinę įmoka tol, kol jis 

nebus identifikuotas. 

6.6. Jeigu mokėjimus pagal Kredito sutartį atlieka ne pats Kredito gavėjas, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta, 

jog mokama už Kredito gavėją ir pateikti Kredito gavėją identifikuojantys duomenys (Kredito gavėjo asmens kodas).    

6.7. Komisinius mokesčius bankui už operacijos, kurios metu grąžinamas Kreditas, mokamos Periodinės įmokos ir 

Palūkanos yra pervedami arba įnešami į Kredito davėjo sąskaitą grynaisiais pinigais, atlikimą sumoka Kredito 

gavėjas. Už banko operacijas mokama pagal kredito įstaigos nustatytus įkainius. Šie įkainiai nėra įskaičiuoti į Bendrą 

kredito kainą. 

 

 

7. ĮMOKŲ PASKIRSTYMO EILIŠKUMAS 

7.1. Šalys susitaria, kad iš prievoles vykdančio Kredito gavėjo sumokėtos sumos bus įskaitomos tokia eile: 

7.1.1. pirma, Palūkanoms padengti; 

7.1.2. antra, Kreditui ir/ar jo daliai padengti; 
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7.1.3. trečia, kitiems mokėjimams pagal Kredito sutartį padengti. 

 

 

8. KREDITO PRATĘSIMAS, PADIDINIMAS, GRĄŽINIMAS ANKSČIAU, ATSISAKYMAS IR KREDITO 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS   

8.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Kredito sutarties per dvi kalendorines dienas 

nuo Kredito, pagal sudarytą Kredito sutartį, išmokėjimo Kredito gavėjui (Apsisprendimo laikotarpiu). Tuo atveju, 

Kredito gavėjas per numatytą dviejų kalendorinių dienų laikotarpį grąžina Kredito davėjui visą išmokėtą Kredito 

sumą, nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Kredito gavėjas neprivalo apie tai 

atskirai informuoti Kredito davėjo. 

8.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Kredito sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo 

jos sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Kredito gavėjas gavo Kredito sutartį ir neatskiriamą jos dalį - Informacinį 

lapą, jei ta diena yra vėlesnė už Kredito sutarties sudarymą. Kredito gavėjas neatšaukiamai sutinka, kad Kredito 

davėjas pradėtų vykdyti Kredito sutartį iš karto po jos sudarymo, nelaukdamas kol pasibaigs 14 (keturiolikos) 

kalendorinių dienų terminas, per kurį Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Kredito sutarties. Kredito sutarties 

atsisakymas nėra Kredito sutarties nutraukimas.  

8.3. Jeigu Kredito gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti Kredito sutarties, jis, ne vėliau kaip per Kredito sutarties 8.6 

punkte nurodytą terminą, privalo apie tai pranešti Kredito davėjui raštu Patvarioje laikmenoje ir aiškiai nurodyti, kad 

atsisako Kredito sutarties, taip pat savo vardą, pavardę, asmens kodą, elektroninio pašto adresą (jei turi). Kredito 

gavėjas atsisakęs Kredito sutarties, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie Kredito sutarties 

atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos, grąžina Kredito davėjui Kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo 

dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas iki Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos apskaičiuojamos pagal Kredito 

Palūkanų normą, nurodyta Informaciniame lape. Neįvykdžius šių sąlygų laikoma, kad Kredito gavėjas Kredito 

sutarties neatsisakė ir ji galioja.   

8.4. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį. 

Tokiu atveju, Kredito gavėjas sumoka iki Kredito grąžinimo dienos Priskaičiuotas Palūkanas.  

8.5. Jeigu viena Šalis iš esmės pažeidžia Kredito sutartį, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Kredito sutartį. 

Kredito ar jo dalies, Periodinių įmokų, Palūkanų ar jų dalies nesumokėjimas, kai mokėjimas yra pradelstas ilgiau 

kaip tris mėnesius iš eilės yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu. 

8.6. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ir išsiųsdamas Kredito gavėjui išankstinį raštišką 

pranešimą, nutraukti Kredito sutartį, susidarius šioms sąlygoms: 

8.6.1. Kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą 

mokėjimą; 

8.6.2. Mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Kredito 

sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės; 

8.6.3. Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto 

rašytinio pranešimo įteikimo Kredito gavėjui; 

8.7. Pranešimas apie vienašališką Kredito sutarties nutraukimą gali būti siunčiamas paštu, faksu arba elektroniniu 

paštu. 

8.8. Kredito sutarties nutraukimas įsigalioja po 14 (penkių) kalendorinių dienų po to, kai Kredito gavėjas gavo 

Kredito davėjo pranešimą apie Kredito sutarties nutraukimą arba kai toks pranešimas buvo pateiktas Kredito gavėjui 

patvarioje laikmenoje.  

8.9. Iki Kredito sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas privalo apmokėti visas įmokas, kurių 

mokėjimo terminas jau suėjęs (t.y. pradelstus mokėjimus) bei palūkanas už pradelstas sumokėti kredito dalis.  

8.10. Kredito gavėjui nepadengus įsiskolinimo per numatytą terminą ir įsigaliojus Kredito sutarties nutraukimui, 

Kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Kredito sumą, Palūkanas už naudojimąsi Kreditu, paskaičiuotas iki 

Kredito sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos.  

8.11 Palūkanos, paskaičiuotos po Kredito sutarties nutraukimo dienos yra laikomos Kredito davėjo negautomis 

pajamomis (nuostoliais), kurias Kredito davėjas pagrįstai tikėjosi gauti Kredito davėjui Kredito sutartį vykdant 

tinkamai. Kredito gavėjas įsipareigoja šiuos Kredito davėjo nuostolius padengti. 
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9. ATSAKOMYBĖ 

9.1. Kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Kredito sutartį laiku, Kredito davėjas neskaičiuoja 

netesybų (delspinigių, baudų) nuo pradelstos sumokėti sumos. Šio punkto nuostatos neatleidžia Kredito gavėjo nuo 

pareigos atlyginti Kredito davėjo nuostolius jei Kredito sutartis nutraukiama dėl Kredito gavėjo kaltės. 

9.2 Kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Kredito sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą 

daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Kredito davėjas turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl 

tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą (Kreditą ar jo dalį/Kredito mokestį ar jo dalį/periodinį mokėjimą ar jo dalį/ 

ar kitas pagal Kredito sutartį mokėtinas sumas),  o Kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti skolų išieškojimo įmonės 

administravimo ar kitą mokestį, jei toks būtų taikomas. 

9.3. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų 

asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės 

bankininkystės sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko 

Kredito sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Kredito davėju, ir Kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti.  

9.4. Kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Kredito sutartį laiku ir dėl to kredito davėjui 

pasikreipus į teismą dėl skolos priteisimo, Kredito gavėjui kyla pareiga atlyginti visas Kredito davėjo teisme patirtas 

išlaidas, be to Šalys susitaria, jog Kredito gavėjui bus skaičiuojamos 10 (dešimties) procentų dydžio metinės 

procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki priteistos skolos visiško grąžinimo. 

 

 

10. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ GAVIMO IR TVARKYMO 

10.1. Šalys susitaria, kad Kredito davėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų Kredito sutarties 10.3 punkte išvardintus 

asmens duomenis šiais tikslais: 

10.1.1. Kreditų teikimo (duomenų, tapatybės nustatymo, Kredito sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės); 

10.1.2. kreditingumo (mokumo) įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo; 

10.1.3. tiesioginės rinkodaros (jei duodamas atskiras sutikimas);  

10.1.4. teikiamų paslaugų kokybės vertinimo (jei duodamas atskiras sutikimas);  

10.1.5. įrodymų, apie Kredito sutarties sudarymą, vykdymą ir kitokias verslo transakcijas, kurios gali sukelti teisinių 

padarinių, rinkimo (išeinančių telefoninių pokalbių įrašymas). 

10.2. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo asmens duomenis (Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras, Lietuvos bankas, 

VĮ  Regitra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė mokesčių 

inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojai 

(pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“ bankai, kredito įstaigos, Kredito davėjo tarpininkai, kitos privačios ar 

valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) Kredito davėjo prašymu suteiktų Kredito sutarties 10.3 punkte nurodytus 

asmens duomenis. 

10.3. Kredito davėjas tvarko šiuos asmens duomenis:  

10.3.1.  Kredito sutarties 10.1.1 punkte numatytu tikslu – vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeiminę padėtį, asmens tapatybės dokumento duomenis (ar Kredito 

gavėjas turi išduotą ir galiojantį asmens tapatybės dokumentą), žymenį ar asmens dokumentas nėra negaliojantis, 

asmens tapatybės dokumento kopija, jei Kredito gavėjas ne Lietuvos Respublikos pilietis – leidimo gyventi Lietuvos 

Respublikoje numerį ir galiojimo laiką, pilietybę, ar Kredito gavėjas Lietuvos Respublikos rezidentas, žymenį ar 

Kredito gavėjas yra įtrauktas į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito 

sutarčių, sąrašą (atsakymas: Taip arba Ne), darbovietę (įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas), duomenis apie 

įdarbinimą/atleidimą (įdarbinimo pradžios data, darbo sutarties pabaigos data), gaunamas draudžiamąsias pajamas, 

vertimąsi ūkine/individualia veikla, gautas/paskirtas socialines išmokas ir jų tipą, socialinio draudimo draudėją, 

periodą, socialinio draudimo pažymėjimo seriją ir numerį, banką, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, duomenis apie 

Kredito gavėjo įsiskolinimus (kiek dienų pradelsė sumokėti skolą, skolos atsiradimo, apmokėjimo data, kreditoriaus 

pavadinimas, užklausos data, CIP 1  reitingas), turimą nekilnojamą turtą,  registro išrašą apie įkeistą objektą, 

 
1 CIP - Credit info predictor. Šis reitingas yra vienas iš rizikos vertinimo modelių, sukurtas UAB „Creditinfo Lietuva“, kuris 

vertina vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų nevykdymo riziką skaičiais (kuo skaičius mažesnis, tuo didesnė tikimybė, kad 

kredito gavėjas tinkamai vykdys savo įsipareigojimus) ir rizikos klasę raidėmis, kur A – žemiausia rizikos klasė, E – 

aukščiausia rizikos klasė. 
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informaciją apie daikto (turtinės teisės) areštą (ar asmuo yra įrašytas turto arešto akte asmeniu, kurio turtas 

areštuojamas ir (arba) areštuoto turto savininku), informaciją apie asmens veiksnumą ar ribotą veiksnumą, žymenį 

apie tai, ar asmuo įrašytas ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro 

centrinėje duomenų bazėje; 

10.3.2. Kredito sutarties 10.1.2 punkte numatytu tikslu – vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją 

vietą (adresą), registracijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų 

skaičių, asmens tapatybės dokumento duomenis (ar Kredito gavėjas turi išduotą ir galiojantį asmens tapatybės 

dokumentą), mirties datą (jei asmuo miręs), darbovietę (įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas), duomenis apie 

Kredito gavėjo socialinį statusą (dirbantis; dirbantis su verslo liudijimu arba besiverčiantis individualia veikla; 

statutinis pareigūnas; bedarbis, gaunantis socialinę pašalpą arba išmoką; moksleivis arba studentas; pensininkas; 

esantis (-i) motinystės ar tėvystės atostogose; dirbantis (-i) užsienyje), duomenis apie įdarbinimą/atleidimą 

(įdarbinimo pradžios data, darbo sutarties pabaigos data), gaunamas draudžiamąsias pajamas, vertimąsi 

ūkine/individualia veikla, gautas/paskirtas socialines išmokas ir jų tipą, socialinio draudimo draudėją, periodą, 

socialinio draudimo pažymėjimo seriją ir numerį, IP adresą, duomenis apie Kredito gavėjo įsiskolinimus (kiek dienų 

pradelsė sumokėti skolą, skolos atsiradimo, apmokėjimo data, kreditoriaus pavadinimas, užklausos data, CIP 

reitingas), duomenis apie Kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus (galiojančių sutarčių kiekis, datos, rūšys, kredito 

limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai per mėnesį iš viso, mokėtinos 

įmokos, apmokėjimo būdas, finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai, pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius, 

pradelstų mokėjimų sumos, kiekiai, pradelstų įmokų skaičius, atmestų paraiškų rūšys, atmestų paraiškų sumos, 

kredito suma, suteikimo ir grąžinimo datos, paslaugų kaina, palūkanos), duomenis apie Kredito gavėjo pripažinimą 

neįvykdančiu ir vėl vykdančiu įsipareigojimus (tokio pripažinimo data, sąlygos, pagal kurią Kredito gavėjas 

pripažintas nevykdančiu įsipareigojimų), perdavimo išieškojimui datą, nurašytų kreditų (jų dalių) sumą, nurašymo 

datą, nurašytų kreditų grąžinimo į balansinį turtą datą ir sumą, per artimiausią mėnesį planuojamų prisiimti 

įsipareigojimų sumą, planuojamus namų ūkio pajamų pokyčius per artimiausią mėnesį, turimą nekilnojamą turtą, 

registro išrašą apie įkeistą objektą; informaciją apie daikto (turtinės teisės) areštą (ar asmuo yra įrašytas turto arešto 

akte asmeniu, kurio turtas areštuojamas ir (arba) areštuoto turto savininku), informaciją apie asmens veiksnumą ar 

ribotą veiksnumą, jei yra vedęs (susituokusi) ir imamas ne asmeninis kreditas - sutuoktinio vardą, pavardę, gimimo 

datą, įsipareigojimų sumą per mėnesį pagal rūšis ir gaunamas pajamas pagal rūšis; 

10.3.3. Kredito sutarties 10.1.3 punkte numatytu tikslu – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, adresą 

korespondencijai siųsti, judriojo telefono ryšio numerį; 

10.3.4. Kredito sutarties 10.4 punkte numatytu tikslu – telefono ryšio numerį, telefoninio pokalbio įrašą; 

10.3.5. Kredito sutarties 10.5 punkte numatytu tikslu – vardą, pavardę, telefono numerį, telefoninio pokalbio metu 

patikslintus duomenis: kur asmuo dirba ar mokosi, kokias eina pareigas, kiek laiko dirba, ar turi kitų finansinių 

įsipareigojimų ir koks jų dydis. 

10.4. Kredito gavėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi 

šias teises: 

10.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

10.4.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;  

10.4.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 

išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų. Toks reikalavimas 

turi būti pareiškiamas raštu; 

10.4.4. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir/arba kitais neteisėtais tikslais; 

10.4.5. gauti iš Kredito davėjo prašomą informaciją aiškiai, suprantamai bei Kredito gavėjui priimtina forma; 

10.4.6. kitas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

10.5. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo 

duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje). 

10.6. Kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir/ar turtinių įsipareigojimų Kredito davėjui, Kredito davėjas turi teisę 

teikti Kredito gavėjo asmens duomenis, prieš tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jį informavęs, 

jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, 

telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems Tretiesiems 

asmenims. Kredito gavėjo informavimas apie jam iškeltą civilinę bylą laikomas tinkamu Kredito gavėjo informavimu 

apie galimą jo, kaip skolininko, asmens duomenų viešą paskelbimą. 



Kredito gavėjas:                              Kredito davėjas: 

_______________________________________                     A.V. _______________________________________________ 

 (Kredito gavėjo vardas, pavardė, parašas)                                   (įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 

10.7. Kredito davėjas įsipareigoja užtikrinti Kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas 

technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ir/ar nuo atsitiktinio 

pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Kredito davėjo darbuotojai bei jo atstovai 

įsipareigoja saugoti Kredito gavėjo asmens duomenis. 

  

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11.1. Kredito sutartis įsigalioja ją pasirašius Kredito sutartyje nustatyta tvarka ir galioja iki visiško Kredito gavėjo 

piniginių prievolių įvykdymo Kredito davėjui arba jos pasibaigimo kitais Kredito sutartyje numatytais atvejais.  

11.2. Tinkamai ir laiku (esminės sąlygos) šią Kredito sutartį vykdančiam Kredito gavėjui gali būti pritaikytos įvairios 

nuolaidos, lojalumo programos ir akcijos ir kt. 

11.3. Kredito sutarties Šalys be rašytinio kitos Šalies sutikimo neatskleidžia Tretiesiems asmenims informacijos apie 

Kredito sutarties sąlygas. Kredito sutarties sąlygos be kitos Šalies sutikimo gali būti atskleistos, jeigu kita Kredito 

sutarties Šalis pažeidžia Kredito sutartį ir jos sąlygų atskleidimas yra būtinas priverstiniam Kredito sutarties 

įvykdymui ir/ar Kredito davėjo reikalavimo teisių patenkinimui, taip pat jeigu sąlygų atskleidimas yra būtinas pagal 

galiojančius teisės aktus.  

11.4. Visi Šalių pranešimai pateikimai raštu, Šalių nurodytais adresais. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjo 

registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu išsiųsta korespondencija yra prilyginama 

rašytinės formos pranešimams. 

11.5. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Kredito davėjas pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės 

komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis fizinio asmens dalyvavimo. 

11.6. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu laikomi gautais jų išsiuntimo dieną. Paštu išsiųsti pranešimai laikomi 

gautais praėjus 5 (penkioms) dienoms nuo jų išsiuntimo. 

11.7. Kredito gavėjas patvirtina, kad jis iki Kredito sutarties sudarymo gavo išsamią informaciją apie Kredito davėjo 

teikiamą paslaugą bei susipažino ir sutinka su Kredito sutarties sąlygomis. 

11.8. Kredito gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad jis visiškai atsako už Kredito Sutartyje, jos prieduose, Kredito 

paraiškoje, pateiktoje jo vardu, naudojantis tapatybės patvirtinimo priemonėmis, nurodytų duomenų teisingumą, ir 

sutinka, kad Kredito paraiška būtų laikoma pateikta Kredito gavėjo vardu. 

11.9. Kredito davėjas įsipareigoja saugoti Kredito sutarties tekstą tokiu būdu, kad esant poreikiui jį būtų galima 

atgaminti tos redakcijos, kuri buvo aktuali Kredito sutarties sudarymo dieną. 

11.10. Kredito sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, 

Kredito sutartyje nustatyta tvarka. 

11.10.1. Jeigu prie Kredito sutarties yra pasirašomi priedai, sudaromi dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą 

juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai - tai yra neatsiejama šios Kredito sutarties dalis.  

11.11. Kredito sutarties sudarymo vieta laikoma Kredito davėjo buveinės vieta. 

11.12. Kredito sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar 

reikalavimas, kuris kyla iš Kredito sutarties ar yra su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu ar įstatymuose 

nustatyta ikiteismine tvarka, Kredito davėjo veiklą prižiūrinčioje institucijoje (Lietuvos banke, Žirmūnų g. 151, LT-

09128 Vilnius) arba kitose valstybinėse ar nevalstybinėse organizacijose, ginančiose vartotojų teises. Jeigu Šalys 

nesusitaria tokiu būdu, ginčo sprendimas perduodamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Kredito 

gavėjo Kredito sutartyje nurodytos gyvenamosios vietos apylinkės teismui. 
 

 
 


