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BENDROSIOS PASKOLOS SUTARTIES SĄLYGOS 

1. APIBRĖŽIMAI 

Bendrosiose Paskolos sutarties sąlygose (Bendrosios 
sąlygos) vartojamų terminų reikšmės yra nurodytos toliau. 

1.1. Administravimo mokestis yra mokestis, mokamas už 
Paskolos sutarties (Sutarties) valdymą, sutartas Šalių 
Specialiose sąlygose ir įtrauktas į mėnesinę įmoką pagal 
Mokėjimo grafiką. 

1.2. Anuitetas yra Mokėjimo grafiko sudarymo sąlyga, pagal 
kurią Paskolos gavėjo mėnesinė Paskolos grąžinimo įmoka 
(įskaitant Paskolos pagrindinės sumos ir Palūkanų 
mokėjimą) išlieka tokia pati visu Paskolos grąžinimo 
laikotarpiu, išskyrus paskutinę įmoką, kuri yra kitokia dėl 
suapvalinimo. 

1.3. Apsisprendimo laikotarpis yra 2 (dviejų) kalendorinių 
dienų laikotarpis, skaičiuojant nuo Paskolos išmokėjimo 
Paskolos gavėjui, per kurį Paskolos gavėjas turi teisę 
nenurodęs priežasties nutraukti Paskolos sutartį ir grąžinti 
Paskolą Paskolos davėjui nemokėdamas Palūkanų ir jokių 
kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijos. 

1.4. Bendra kredito kaina yra bendra rinkliavų, palūkanų ir 
mokesčių suma, mokėtina Paskolos gavėjo ir susijusi su 
Paskolos sutartimi, apskaičiuota Paskolos sutarties 
sudarymo metu darant prielaidą, kad Paskolos sutartis 
galios sutartu laikotarpiu ir Šalys sutartais terminais vykdys 
savo įsipareigojimus, atsirandančius iš šios sutarties. 

1.5. Bendra mokama suma yra bendra įmokų, Paskolos gavėjo 
sumokėtų Paskolos davėjui, suma: išmokėta Paskola ir 
Bendra kredito kaina. 

1.6. Bendros kredito kainos metinė norma yra bendra 
kredito kaina Paskolos gavėjui, susijusi su Paskola, išreikšta 
kaip metinė Paskolos procentinė norma, darant prielaidą, 
kad Paskolos sutartis galios sutartu laikotarpiu ir Šalys 
sutartais terminais bei sutartomis sąlygomis vykdys savo 
įsipareigojimus, atsirandančius iš šios sutarties. 

1.7. Biuras yra vieta, esanti Paskolos davėjo adresu, kur gali būti 
teikiamos Paskolos davėjo paslaugos (jei taikoma).     

1.8. Darbo diena yra kiekviena darbo diena nuo pirmadienio iki 
penktadienio, išskyrus valstybines šventes ir kitas dienas, 
kurios Lietuvoje nelaikomos darbo dienomis. 

1.9. Delspinigiai - Sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai , 
kuriuos Paskolos gavėjas turi mokėti Paskolos davėjui 
praleidęs Paskolos sutartyje nustatytus Paskolos, Palūkanų, 
Sutarties mokesčio ir kitų pagal Paskolos sutartį mokėtinų 
sumų mokėjimo terminus.už kiekvieną tokio vėlavimo 
dieną. 

1.10. Fiksuota pagrindinė suma yra Mokėjimo grafiko 
sudarymo sąlyga, pagal kurią į Paskolos gavėjo mėnesinę 
Paskolos grąžinimo įmoką (įskaitant Paskolos pagrindinės 
sumos ir Palūkanų mokėjimą) įeina mėnesinė Paskolos 
pagrindinės sumos grąžinimo įmoka, kuri yra tokia pati 
kiekvieną mėnesį. 

1.11. Informacinė forma yra Europos tipinės informacijos apie 
vartojimo kreditą forma, kurioje pateikiama ikisutartinė 
įstatymais reikalaujama informacija apie Paskolos gavėjui 
siūlomą Paskolą. 

1.12. Interneto svetainė yra Paskolos davėjo interneto svetainė 
(jei taikoma). 

1.13. Kainoraštis yra Paskolos davėjo paslaugų kainoraštis, 
skelbiamas Interneto svetainėje. 

1.14. Kliento aplinka yra ribotos prieigos aplinka Interneto 
svetainėje, kur Paskolų gavėjai gali užsiregistruoti kaip 
naudotojai, identifikuoti save, teikti paskolos ir kitas 
paraiškas bei atlikti kitus veiksmus (jei taikoma). 

1.15. Laidavimas yra įsipareigojimas, trečiojo asmens 
(laiduotojo) prisiimtas pagal sutartį, kartu su Paskolos 
gavėju būti solidariai ir atskirai atsakingu Paskolos davėjui 
už Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį 
vykdymą.  

1.16. Mokėjimo grafikas yra Paskolos ir kitų sumų, pridedamų 
prie Paskolos sumos, mokėjimo (grąžinimo) grafikas. 

1.17. Palūkanos yra mokestis už naudojimąsi pinigais, sutartas 
Šalių Specialiose sąlygose. 

1.18. Papildomos sąlygos yra naudojimosi mokama papildoma 
Paskolos davėjo paslauga, nurodyta Kainoraštyje, sąlygos. 

1.19. Paskola yra paskolos suma, nurodyta Specialiosiose 
sąlygose. 

1.20. Paskolos davėjas yra UAB „Fresh Finance“ (įmonės kodas: 
304604645, adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius). 

1.21. Paskolos gavėjas yra fizinis asmuo, sudaręs Paskolos 
sutartį su Paskolos davėju. 

1.22. Paskolos sutartis yra Šalių sudaryta paskolos sutartis, 
kurią sudaro Specialiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos, 
Mokėjimo grafikas, Privatumo pranešimas bei jų priedai ir 
juose minimi dokumentai. 

1.23. Privatumo pranešimas yra dokumentas, kuriuo Paskolos 
davėjas nustato, kaip jis tvarko (pvz., renka, naudoja, 
atskleidžia, saugo, perduoda ir ištrina) Paskolos gavėjo 
asmens duomenis ir teikia informaciją Paskolos gavėjui apie 
jo, kaip duomenų subjekto, teises. 

1.24. Specialiosios sąlygos sudaro esminę Paskolos sutarties 
dalį, į kurią įeina pagrindinės Paskolos sutarties sąlygos, 
įskaitant Paskolos sumą, lėšų išmokėjimui taikomas sąlygas, 
palūkanų normą, kitus Paskolos davėjo mokesčius ir t. t. 

1.25. Sutarties mokestis yra vienkartinis mokestis, mokamas 
Paskolos gavėjo už paskolos paraiškos tvarkymą. Siekiant 
išvengti abejonių, Paskolos davėjas turi teisę gauti visą 
Sutarties mokestį, jei Paskolos gavėjas įvykdo savo 
įsipareigojimus anksčiau numatyto termino. 

1.26. Šalis ir Šalys yra Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas kartu 
ir atskirai. 

2. PASKOLOS GAVĖJO GARANTIJOS 

2.1. Sudarydamas Paskolos sutartį, Paskolos gavėjas pareiškia 
ir garantuoja, kad: 

2.1.1. jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir (arba) asmuo, nuolat 
gyvenantis Lietuvos Respublikoje; 

2.1.2. jis yra visiškai teisiškai veiksnus; 
2.1.3. jis gavo Paskolos davėjo pranešimą apie teisę gauti iš 

Paskolos davėjo nemokamą Paskolos sutarties ir Mokėjimo 
grafiko kopiją Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu, ir 
kad jis sutinka su tuo, kad nebus pasirašomas Mokėjimo 
grafikas; 

2.1.4. jis gavo Paskolos davėjo perspėjimą, kad piniginių 
įsipareigojimų, atsirandančių iš Paskolos sutarties, 
nevykdymas gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis 
išieškojimas) ir dėl jo gali būti sunkiau gauti papildomą 
kreditą iš Paskolos davėjo ir (arba) kitų kredito teikėjų; 

2.1.5. jis visapusiškai įvertino savo ekonominę padėtį ir ji leidžia 
Paskolos gavėjui vykdyti Paskolos sutartį pagal joje 
sutartas sąlygas (įskaitant terminus); 

2.1.6. jis / ji sudaro Paskolos sutartį neveikiamas narkotikų, 
alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų; 

2.1.7. jis / ji sudaro Paskolos sutartį ne dėl klaidos, apgavystės, 
grasinimo ar smurto. 

3. LAIDAVIMAS 

3.1. Šalys Specialiosiose sąlygose gali susitarti dėl Laidavimo, 
kuriuo užtikrinamas Paskolos gavėjo įsipareigojimų 
Paskolos davėjui pagal Paskolos sutartį vykdymas, 
pateikimo. 

3.2. Prieš priimdamas Laidavimą, Paskolos davėjas įvertina 
laiduotojo kreditingumą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja 
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tam pateikti duomenis, garantijas ir dokumentus, kurių 
reikalauja Paskolos davėjas. 

3.3. Sutartis dėl Laidavimo suteikimo ar sudarymo sudaroma 
pagal Paskolos davėjui priimtinas sąlygas. 

3.4. Su Laidavimo suteikimu susijusias išlaidas padengia 
Paskolos gavėjas. 

4. PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS IR KEITIMAS 

4.1. Paskolos sutartis laikoma Šalių sudaryta ją ranka ar 
skaitmeniniu būdu pasirašius abiem šalims, jei abiejų Šalių 
pasirašytą Paskolos sutartį gavo Paskolos davėjas. 

4.2. Specialiosios Paskolos sutarties sąlygos gali būti keičiamos 
tik Šalių susitarimu. Pakeitus Specialiąsias sąlygas, 
Paskolos davėjas turi nedelsdamas pateikti Paskolos 
gavėjui Paskolos sutarties kopiją patvarioje laikmenoje. 

4.3. Paskolos davėjas gali vienašališkai keisti Bendrąsias 
sąlygas, Kainoraštį ir Privatumo pranešimą, jei to reikia, 
kad minėti dokumentai atitiktų įstatymų reikalavimus, 
prižiūrinčiųjų institucijų reikalavimus arba kai reikia 
pakeisti technologinius paskolos suteikimo sprendimus. 
Paskolos davėjas turi iš anksto informuoti apie pakeitimus. 
Jei Paskolos gavėjas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę 
skubiai nutraukti Paskolos sutartį raštu arba tokiu formatu, 
kurį galima atkurti raštu, informavęs Paskolos davėją apie 
tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas ir 
grąžinęs likusią Paskolos, Palūkanų bei kitų mokesčių, 
mokėtinų pagal Paskolos sutartį, sumą. 

5. PASKOLOS GAVĖJO PRIEVOLĖ INFORMUOTI 

5.1. Paskolos gavėjas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, 
informuoti Paskolos davėją apie: 

5.1.1. Paskolos davėjui pateiktos informacijos pasikeitimus, 
įskaitant kontaktinių duomenų, turto ir nuosavybės, 
įsipareigojimų ir (arba) pajamų pasikeitimus; 

5.1.2. įvykius, dėl kurių sumažėja arba gali sumažėti Paskolos 
gavėjo kreditingumas ir (arba) Paskolos gavėjo galimybės 
vykdyti Paskolos sutartį, įskaitant, pvz., procesinių veiksmų 
vykdymo pradžią, bankrotą, atleidimą nuo įsiskolinimų ir 
(arba) kitus panašius procesinius veiksmus, nukreiptus 
prieš Paskolos gavėją, arba perspėjimą dėl jų; 

5.1.3. reikšmingą pokytį, susijusį su Laidavimu (pvz., Laiduotojo 
kreditingumo sumažėjimą), kuriuo Paskolos davėjas gali 
būti teisėtai suinteresuotas; 

5.1.4. grėsmę, kad trečiasis asmuo piktnaudžiavo Paskolos gavėjo 
identifikavimo priemonėmis; 

5.1.5. dokumento, naudojamo Paskolos gavėjui identifikuoti, 
galiojimo pabaigą arba jo vagystę ar praradimą. 

5.2. Paskolos gavėjas turi vykdyti įsipareigojimą, kaip nurodyta 
5.1 punkte, raštu arba tokiu formatu, kurį galima atkurti 
raštu, t. y. išsiųsti atitinkamą informaciją Paskolos davėjui 
paštu ar el. paštu arba per Kliento aplinką (jei taikoma). 

5.3. Paskolos davėjas gali tikėti, kad jo turima informacija yra 
teisinga, tiksli, atnaujinta ir pilna, kol Paskolos gavėjas 
informuoja Paskolos davėją apie informacijos pasikeitimus. 

6. PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS, ĮSKAITANT IŠANKSTINES 
SĄLYGAS 

6.1. Paskolos davėjas išmoka Paskolą Paskolos gavėjui vienu 
kartu į Paskolos gavėjo banko sąskaitą arba, jei Šalys taip 
susitaria, į kitą banko sąskaitą. Jei Šalys nesusitaria kitaip, 
Paskolos davėjas išmoka Paskolą per 2 (dvi) darbo dienas 
nuo Paskolos sudarymo momento pagal 4.1 punktą arba 
pateikus Laidavimą pagal 3 punktą, priklausomai nuo to, 
kuris iš nurodytų veiksmų įvyksta vėliau. 

6.2. Paskolos davėjas turi teisę iš pagal 6.1 punktą išmokėtos 
sumos išskaičiuoti neįvykdytus Paskolos gavėjo piniginius 
įsipareigojimus Paskolos davėjui. 

6.3. Paskolos davėjas turi teisę atsisakyti išmokėti Paskolą, jei 
tokia teisė yra numatyta galiojančiuose teisės aktuose, jei 
Paskolos gavėjas Paskolos davėjui pateikė neteisingą 
informaciją ir (arba) pasikeitė reikšmingos aplinkybės, dėl 
kurių buvo sudaryta Paskolos sutartis, pvz., sumažėjo 
Paskolos gavėjo kreditingumas. 

7. PASKOLOS GRĄŽINIMAS 

7.1. Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolą pagal Mokėjimo 
grafiką bei 13.1 ir 13.2 punktuose nustatytą tvarką.  

7.2. Paskolos gavėjas turi teisę bet kada gauti informaciją apie 
Paskolos likutį. 

8. PASKOLOS GAVĖJO TEISĖ GRĄŽINTI PASKOLĄ 
ANKSČIAU TERMINO 

8.1. Paskolos gavėjas gali iš dalies arba visiškai įvykdyti savo 
įsipareigojimus, atsirandančius iš Paskolos sutarties, 
anksčiau sumokėdamas Paskolos davėjui reikiamą sumą 
13.1 ir 13.2 punktuose nustatyta tvarka. Paskolos gavėjas 
turi teisę bet kada gauti informaciją apie neįvykdytus 
įsipareigojimus Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu, 
tačiau Paskolos gavėjas įsipareigoja naudotis šia teise 
sąžiningai ir pagrįstai. Paskolos sutartis nustoja galioti tik 
visiškai sumokėjus visas Paskolos davėjui mokėtinas 
sumas. 

8.2. Pasinaudojęs teise grąžinti Paskolą anksčiau termino, 
Paskolos gavėjas nebėra skolingas Paskolos davėjui 
Palūkanų ir kitų išlaidų, susijusių su laikotarpiu, kuriuo 
nesinaudojama Paskola. 

9. PALŪKANŲ SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 

9.1. Paskolos davėjas turi teisę apskaičiuoti, o Paskolos gavėjas 
turi mokėti Palūkanas už naudojimąsi Paskola. 

9.2. Skaičiuodamas Palūkanas, Paskolos davėjas turi laikytis šių 
principų: 

9.2.1. Palūkanos skaičiuojamos likusiai negrąžintai Paskolos 
sumai taikant Palūkanų normą, sutartą Specialiosiose 
sąlygose; 

9.2.2. Palūkanos skaičiuojamos kasdien atsižvelgiant į faktinį 
atitinkamo kalendorinio mėnesio dienų skaičių ir metų 
trukmę (360 dienų); 

9.2.3. Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos išmokėjimo 
Paskolos gavėjui datos (imtinai); 

9.2.4. visos Paskolos grąžinimas laikomas Palūkanų skaičiavimo 
pabaigos data. 

9.3. Paskolos gavėjas turi mokėti Palūkanas pagal Mokėjimo 
grafiką bei 13.1 ir 13.2 punktuose nustatytą tvarką. 

10. ADMINISTRAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMAS IR 
MOKĖJIMAS 

10.1. Paskolos davėjas turi teisę apskaičiuoti, o Paskolos gavėjas 
turi mokėti Administravimo mokestį. 

10.2. Paskolos gavėjas turi mokėti Administravimo mokestį 
pagal Mokėjimo grafiką bei 13.1 ir 13.2 punktuose 
nustatytą tvarką. 

11. DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 

11.1. Vėluojant vykdyti piniginius įsipareigojimus (išskyrus 
Palūkanų mokėjimą), Paskolos davėjas turi teisę 
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apskaičiuoti ir reikalauti, o Paskolos gavėjas privalo mokėti 
Delspinigius. 

11.2. Skaičiuodamas Delspinigius, Paskolos davėjas turi laikytis 
šių principų: 

11.2.1. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną vėlavimo dieną, bet 
ne ilgiau kaip 180 dienų; 

11.2.2. Delspinigiai skaičiuojami nuo dienos (imtinai), einančios 
po įsipareigojimo nevykdymo datos; 

11.2.3. visų įsipareigojimų įvykdymo data (imtinai) laikoma 
Delspinigių skaičiavimo pabaigos data. 

11.3. Paskolos gavėjas turi mokėti Delspinigius, gavęs Paskolos 
davėjo priminimą. Delspinigiai mokami 13.1 ir 13.2 
punktuose nustatyta tvarka. 

11.4. Delspinigių sumokėjimas nepanaikina Paskolos davėjo 
teisės reikalauti iš Paskolos gavėjo kompensacijos už žalą, 
viršijančią Delspinigius. 

12. KITI MOKESČIAI IR IŠLAIDOS 

12.1. Paskolos gavėjas turi sumokėti Paskolos davėjui vienkartinį 
Sutarties mokestį, kurio suma nurodyta Specialiosiose 
sąlygose. 

12.2. Paskolos gavėjas turi sumokėti Paskolos davėjui mokestį už 
naudojimąsi mokamomis paslaugomis, Paskolos davėjo 
suteiktomis pagal Kainoraštį, galiojusį papildomos 
paslaugos suteikimo metu, pagal tokiai papildomai 
paslaugai taikomas Papildomas sąlygas. Jei Papildomose 
sąlygose nenurodyta kitaip, Paskolos gavėjas turi sumokėti 
Paskolos davėjui mokestį ne vėliau negu mokama kita įmoka 
pagal Mokėjimo grafiką. 

12.3. Be mokesčių, nurodytų Kainoraštyje ir sutartų Paskolos 
sutartyje, Paskolos gavėjas turi padengti Paskolos davėjo 
išlaidas, susijusias su veiksmais, atliktais Paskolos gavėjo 
interesų labui (pvz., draudimas, jei taikoma) ir su teisiniais 
santykiais susijusias išlaidas (pvz., teisinės išlaidos), 
atsižvelgiant į Paskolos davėjo faktines išlaidas. 

12.4. Visi mokesčiai ir išlaidos,  nurodytos šių sąlygų 12  punkte, 
turi būti mokamos 13.1 ir 13.2 punktuose nustatyta tvarka. 

13. ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS IR VYKDYMAS 

13.1. Paskolos gavėjas turi vykdyti savo piniginius 
įsipareigojimus, pervesdamas atitinkamą sumą į Paskolos 
davėjo banko sąskaitą, visada nurodydamas Paskolos 
sutarties numerį, kuris nurodytas Specialiosiose sąlygose, o 
Paskolos davėjo banko sąskaitos numeris ir kiti reikiami 
rekvizitai yra paskelbti Interneto svetainėje. 

13.2. Paskolos gavėjas turi vykdyti savo piniginius 
įsipareigojimus eurais. Jei Paskolos gavėjas įvykdo 
įsipareigojimą kita valiuta, Paskolos davėjo finansinių 
paslaugų teikėjas konvertuoja mokėjimą į eurus, 
taikydamas finansinių paslaugų teikėjo tos dienos euro 
kursą. Su valiutos konvertavimu susijusias išlaidas padengia 
Paskolos gavėjas. 

13.3. Paskolos gavėjo piniginiai įsipareigojimai, atsirandantys iš 
Paskolos sutarties, laikomi įvykdytais nuo to momento, kai 
atitinkama suma pervedama ir įskaitoma į Paskolos davėjo 
banko sąskaitą pagal 13.1 punktą nurodžius teisingą 
Paskolos sutarties  numerį ir rekvizitus. Paskolos davėjas 
turi teisę laikyti Paskolos gavėjo piniginį įsipareigojimą 
įvykdytu pagal pirmiau minimus principus, jei ir nėra 
nurodytas teisingas Paskolos sutarties numeris, tačiau 
mokėjimą galima identifikuoti ir priskirti kitais būdais. 

13.4. Jei Paskolos gavėjas Paskolos davėjui sumoka sumą, kurios 
nepakanka visiems vykdytiniems piniginiams 
įsipareigojimams įvykdyti, mokėjimas traktuojamas taip: 
pirmiausia padengiamos išlaidos, patirtos išieškant 
įsiskolinimą; antra eile – padengiamos visos priskaičiuotos 
netesybos, trečia eile – padengiama Mokėjimo grafike 

nurodyta įmoka, kurią sudaro Palūkanų, Administravimo 
mokesčio, Sutarties mokesčio, Paskolos dalys, apmokamos 
išvardytu eiliškumu. Esant kelioms Mokėjimo grafike 
nurodytoms įmokoms, kurių įvykdymo terminas yra suėjęs, 
pirmiausia dengiama seniausia įmoka. 

14. MOKĖJIMŲ VĖLAVIMAS, SUSIJUSIOS IŠLAIDOS IR TOKIŲ 
IŠLAIDŲ IŠIEŠKOJIMAS 

14.1. Jei Paskolos gavėjas vėluoja vykdyti piniginį įsipareigojimą, 
Paskolos davėjas turi informuoti Paskolos gavėją apie tai ir 
pateikti priminimą tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu. 
Paskolos davėjas turi teisę nemokėti Paskolos gavėjui 
papildomų mokėjimų, kol nebus padengtas įsiskolinimas. 

14.2. Jei Paskolos gavėjas vėluoja vykdyti piniginį įsipareigojimą, 
Paskolos davėjas turi išsiųsti Paskolos gavėjui priminimą. 

14.3. Paskolos davėjas turi teisę išieškoti Paskolos gavėjo 
mokėtinas sumas, pasitelkęs išieškojimo ar priverstinio 
vykdymo procesinius veiksmus. 

14.4. Paskolos davėjas turi teisę pateikti teismui ieškinį ir 
reikalauti Paskolos gavėjo kompensuoti išlaidas, susijusias 
su išieškojimo procesiniais veiksmais pagal įstatymą bei 
faktine išieškojimo išlaidų suma. 

14.5. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas turi teisę 
perduoti įsiskolinimų išieškojimą tretiesiems asmenims ir 
pranešti tretiesiems asmenims, tvarkantiems skolininkų 
duomenų bazes, apie piniginio įsipareigojimo nevykdymą, 
laikydamasis reikalavimų, taikomų su mokėjimais susijusių 
įsipareigojimų nevykdymo atskleidimui. 

14.6. Jei Paskolos gavėjas vėluoja vykdyti piniginį įsipareigojimą, 
Paskolos davėjas turi teisę atskleisti duomenis apie 
Paskolos gavėjo įsiskolinimą įsiskolinimų išieškojimo 
paslaugos teikėjui arba asmeniui, kuriam Paskolos davėjas 
nori perduoti vykdymo veiksmus iš pretenzijos, 
atsiradusios iš Sutarties, bei su mokėjimais susijusių 
įsipareigojimų nevykdymo registrui ar kitam asmeniui, kad 
tokie duomenys atsidurtų skolininkų duomenų bazėje, kuri 
yra prieinama viešai arba ribotam asmenų ratui. 

15. PASKOLOS GAVĖJO TEISĖ NUTRAUKTI PASKOLOS 
SUTARTĮ 

15.1. Paskolos gavėjas turi teisę Apsisprendimo laikotarpiu 
nenurodęs priežasties nutraukti Paskolos sutartį ir grąžinti 
Paskolą Paskolos davėjui nemokėdamas Palūkanų ir jokių 
kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijos, įskaitant Sutarties 
mokestį. Jei Paskolos gavėjas jau sumokėjo mokesčius, 
susijusius su Paskolos sutartimi, nutraukus Paskolos sutartį, 
Paskolos davėjas turi grąžinti tuos mokesčius. 

15.2. Apsisprendimo laikotarpis prasideda Paskolos išmokėjimo 
dieną ir baigiasi po 2 (dviejų) kalendorinių dienų. 

15.3. Norėdamas nutraukti Paskolos sutartį, Paskolos gavėjas turi 
raštu arba tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu, pateikti 
Paskolos davėjui pranešimą apie Paskolos sutarties 
nutraukimą ir grąžinti Paskolą. Pranešimą reikia išsiųsti 
Paskolos davėjo pašto arba el. pašto adresu ir reikia atlikti 
mokėjimą iki termino, nurodyto 15.2 punkte, pabaigos. 
Prašyme turi būti pateikti bent šie duomenys: Paskolos 
gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas ir kontaktiniai 
duomenys, nutraukiamos Paskolos sutarties numeris, 
Paskolos gavėjo prašymas nutraukti Paskolos sutartį, 
prašymo sudarymo data ir Paskolos gavėjo parašas arba 
elektroninis parašas. Jei Paskolos gavėjas negrąžina 
Paskolos laiku, laikoma, kad Paskolos gavėjas nenutraukė 
Paskolos sutarties. 

15.4. Nenurodęs priežasties, Paskolos gavėjas gali nutraukti 
Paskolos sutartį per 14 dienų. Pirmiau nurodytas terminas 
prasideda nuo Paskolos sutarties sudarymo arba nuo tos 
dienos, kai Paskolos gavėjas gavo Paskolos sutarties kopiją, 
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sudarytą raštu arba tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu, 
jei tai įvyko vėliau. 

15.5. Norėdamas nutraukti Paskolos sutartį, Paskolos gavėjas turi 
raštu arba tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu, pateikti 
Paskolos davėjui pranešimą apie Paskolos sutarties 
nutraukimą. Prašymą reikia išsiųsti Paskolos davėjo pašto 
arba el. pašto adresu iki termino, nurodyto 15.4 punkte. 
Prašyme turi būti pateikti bent šie duomenys: Paskolos 
gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas ir kontaktiniai 
duomenys, nutraukiamos Paskolos sutarties numeris, 
Paskolos gavėjo prašymas nutraukti Paskolos sutartį, 
prašymo sudarymo data ir Paskolos gavėjo parašas arba 
elektroninis parašas. 

15.6. Norėdamas nutraukti Paskolos sutartį pagal 15.4 punktą, 
Paskolos gavėjas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 
dienų nuo prašymo nutraukti Paskolos sutartį pateikimo, 
grąžinti Paskolos davėjui Paskolos sumą ir Palūkanas, 
apskaičiuotas laikotarpiui nuo Paskolos išmokėjimo iki 
visos Paskolos grąžinimo, bei Paskolos davėjo sumokėtus 
negrąžinamus mokesčius, susijusius su kredito santykiais, 
atsirandančiais iš Paskolos sutarties pagal viešosios teisės 
santykius. Jei Paskolos gavėjas laiku negrąžina tų sumų, 
laikoma, kad Paskolos gavėjas nenutraukė Paskolos 
sutarties. 

16. TEISĖ NEDELSIANT NUTRAUKTI PASKOLOS SUTARTĮ 

16.1. Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsdamas 
nutraukti šią Paskolos sutartį ir reikalauti grąžinti likusią 
negrąžintą Paskolą, Palūkanas ir Delspinigius, kaip 
nurodyta Specialiosiose sąlygose, jei Paskolos gavėjas 
vėluoja atlikti Mokėjimą ir: 

16.1.1. Paskolos gavėjas raštu informuojamas apie uždelstą 
Mokėjimą; 

16.1.2. Mokėjimas vėluoja daugiau negu 3 (tris) mėnesius iš eilės; 
16.1.3. Paskolos gavėjas nepadengė uždelsto Mokėjimo per 2 (dvi) 

savaites nuo papildomo raštiško pranešimo apie uždelstą 
Mokėjimą pateikimo datos. 

16.2. Šalys susitaria, kad pateiktas papildomas pranešimas, 
minimas 16.1.3 punkte, taip pat yra pranešimas apie 
Paskolos sutarties nutraukimą, ir Paskolos gavėjui 
nesiunčiami atskiri pranešimai, ir Paskolos sutartis 
laikoma nutraukta, jei uždelstas Mokėjimas nesumokamas 
iki pranešime nurodytos datos pagal 16.1.3 punktą. 

16.3. Be 16.1 punkto nuostatų, Paskolos davėjas taip pat turi 
teisę nedelsdamas nutraukti Paskolos sutartį prieš 5 dienas 
pateikęs pranešimą raštu arba tokiu formatu, kurį galima 
atkurti raštu, ir pareikalauti Paskolos gavėjo nedelsiant 
įvykdyti visus savo piniginius įsipareigojimus, 
atsirandančius iš Paskolos sutarties, jei: 

16.3.1. paaiškėja, kad vienas ar keli iš pareiškimų ar garantijų, 
Paskolos gavėjo pateiktų 2.1 punkte arba Specialiosiose 
sąlygose, yra neteisingos arba buvo neteisingos pateikimo 
metu; 

16.3.2. Paskolos davėjas negalėjo tiksliai įvertinti Paskolos gavėjo 
kreditingumo, nes Paskolos gavėjas sąmoningai nepateikė 
Paskolos davėjui informacijos, reikalingos norint tinkamai 
įvertinti kreditingumą, ir (arba) suklastojo Paskolos 
davėjui pateiktą informaciją; 

16.3.3. smarkiai sumažėjo Paskolos gavėjo mokumas; 
16.3.4. Paskolos gavėjas Paskolos davėjui nepateikė jo prašytų 

duomenų, reikalingų norint vykdyti įstatymais numatytus 
Paskolos davėjo įsipareigojimus, nepaisydamas Paskolos 
davėjo reikalavimo, pateikto raštu arba tokiu formatu, kurį 
galima atkurti raštu; 

16.3.5. Paskolos gavėjas iš esmės pažeidžia kitus nepiniginius 
įsipareigojimus, atsirandančius iš Paskolos sutarties, ir tų 
įsipareigojimų neįvykdė per protingą papildomą terminą, 
suteiktą Paskolos davėjo; 

16.3.6. smarkiai sumažėjo laiduotojo mokumas (jei taikoma); 
16.3.7. teisę nedelsiant nutraukti Paskolos sutartį numato 

įstatymai. 

16.4. Jei Paskolos davėjas nedelsdamas nutraukia Paskolos 
sutartį, bendra Paskolos gavėjo mokėtina įmokų suma, 
kuria grąžinama Paskola ir padengiama bendra kredito 
kaina, sumažinama Palūkanų, Administravimo mokesčio ir 
Paskolos gavėjo išlaidų suma už laikotarpį, kuriuo 
nesinaudojama Paskola. 

16.5. Paskolos gavėjas turi teisę nutraukti Paskolos sutartį, jei 
Paskolos davėjas nepateikia informacijos arba pateikia 
klaidinančią informaciją apie Bendros kredito kainos 
metinė normą, Bendrą mokėjimų sumą, Palūkanas, kitus su 
Paskolos sutartimi susijusius mokesčius, Paskolos 
grąžinimo terminą, teisę grąžinti Paskolą anksčiau termino 
ar kitą informaciją, numatytą teisės aktuose, ir tai iš esmės 
paveikia Paskolos gavėjo sprendimą sudaryti Paskolos 
sutartį, kurio priešingu atveju jis nebūtų priėmęs. Paskolos 
gavėjas turi pranešti Paskolos davėjui apie šiame punkte 
nurodytas priežastis per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų iki Paskolos sutarties nutraukimo. 

16.6. Jei Paskolos sutartyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo 
kreditų įstatyme nenurodyta kitaip, Paskolos sutarties 
nutraukimas ar jos galiojimo pabaiga nepanaikina Paskolos 
davėjo teisės toliau skaičiuoti Paskolos sutartyje numatytas 
Palūkanas tol, kol bus visiškai grąžinta Paskola, ir 
nepanaikina Paskolos davėjo teisės toliau skaičiuoti ir 
reikalauti sumokėti Specialiosiose sąlygose numatytų 
nuobaudų bei kitų mokesčių, ir nepanaikina Paskolos 
gavėjo įsipareigojimo sumokėti Paskolos davėjui sumas, 
mokėtinas pagal Paskolos sutartį. 

17. TEISIŲ, KYLANČIŲ IŠ PASKOLOS SUTARTIES, 
PERLEIDIMAS IR ĮKEITIMAS 

17.1. Paskolos davėjas turi teisę perleisti ir įkeisti reikalavimus, 
kylančius iš Paskolos sutarties, Paskolos gavėjo atžvilgiu be 
Paskolos gavėjo sutikimo. 

18. PASKOLOS GAVĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

18.1. Paskolos davėjas turi tvarkyti Paskolos gavėjo asmens 
duomenis laikydamasis Privatumo pranešimo ir teisės aktų. 
Išsamesnė informacija, įskaitant Privatumo pranešimą, yra 
pateikta Interneto svetainėje ir Biure. 

19. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 

19.1. Šalis nėra atsakinga už žalą, padarytą kitai Šaliai dėl 
įsipareigojimo, kylančio iš Paskolos sutarties, nevykdymo ar 
netinkamo jo vykdymo, jei jis atsiranda dėl nenugalimos 
jėgos aplinkybių, t. y. neįprasto įvykio, kurio Šalis negalėjo 
paveikti, numatyti ar išvengti, nepatirdama nepagrįstų 
išlaidų. Šalis turi informuoti kitą Šalį apie tokias 
nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų pabaigą pirmai 
galimybei pasitaikius ir imtis visų pagrįstų priemonių, kad 
kitai Šaliai nebūtų padaryta žala. 

19.2. Šalis nėra atsakinga už žalą, padarytą kitai Šaliai dėl 
įsipareigojimo, kylančio iš Paskolos sutarties, nevykdymo ar 
netinkamo jo vykdymo, jei vykdydama Paskolos sutartį Šalis 
pažeistų įstatymus. 

19.3. Paskolos davėjas nėra atsakingas už klaidas, padarytas dėl 
nutrūkusio interneto ryšio ar paslaugų, dėl kurių padaroma 
tiesioginė ar vėlesnė žala. 

20. GALIOJANTI TEISĖ, GINČŲ SPRENDIMAS IR 



 
 

5 
 

JURISDIKCIJA 

20.1. Teisiniams Šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos 
teisė. 

20.2. Šalys turi dėti visas pastangas ir spręsti tarp Šalių kylančius 
ginčus derybomis. Paskolos gavėjas turi raštu arba tokiu 
formatu, kurį galima atkurti raštu, pateikti Paskolos davėjui 
reikalavimą ar prieštaravimą dėl Paskolos sutarties ar su ja 
susijusį, kuriame Paskolos gavėjas turi nurodyti aplinkybes, 
pagrindžiančias reikalavimą ar prieštaravimą, ir nurodyti 
veiksmą ar dokumentą (pvz., Paskolos sutartį), dėl kurio 
teikiamas skundas ar prieštaravimas. 

20.3. Jei nepavyksta susitarti, Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis 
į Lietuvos banką (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva, 
Priežiūros skyriaus adresas: Žirmūnų g. 151, LT-09128 
Vilnius, Lietuva; www.lb.lt), kuris prižiūri Paskolos davėją. 
Šalis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos 
teismus. 

20.4. Paskolos gavėjas sutinka, kad, jam nusprendus įsikurti 
užsienio šalyje po to, kai sudaryta Paskolos sutartis, arba į ją 
perkėlus savo veiklos vykdymo, gyvenamąją ar registruotos 
būstinės vietą, arba jei jo veiklos vykdymo, gyvenamoji ar 
registruotos būstinės vieta nėra žinoma Paskolos davėjui 
ieškinio pateikimo metu, ginčai, kylantys dėl Paskolos 
sutarties, turi būti sprendžiami Vilniaus apylinkės 
teismuose. 

21. REIKALAVIMAI DĖL DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ 

21.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti Paskolos davėjui 
teisingus, tikslius ir atnaujintus duomenis ir dokumentus. 
Paskolos davėjas turi teisę daryti prielaidą, kad duomenys ir 
dokumentai yra teisingi, tikslūs ir atnaujinti. Kilus 
abejonėms, Paskolos davėjas gali pareikalauti Paskolos 
gavėjo pateikti papildomų duomenų ir dokumentų ir (arba) 
pateikti papildomų pareiškimų ir garantijų, ir (arba) 
atsisakyti atlikti pervedimą ar operaciją. 

21.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti duomenis ir 
dokumentus lietuvių kalba. Paskolos gavėjas turi Paskolos 
davėjui teikti dokumentus kartu su dokumentų vertimu į 
lietuvių kalbą, patvirtintu vertėjo ar notaro. 

21.3. Paskolos gavėjas įsipareigoja Paskolos davėjui pateikti visus 
duomenis ir dokumentus, kuriais Paskolos davėjas gali būti 
teisėtai suinteresuotas, nepriklausomai nuo to, ar Paskolos 
davėjas pareikalavo juos pateikti. 

21.4. Jei Paskolos davėjas neduoda sutikimo, kad Paskolos 
gavėjas teiktų dokumentus kitokiu būdu, Paskolos gavėjas 
turi pateikti dokumentų originalus ar jų kopijas, patvirtintas 
notaro ar lygiaverčiu būdu. Paskolos davėjas turi teisę 
reikalauti, kad dokumentai, išduoti užsienio šalyje, būtų 
legalizuoti ar patvirtinti tokiu patvirtinimu, kuris pakeičia 
legalizavimą (su apostile), jei tarptautinėje sutartyje 
nenumatyta kitaip. 

22. PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS 

22.1. Šalis turi pateikti pranešimą, turintį teisinių pasekmių kitai 
Šaliai, lietuvių kalba ir raštu arba tokiu formatu, kurį galima 
atkurti raštu. Pranešimą, neturintį teisinių pasekmių, kitai 

Šaliai galima pateikti ir kitokiu būdu (pvz., telefonu). 
Pranešimas, kitai Šaliai pateiktas per Kliento aplinką, turi 
tokią pačią teisinę galią kaip ir pranešimas, pateiktas raštu 
arba tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu. 

22.2. Norėdamas pateikti pranešimus, turinčius teisinių 
pasekmių, Paskolos davėjas turi naudotis kontaktiniais 
duomenimis, nurodytais Specialiosiose sąlygose arba vėliau 
praneštais Paskolos gavėjo raštu arba tokiu formatu, kurį 
galima atkurti raštu. Norėdamas pateikti pranešimus, 
turinčius teisinių pasekmių, Paskolos gavėjas turi naudotis 
Paskolos davėjo kontaktiniais duomenimis, paskelbtais 
Interneto svetainėje ir (arba) Paskolos sutartyje. Kol kita 
Šalis raštu arba tokiu formatu, kurį galima atkurti raštu, 
nepaskelbia apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, 
kita Šalis gali daryti prielaidą, kad kontaktiniai duomenys, 
paskutinį kartą jai atskleisti pagal reikalavimus, yra teisingi. 

22.3. Jei pranešimas kitai Šaliai išsiunčiamas naudojantis 22.2 
punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, pranešimas 
yra laikomas įteiktu: pasirašytinai įteikimo momentu, 
registruotu paštu – penktą (5) dieną po išsiuntimo, arba el. 
paštu ar per Kliento aplinką – kitą darbo dieną po pranešimo 
išsiuntimo dienos. 

22.4. Jei Paskolos gavėjas iš Paskolos davėjo negautų pranešimo, 
kurį Paskolos gavėjas galėtų laikyti gautu ir (arba) dėl kurio 
gavimo Šalys susitarė, Paskolos gavėjas įsipareigoja 
nedelsdamas informuoti Paskolos davėją apie tai praėjus 
laikotarpiui, per kurį Paskolos gavėjas galėjo tikėtis, kad 
pranešimas bus gautas. 

22.5. Paskolos gavėjas turi nedelsdamas patikrinti, ar informacija, 
pateikta iš Paskolos davėjo gautame pranešime, yra teisinga, 
ir, aptikęs netikslumą, turi nedelsdamas apie tai informuoti 
Paskolos davėją. 

23. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23.1. Paskolos sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų, 
kylančių iš Paskolos sutarties, įvykdymo arba teisiškai 
privalomo prašymo nutraukti ar panaikinti sutartį 
įsigaliojimo, jei atitinkamas įvykis įvyksta anksčiau. 

23.2. Jei kuri nors Paskolos sutarties nuostata yra visiškai ar iš 
dalies negaliojanti, niekinė ar neįgyvendinama, ji neturi 
įtakos visos Paskolos sutarties ar likusių jos nuostatų 
galiojimui, išskyrus jei dėl atitinkamos nuostatos 
negaliojimo, niekinumo ar neįgyvendinamumo atsiranda 
esminių pokyčių, dėl kurių pagal Paskolos sutartį 
planuojami sandoriai akivaizdžiai būtų nepagrįsti. 
Negaliojančią, niekinę ar neįgyvendinamą nuostatą reikia 
pakeisti, kiek tai leidžia įstatymai, galiojančia ir 
įgyvendinama nuostata, kurios esmė ir ekonominis tikslas 
yra artimiausias negaliojančiai, niekinei ar neįgyvendinamai 
nuostatai. 

23.3. Neatitikimų tarp Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų atveju, 
pirmenybė teikiama pastarosioms. 

23.4. Paskolos davėjo priežiūrą vykdo Lietuvos bankas (Totorių g. 
4, LT-01121 Vilnius, Lietuva, Priežiūros skyriaus adresas: 
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Lietuva; www.lb.lt). 
 

 
 
 
SUDARĘS PASKOLOS SUTARTĮ, ĮGYJATE NE TIK TEISES, BET IR ĮSIPAREIGOJIMUS. 
REKOMENDUOJAME PRIEŠ SUDARANT PASKOLOS SUTARTĮ PASITARTI SU SPECIALISTU IR IŠNAGRINĖTI PAPILDOMĄ 
INFORMACIJĄ, PATEIKTĄ PASKOLOS DAVĖJO SVETAINĖJE. 
JEI TURITE KLAUSIMŲ AR JUMS REIKIA PAAIŠKINIMŲ, SUSISIEKITE SU PASKOLOS DAVĖJU. 


