
PASKOLOS SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. SĄVOKOS
1.1. Jeigu šiose bendrosiose paskolos sutarties sąlygose nėra aiškiai 
pasakyta kitaip, žemiau nurodytos sąvokos, kuomet rašomos didžiąja 
raide, apibrėžiamos taip:
Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, 
per kurį Paskolos gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti 
Sutarties ir grąžinti Paskolos davėjui Paskolos gavėjui išmokėtą 
Paskolos sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių mokesčių, išlaidų ar 
kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo lėšų pagal 
Sutartį išmokėjimo Paskolos gavėjui momento.
Banko darbo diena – kiekviena kalendorinė diena nuo pirmadienio iki 
penktadienio, kai Lietuvos Respublikoje veikiantys bankai aptarnauja 
klientus ir atlieka banko operacijas.
Bendrosios sąlygos – šios paskolos sutarties bendrosios sąlygos su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Internetinė bankininkystė – internetu prieinamas elektroninis 
kanalas, kuriuo Pareiškėjas naudojasi sutarties su kredito įstaiga 
pagrindu, kuriuo yra patvirtinama Pareiškėjo tapatybė kredito įstaigos 
ir Paskolos davėjo atžvilgiu ir kuris suteikia galimybę Paskolos gavėjui 
atlikti banko operacijas.
Palūkanos už piniginių prievolių termino praleidimą – 0,05 proc. 
dydžio palūkanos, kurias Paskolos gavėjas privalo mokėti Paskolos 
davėjui už kiekvieną piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo 
dieną. Šios palūkanos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį negu 180 
dienų laikotarpį.
Pareiškėjas – fizinis asmuo, nuolatos gyvenantis Lietuvos 
Respublikoje, kuris atitinka Bendrąsias sąlygas ir yra pateikęs 
Paskolos davėjui Paskolos paraišką.
Paskola – Paskolos paraiškoje nurodyta pinigų suma (bendra vartojimo 
kredito suma), kurią Paskolos davėjas pagal Sutartį paskolina Paskolos 
gavėjui.
Paskolos administravimo mokestis - Sutartyje nurodytais atvejais 
ir tvarka Paskolos gavėjo Paskolos davėjui mokamas mokestis už 
Sutarties sudarymo administravimą, Savitarnos sistemos palaikymą ir 
kitų veiksmų, susijusių su Sutartimi, atlikimą Sutarties galiojimo metu. 
Šis mokestis negali viršyti 0,04 proc. per dieną nuo Paskolos sumos.
Paskolos davėjas – IPF Digital Lietuva, UAB, įmonės kodas – 300622891, 
PVM kodas - LT100005126616, buveinės adresas – Švitrigailos g. 11M, 
Vilnius.
Paskolos davėjo sąskaita – Tinklalapyje bei Paskolos gavėjui 
pateiktame mokėjimo plane nurodyta Paskolos davėjo banko sąskaita, 
į kurią Paskolos gavėjas privalo pervesti grąžinamą Paskolą, Paskolos 
palūkanas, Palūkanas už piniginių prievolių termino praleidimą ir bet 
kokius kitus mokėjimus pagal Sutartį.
Paskolos gavėjas – Pareiškėjas, su kuriuo Paskolos davėjas sudarė 
Sutartį, taip pat Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl naujos Paskolos 
sutarties sudarymo.
Paskolos gavėjo sąskaita – Paskolos paraiškoje nurodyta Paskolos 
gavėjo atsiskaitomoji banko sąskaita, į kurią pervedama Paskola.
Paskolos grąžinimo diena – Paskolos paraiškoje nurodyta data, kada 
Paskolos gavėjas turi grąžinti Paskolos davėjui Paskolą ir sumokėti 
jam Palūkanas, o jeigu Paskola turi būti grąžinta keliais periodiniais 
mokėjimais, - Paskolos paraiškoje nurodyta bet kuri Paskolos dalies 
grąžinimo ir Palūkanų mokėjimo data.
Paskolos palūkanos – Sutartyje nurodyto dydžio metinės palūkanos, 
kurias Paskolos gavėjas privalo mokėti Paskolos davėjui už visą 
naudojimosi Paskola laiką nuo Paskolos išmokėjimo dienos iki visiško 
Paskolos grąžinimo dienos. Apskaičiuojant šias palūkanas, laikoma, 
kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – 30 dienų.
Paskolos paraiška – Pareiškėjo prašymas suteikti Paskolą, kuriuo 
išreiškiama Pareiškėjo valia gauti Paskolą pagal Bendrąsias sąlygas, 
kurį Pareiškėjas pateikia Paskolos davėjui elektroniniais kanalais ir 
kuris, Paskolos davėjui priėmus Sprendimą suteikti paskolą, tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi.
Registracijos forma – Tinklalapyje Pareiškėjo užpildyta duomenų 
forma, kuri naudojama Pareiškėjo registracijai.
Registracijos mokestis – Pareiškėjo mokamą 0,01 Eur mokestį, kurio 
mokėjimo duomenis Paskolos davėjas naudoja Pareiškėjo tapatybei 
nustatyti ir kuris nėra grąžinamas nepaisant to, ar Pareiškėjui yra 
išduodama Paskola ar ne.
Savitarnos sistema – Tinklapyje įdiegta funkcija, leidžianti Paskolos 
gavėjui peržiūrėti informaciją apie jam išduotas Paskolas, mokėjimų 
grafiką, susidariusius įsiskolinimus ir pan., leidžianti Paskolos 
gavėjui paduoti prašymus pakeisti Paskolos sutarties sąlygas, taip 
pat leidžianti persiųsti Paskolos davėjui pranešimus apie Sutarties 
nutraukimą ar atsisakymą nuo Sutarties, taip pat kitus pranešimus, 
susijusius su Sutartimi. Šalys susitaria, kad per šią sistemą atliekami 
veiksmai ir siunčiami pranešimai turi tokią pat teisinę galią kaip 
ir pranešimai siunčiami raštu popieriuje ar el. paštu ar faksu. Prie 
sistemos prisijungiama naudojant Paskolos gavėjo telefono numerį 
ir kliento kodą, suteikiamą įvykdžius registraciją Tinklapyje šioje 
Sutartyje nustatyta tvarka. Paskolos gavėjui įvedus šiuos duomenis 
prisijungimo metu, jam nurodytu telefono numeriu išsiunčiamas SMS 
patvirtinimo kodas, kurį taip pat privalu teisingai įvesti siekiant gauti 
prieigą prie Savitarnos sistemos.
Sprendimas suteikti paskolą – Paskolos davėjo sprendimas sudaryti 
su Paskolos gavėju Sutartį Bendrosiose sąlygose numatytomis 
sąlygomis.
Sutarties šalys – Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas kartu.
Sutarties šalis – kiekviena iš Sutarties šalių atskirai.
Sutartis arba Paskolos sutartis – tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos 
davėjo sudaryta sutartis, pagal kurią Paskolos davėjas suteikia 
Paskolos gavėjui Paskolą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja šią Paskolą 
grąžinti bei sumokėti Paskolos davėjui visus pagal Sutartį mokėtinus 
mokėjimus, ir kurios sudėtinės dalys yra Bendrosios sąlygos su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais bei Paskolos paraiška.
Tinklalapis – Paskolos davėjo tinklalapis internete adresu www.
credit24.lt, kuriame nurodytas veiksmų, kuriuos vykdant sudaroma, 
keičiama ar nutraukiama Sutartis, eiliškumas.
Tretysis asmuo – kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra 
Sutarties šalis.
2. PAREIŠKĖJO REGISTRACIJA, PASKOLOS PARAIŠKOS PATEIKIMAS IR 
SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Pareiškėjas, norėdamas gauti Paskolą, turi užsiregistruoti 
Tinklalapyje ir pateikti Paskolos davėjui Paskolos paraišką Bendrosiose 
sąlygose nustatyta tvarka. Paskolos paraiška yra Paskolos gavėjo 
pasiūlymas Paskolos davėjui sudaryti Sutartį Paskolos paraiškoje 
ir Bendrosiose sąlygose nurodytomis sąlygomis, kurio pateikimas/ 
gavimas neįpareigoja Paskolos davėjo tokią Sutartį sudaryti. Paskolos 
davėjas neprivalo informuoti Pareiškėjo apie priežastis, dėl kurių jis 
nusprendė su Paskolos gavėju Sutarties nesudaryti. Jeigu Paskolos 
paraiška atmetama remiantis Pareiškėjo mokumo patikrinimo 
duomenų bazėje metu gautais rezultatais, Paskolos davėjas 
nedelsdamas ir nemokamai informuoja Pareiškėją apie šio patikrinimo 
rezultatus ir pateikia informaciją apie duomenų bazę, kurioje atliktas 
jo mokumo patikrinimas.
2.2. Registracija. Paskolos paraiška Paskolos davėjui pateikiama per 
Tinklalapį, laikantis jame nurodytų instrukcijų. Pareiškėjui Tinklapyje 
leidžiama pradėti Paraiškos pildymo ir pateikimo procedūrą tik 
po to, kai Pareiškėjas atlieka registracijos procedūrą. Norėdamas 
užsiregistruoti Tinklalapyje Pareiškėjas turi Tinklalapyje užpildyti 
ir patvirtinti elektroninę Registracijos formą. Registracijos formoje 
nurodytu mobiliojo telefono numeriu Paskolos davėjas išsiunčia SMS 
žinutę su skaičių kombinacija (kodu), kurią Pareiškėjas turi nurodyti 
Tinklalapyje, kad Paskolos davėjas galėtų įsitikinti, jog Pareiškėjas 
faktiškai naudojasi jo nurodytu mobiliojo telefono numeriu. Jeigu 
skaičių kombinacija (kodas), kurią Pareiškėjas nurodo Tinklalapyje 
užpildytoje Registracijos formoje, atitinka skaičių kombinaciją 
(kodą), kurią Paskolos davėjas išsiuntė Pareiškėjui SMS žinute, 

Tinklalapyje atidaromas sutikimo tikrinti asmens duomenis tekstas. 
Jį perskaitęs Pareiškėjas turi pareikšti sutikimą uždėdamas varnelę 
ties patvirtinimo tekstu ir paspausdamas atitinkamą mygtuką. Šio 
sutikimo teksto unikalumui patvirtinti yra sugeneruojamas MD5 
algoritmo 32 simbolių kodas, kurį Pareiškėjas turi įvesti atlikdamas 
Registracijos mokesčio mokėjimą. Po to Pareiškėjui Tinklalapyje 
pateikiama informacija, kaip sumokėti 0,01 Eur Registracijos mokestį 
ir kaip nurodyti MD5 kodą. Šis mokestis Pareiškėjui nėra grąžinamas 
nepaisant to, kokį sprendimą Paskolos davėjas priima – išduoti 
Paskolą ar neišduoti. Kai Paskolos davėjas gauna Pareiškėjo sumokėtą 
0,01 Eur Registracijos mokestį, Pareiškėjui SMS žinute išsiunčiamas 
kliento kodas arba informacija apie nustatytas klaidas ar registracijos 
atmetimą. Jeigu Registracijos mokesčio mokėjimo paskirtyje 
nenurodomas MD5 kodas ar nurodomas neteisingai, Pareiškėjas turi 
atlikti mokėjimą pakartotinai ir nurodyti teisingą MD5 kodą, priešingu 
atveju, jo registracija nepatvirtinama. Pareiškėjas privalo saugoti 
gautą kliento kodą tomis pačiomis priemonėmis kaip ir internetinės 
bankininkystės duomenis, neteikti jo jokiems tretiesiems asmenims, 
taip pat privalo nedelsdamas informuoti Paskolos davėją, jeigu 
prarado savo kliento kodą.
Paskolos paraiškos pateikimas. Užsiregistravęs Tinklalapyje 
Pareiškėjas gali įvesti gautą kliento kodą, asmens kodą ir telefono 
numerį Tinklalapyje, kad sistema atpažintų jį kaip užregistruotą 
klientą. Po to Pareiškėjui jo nurodytu mobiliojo telefono numeriu 
Paskolos davėjas atsiunčia SMS žinutę su skaičių kombinacija (kodu), 
kurią Pareiškėjas turi nurodyti Tinklalapyje, kad Paskolos davėjas 
galėtų įsitikinti, jog Pareiškėjas faktiškai naudojasi jo nurodytu 
mobiliojo telefono numeriu. Jeigu skaičių kombinacija (kodas), kurią 
Pareiškėjas nurodo Tinklalapyje, atitinka skaičių kombinaciją (kodą), 
kurią Paskolos davėjas išsiuntė Pareiškėjui SMS žinute, Tinklalapyje 
Pareiškėjui suteikiama prieiga prie Savitarnos sistemos. Prisijungęs 
prie Savitarnos sistemos, Pareiškėjas gali pradėti Paraiškos pateikimo 
procedūrą arba atlikti kitus veiksmus (pakeisti Paskolą nauja paskola, 
atidėti mokėjimo terminą, nusiųsti pranešimą Paskolos davėjui). 
Pasirinkus Paraiškos pildymo procedūrą, Pareiškėjas nukreipiamas 
į puslapį, kuriame pateikiama informacija apie Pareiškėją, kuria jis 
turi patikrinti, įvesti trūkstamą informaciją ir ją patvirtinti. Po to, 
Pareiškėjui pateikiama informacija, kokių sumų ir termino Paskolas 
Pareiškėjas gali pasirinkti, bei pateikiama informacija apie Paskolos 
palūkanų dydį. Kai Pareiškėjas pasirenka Paskolos sumą ir terminą, 
atidaroma elektroninė Paskolos paraiškos forma, kurioje Pareiškėjui 
pateikiamos visos esminės Paskolos sutarties sąlygos (Paskolos 
suma, palūkanų dydis bei bendra apskaičiuota jų suma, Paskolos 
grąžinimo grafikas ir įmokų dydžiai), taip pat šių Bendrųjų sąlygų 
tekstas, su kuriuo Pareiškėjas turi susipažinti (Pareiškėjui sudaroma 
galimybė išspausdinti ir išsaugoti šias sąlygas savo kompiuteryje 
ar kitoje patvarioje laikmenoje). Jeigu Pareiškėjas susipažino su 
Bendrosiomis sąlygomis, sutinka su esminėmis Paskolos sąlygomis, 
Pareiškėjas turi išreikšti savo sutikimą ir pažymėjęs varnele tekstą 
„Susipažinau ir sutinku su Paskolos sutarties Bendrosiomis sąlygomis“ 
aktyvuoti nuorodą „Tvirtinu Paskolos paraišką“, taip išreikšdamas 
įsipareigojimą laikytis Bendrųjų sąlygų ir sutikimą su Paraiškoje 
nurodytomis sąlygomis. Po to, kai Pareiškėjas patvirtina Paskolos 
paraišką, Paskolos davėjas sudaro galimybę Pareiškėjui atsispausdinti 
ar išsaugoti Pareiškėjo kompiuteryje ar kitoje patvarioje laikmenoje 
Paskolos paraišką, kas yra prilyginama Bendrųjų sąlygų ir Paskolos 
paraiškos įteikimui. Jeigu Paskolos gavėjas sutinka (nurodydamas apie 
tai Paskolos paraiškoje), Paskolos davėjas gali išduoti mažesnės sumos 
ir (ar) trumpesnio (ar ilgesnio) termino Paskolą, jeigu Paskolos gavėjo 
mokumo būklė ar kiti kriterijai nėra pakankami (Paskolos davėjo 
nuožiūra) Paskolos gavėjo nurodytai Paskolos sumai ir terminui. 
Pareiškėjui patvirtinus Paskolos paraišką, Paskolos davėjas atlieka 
Paskolos paraiškos analizę ir išsiunčia Pareiškėjo nurodytu mobiliojo 
telefono numeriu SMS žinutę, kuria informuoja Pareiškėją apie tai, 
kokį sprendimą – sudaryti Sutartį ar jos nesudaryti – priėmė Paskolos 
davėjas. Paskolos davėjas turi teisę pasiūlyti Pareiškėjui didesnės 
sumos Paskolą, jeigu tai leidžia Pareiškėjo mokumo įvertinimo 
rezultatai. Didesnės sumos Paskolos sąlygos tokiu atveju suderinamos 
su Pareiškėju ir patvirtinamos telefonu šių sąlygų 13 skyriuje nustatyta 
tvarka. SMS žinute Pareiškėjas taip pat yra informuojamas apie 
klaidas, kurios buvo padarytos pateikiant Paskolos paraišką Paskolos 
davėjui. Pareiškėjas yra laikomas tinkamai informuotu, kai atitinkama 
SMS žinutė yra perduota į mobilųjį telefoną, kurio numerį Pareiškėjas 
nurodė pildydamas Paskolos paraišką.
2.3. Paskolos davėjas įsipareigoja išsaugoti Bendrąsias sąlygas ir 
Paskolos paraiškos kopijas taip, kad ateityje jas galima būtų atgaminti, 
o, Pareiškėjui pageidaujant, išduoti kopiją ir jam.
2.4. Pateikdamas Paskolos paraišką, Pareiškėjas patvirtina ir 
garantuoja, kad jis neturi jokių mokumo problemų ir/ar finansinių 
įsipareigojimų Tretiesiems asmenims, kurie nebuvo tinkamai ar 
laiku įvykdyti, įskaitant tai, kad jis neturi jokių skolų, kurios būtų 
registruotos skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių ar kitų 
trečiųjų asmenų administruojamose skolininkų administravimo 
sistemose ar skolininkų duomenų bazėse, ar bet kokioje kitoje 
kreditingumo informacijos teikėjų sudarytoje duomenų bazėje ar 
jungtinė skolininkų duomenų rinkmenoje, taip pat, kad Pareiškėjas 
nedalyvauja jokiame neteisminiame ar teisminiame ginče, kuris 
galėtų neigiamai paveikti jo mokumą.
2.5. Sutartis laikoma sudaryta nuo tada, kai Paskolos paraiškos 
pagrindu Paskolos davėjas, priėmęs Sprendimą suteikti paskolą ir 
apie tai informavęs Pareiškėją Bendrųjų sąlygų 2.2 punkte nustatyta 
tvarka, išmoka Paskolos gavėjui Paskolą.
2.6. Sutartis negali būti sudaroma nuo 22 val. iki 7 val.
3. PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS
3.1. Paskolos davėjas Paskolą Paskolos gavėjui išmoka, pervesdamas 
ją į Paskolos gavėjo banko sąskaitą (pateikdamas bankui atitinkamą 
mokėjimo nurodymą) ne vėliau kaip per 15 minučių po to, kai Paskolos 
davėjas informuoja Paskolos gavėją apie priimtą sprendimą suteikti 
paskolą Bendrųjų sąlygų 2.2 tvarka. Joks papildomas Paskolos gavėjo 
prašymas ar nurodymas nėra reikalingas išmokėti Paskolą.
3.2. Pagrindas pervesti Paskolą yra Paskolos davėjo Sprendimas 
suteikti paskolą ir pranešimas Paskolos gavėjui apie priimtą sprendimą 
Bendrųjų sąlygų 2.2 punkte nustatyta tvarka.
3.3.  Komisinius mokesčius bankui už operaciją, kurios 
metu Paskola yra pervedama į Paskolos gavėjo sąskaitą, sumoka 
Paskolos davėjas, išskyrus mokestį bankui, kuriame yra Paskolos 
gavėjo sąskaita. Už pinigų įskaitymą į Paskolos gavėjo sąskaitą turi 
susimokėti pats Paskolos gavėjas.
3.4. Paskolos davėjas turi teisę atsisakyti suteikti Paskolą Paskolos 
gavėjui, jeigu prieš Paskolos išmokėjimą paaiškėja, kad:
3.4.1. Paskolos gavėjas Paskolos davėjui pateikė klaidingą informaciją 
apie save, savo mokumą ar kitas reikšmingas aplinkybes; arba
3.4.2. Paskolos gavėjo finansinė padėtis pablogėjo taip, kad iškilo 
grėsmė, jog Paskolos gavėjas nesugebės tinkamai įvykdyti savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį, taip pat jeigu Paskolos gavėjas tapo 
nemokus iki Sutarties sudarymo, tačiau Paskolos davėjas apie tai 
sužinojo tik po Sutarties sudarymo; arba
3.4.3. Jeigu kreditingumo informacijos teikėjo, ar asmens, tvarkančio 
jungtinės skolininkų duomenų rinkmenas, ar viešojo registro 
duomenimis Paskolos gavėjas turi įsipareigojimų Tretiesiems 
asmenims, kurie nebuvo tinkamai ar laiku įvykdyti.
4. PASKOLOS GRĄŽINIMAS IR PASKOLOS PALŪKANŲ MOKĖJIMAS
4.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paskolą ir sumokėti 
Paskolos palūkanas Paskolos grąžinimo dieną. Paskolos palūkanos 
yra nurodytos Paskolos paraiškoje, o jų dydis priklauso nuo Paskolos 
sumos ir termino. Jeigu Paskola grąžinama ir Paskolos palūkanos 
mokamos periodiniais mokėjimais, gražinamos Paskolos dalys 
apskaičiuojamos taip, kad šių mokėjimų dydis būtų vienodas. Kai 
pasibaigus Paskolos terminui Paskola ar jos dalis lieka negrąžinta, už 
tolesnį naudojimąsi negrąžinta Paskolos suma, Paskolos gavėjas turi 
mokėti Paskolos palūkanas kas mėnesį (skaičiuojant nuo Paskolos 
termino paskutinės dienos) iki visiško Paskolos grąžinimo.
4.2. Paskolos gavėjas privalo sumokėti Paskolos davėjui Paskolos 
paraiškoje nurodyto dydžio Paskolos administravimo mokestį, 
kuris apskaičiuojamas už praėjusio įmokos periodo dienų skaičių ir 
pridedamas prie eilinės įmokos sumos. 
4.3. Jeigu Paskolos grąžinimo diena tenka poilsio ar švenčių dienai, 
Paskolos grąžinimo diena laikoma pirmoji po jos einanti Banko darbo 
diena.

4.4. Paskolos grąžinimo ir Paskolos palūkanų sumokėjimo tikslais 
Paskolos davėjas, kitą darbo dieną po Paskolos paraiškos priėmimo, 
išsiunčia el. paštu Paskolos gavėjui mokėjimo planą, kuriame nurodomi 
periodinių mokėjimų, skirtų Paskolai grąžinti ir Paskolos palūkanoms 
sumokėti, dydis ir mokėjimų terminai. Paskolos paraiškos pildymo 
metu Pareiškėjas gali nurodyti (pažymėdamas varnele atitinkamą 
tekstą), kad pageidauja gauti priminimą SMS žinute apie einamąjį 
mokėjimą, likus vienai dienai iki mokėjimo dienos. Tokiu atveju 
Pareiškėjui priminimai apie eilinius mokėjimus siunčiami SMS žinute. 
Paskolos gavėjas bus laikomas laiku įvykdžiusiu savo pareigą grąžinti 
Paskolą ir sumokėti Paskolos palūkanas, jeigu Paskolą ir Paskolos 
palūkanas atitinkanti pinigų suma bus įskaityta į Paskolos davėjo 
banko sąskaitą iki Paskolos grąžinimo dienos pabaigos. Paskolos 
davėjas įsipareigoja išsiųsti Paskolos gavėjui tik elektroninę mokėjimo 
plano kopiją elektroninio pašto adresu, kurį Paskolos gavėjas yra 
nurodęs Paskolos paraiškoje. Jeigu Paskolos gavėjas mokėjimo 
plano negauna dėl to, kad jis neinformavo Paskolos davėjo apie 
pasikeitusį savo elektroninio pašto adresą, ir mokėjimo planas buvo 
išsiųstas Paskolos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, 
yra laikoma, kad mokėjimo planas buvo tinkamai įteiktas Paskolos 
gavėjui. Paskolos gavėjui nenurodžius elektroninio pašto adreso, 
mokėjimo planas siunčiamas popierine forma oro paštu, Paskolos 
gavėjo Gyventojų registre įrašytos deklaruotos gyvenamosios vietos 
nurodytu adresu.
4.5. Grąžinant Paskolą ir mokant Paskolos palūkanas, mokėjimo 
dokumento skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ turi būti nurodytas Paskolos 
gavėjo asmens kodas. Jeigu Paskolos gavėjas grąžina Paskolą ir 
sumoka Paskolos palūkanas, tačiau Paskolos davėjas dėl netinkamai 
įforminto mokėjimo dokumento negali identifikuoti Paskolą grąžinusio 
ir Paskolos palūkanas sumokėjusio asmens, Paskolos gavėjas 
nebus laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą grąžinti Paskolą 
ir sumokėti Paskolos palūkanas tol, kol jis nebus identifikuotas, bei 
privalės už atitinkamą laikotarpį mokėti Palūkanas už piniginių 
prievolių termino praleidimą.
4.6. Jeigu Paskolos gavėjas negauna Bendrųjų sąlygų 4.3 punkte 
nurodyto mokėjimo plano, tai neatleidžia jo nuo pareigos grąžinti 
Paskolą ir sumokėti Paskolos palūkanas. Tokiu atveju Paskola turi 
būti grąžinta ir Paskolos palūkanos sumokėtos, pervedant pinigus į 
Tinklalapyje nurodytą Paskolos davėjo sąskaitą.
4.7. Paskola grąžinama ta pačia valiuta, kuria buvo išmokėta Paskolos 
gavėjui. Jei Paskolos gavėjas atlieka mokėjimus kita valiuta nei jam 
buvo išmokėta Paskola, Paskolos gavėjas Paskolos davėjui turi 
kompensuoti visas dėl to susidarančias papildomas išlaidas (pvz., 
didesnius banko komisinius už lėšų įskaitymą kita valiuta, valiutos 
konvertavimo išlaidas ir pan.).
4.8. Komisinius mokesčius bankui už operacijos, kurios metu grąžintina 
Paskola ir Paskolos palūkanos yra pervedami arba įnešami į Paskolos 
davėjo sąskaitą grynais pinigais, atlikimą sumoka Paskolos gavėjas, 
išskyrus mokestį bankui, kuriame yra Paskolos davėjo sąskaita, už 
pinigų įskaitymą į Paskolos davėjo sąskaitą, kurį turi susimokėti pats 
Paskolos davėjas.
5. PALŪKANŲ UŽ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ TERMINO PRALEIDIMĄ 
MOKĖJIMAS
5.1. Jeigu Paskolos gavėjas negrąžina Paskolos ir/ar nesumoka 
Paskolos palūkanų iki Paskolos grąžinimo dienos pabaigos, jis 
įsipareigoja mokėti Paskolos davėjui 0,05% dydžio Palūkanas už 
piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos Paskolos 
ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų Paskolos palūkanų 
sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šios Palūkanos už piniginių 
prievolių termino praleidimą yra laikomos minimaliais Paskolos 
davėjo nuostoliais.
5.2. Palūkanos už piniginių prievolių termino (tiek termino grąžinti 
Paskolos sumą, tiek termino mokėti Paskolos palūkanas ar kitus 
mokesčius) praleidimą pradedamos skaičiuoti kitą kalendorinę dieną 
po Paskolos grąžinimo ar Palūkanų mokėjimo (4.1 punktas) dienos ir 
baigiami skaičiuoti tą dieną, kai laiku nesumokėta suma yra įskaitoma 
į Paskolos davėjo banko sąskaitą.
6. MOKĖJIMO TVARKA
Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjo Paskolos davėjui sumokėtos 
sumos bus paskirstomos tokiu eiliškumu: pirmiausiai Paskolos gavėjo 
sumokėta suma skiriama pradelstiems mokėjimams, jeigu tokių 
yra, padengti (jei gautos sumos neužtenka, pirmąja eile dengiamas 
Paskolos administravimo mokestis; antrąja – Paskolos Palūkanos, 
trečiąja – Paskolos dalis, ketvirtąja – Palūkanos už piniginių prievolių 
termino praleidimą), tuomet yra dengiama einamoji įmoka (jei gautos 
sumos neužtenka, pirmąja eile dengiamas Paskolos administravimo 
mokestis, antrąja – Palūkanos, trečiąja – Paskolos dalis), trečiąja eile 
yra dengiamos Paskolos davėjo išlaidos, susijusios tiek su neteisminiu, 
tiek su teisminiu Paskolos gavėjo įsiskolinimo išieškojimu, jeigu tokių 
yra. Jeigu Paskolos gavėjo sumokėta suma padengia visus šiame 
punkte išvardintus mokėjimus, permokėta suma yra įskaitoma 
būsimiems Paskolos gavėjo mokėjimams, kai sueina jų mokėjimo 
terminas, o jeigu Paskolos gavėjas raštu pareikalauja – permokėta 
suma grąžinama jam ne vėliau kaip per 30 dienų po pareikalavimo 
gavimo.
7. PASKOLOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Paskolos gavėjas už Sutarties tinkamą vykdymą atsako visu 
savo turtu ir užtikrina, kad Paskola bus grąžinta, Paskolos palūkanos, 
Paskolos administravimo mokestis ir Palūkanos už piniginių prievolių 
termino praleidimą sumokėtos, o Paskolos davėjo išlaidos, susijusios 
su Paskolos gavėjo įsiskolinimo išieškojimu, visiškai atlygintos.
7.2. Sudarydamas Sutartį, Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, 
kad jis visiškai atsako už Paskolos paraiškoje, pateiktoje jo vardu, 
naudojantis bet kokiomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis, 
nurodytų duomenų teisingumą, ir sutinka, kad visos atitinkamos 
Paskolos paraiškos būtų laikomos pateiktomis Paskolos gavėjo ir jo 
vardu.
7.3. Paskolos gavėjas įsipareigoja visiškai atlyginti Paskolos davėjo 
išlaidas, susijusias tiek su teisminiu, tiek su neteisminiu Paskolos 
gavėjo įsiskolinimo pagal Sutartį išieškojimu, taip pat ir kitas išlaidas, 
kurias Paskolos davėjas patyrė dėl to, kad Paskolos gavėjas tinkamai 
nevykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį.
8. KITI PASKOLOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) Banko 
darbo dienas informuoti Paskolos davėją apie:
8.1.1. kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti 
Paskolos gavėjo mokumas;
8.1.2. kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti 
Paskolos davėjo galimybės tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus;
8.1.3. kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Paskolos 
gavėjo finansinę padėtį ateityje;
8.1.4. bet kokį arbitražinį, teisminį ir/ar vykdymo procesą, kurį 
inicijuoja Paskolos gavėjas arba kuris yra inicijuotas prieš jį, jeigu tai 
gali pabloginti finansinę Paskolos gavėjo padėtį;
8.1.5. bet kokius papildomai Paskolos gavėjo prisiimtus skolinius ir/
ar kitus piniginius įsipareigojimus Tretiesiems asmenims. Skoliniai 
įsipareigojimai apima įsipareigojimus, kylančius iš paskolos, kredito, 
lizingo, išperkamosios nuomos, faktoringo, garantijos, laidavimo ir 
panašaus pobūdžio sandorių.
9. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ GAVIMO IR TVARKYMO
9.1. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas Paskolos gavėjo 
asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų tikslinimo ir (ar) 
teisingumo patikrinimo, taip pat mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo 
valdymo tikslais iš skolų išieškojimo paslaugas teikiančių ar jungtines 
skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių asmenų, iš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos (duomenys naudojami tik 
įvertinant Paskolos gavėjo mokumą, kai priimamas sprendimas 
pagal pirmąją ar paskesnes gautas Paraiškas, ir Paskolos sutarties 
laikotarpiu tol, kol yra Paskolos gavėjo įsiskolinimų), iš Gyventojų 
registro, iš Nekilnojamojo turto registro, iš Turto arešto aktų registro, iš 
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, iš Centrinės hipotekos 
įstaigos, iš darbdavių, taip pat iš bet kurių kitų viešų duomenų bazių ir 
registrų gautų Paskolos gavėjo asmens duomenis.
9.2. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas Paskolos 
gavėjo mokumo įvertinimo tikslais iš kreditine ir (ar) finansų veikla 
besiverčiančių įmonių ir įstaigų, su kuriomis Paskolos gavėjas yra 
sudaręs sutartis dėl finansinių paslaugų gavimo (paskola, vartojimo 
kreditas, faktoringas ir pan.), gautų Paskolos gavėjo duomenis (vardą, 
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pavardę, asmens kodą, finansavimo rūšį, sumą, galutinį paskolos 
grąžinimo terminą) ir juos tvarkytų Lietuvos Respublikos įstatymų 
leidžiama apimtimi.
9.3. Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas mokumo 
įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais tvarkytų Bendrųjų sąlygų 
9.1 punkte nurodytus duomenis, o taip pat šiuos duomenis: informaciją 
apie įsiskolinimus kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir 
fiziniams asmenims, sandorių, pagal kuriuos tokie įsiskolinimai yra 
susidarę, rūšį, įsipareigojimų vykdymo istoriją ir skolos dydį.
9.4. Paskolos gavėjas sutinka, kad po Sutarties sudarymo Paskolos 
davėjas teiktų mokumo įvertinimo tikslais Paskolos gavėjo asmens 
duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, finansavimo rūšį, sumą, 
galutinį paskolos grąžinimo terminą) įmonėms ir įstaigoms, kurios 
verčiasi finansine veikla ir į kurias Paskolos gavėjas kreipiasi dėl 
paskolos, kredito ar kitokio finansavimo.
9.5. Paskolos gavėjui yra žinoma, kad:
9.5.1. Paskolos davėjas LR įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi 
teisę gauti iš trečiųjų asmenų, kuriems Paskolos gavėjas tinkamai 
neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, o taip pat iš 
jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų 
valdytojų Paskolos gavėjo asmens duomenis;
9.5.2. Paskolos davėjas Paskolos sutarties sudarymo tikslais suteikia 
teisę UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ rinkti bei tvarkyti Paskolos 
gavėjo asmens duomenis taip pat Paskolos gavėjas sutinka, kad 
Paskolos davėjas perduotų savo turimus Paskolos gavėjo asmens 
duomenis UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ paskolos sutarties 
sudarymo ir Paskolos gavėjo mokumo įvertinimo tikslais.
9.5.3. Paskolos davėjas korespondencijos (popierinių mokėjimo planų, 
priminimų ir kitų dokumentų) tvarkymo ir siuntimo tikslais suteikia 
teisę UAB “OpusCapita” rinkti ir tvarkyti Paskolos gavėjo asmens 
duomenis, o Paskolos gavėjas sutinka, kad Paskolos davėjas perduotų 
savo turimus Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB “OpusCapita” 
šiais tikslais.
9.5.4. Paskolos gavėjui tinkamai neįvykdžius savo įsipareigojimų 
pagal Sutartį, Paskolos davėjas turi teisę teikti Paskolos gavėjo 
asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163), UAB 
,,Skolų valdymo centras“ (kodas 225516770), UAB „Gelvora“ (kodas 
125164834), UAB „Skolų rizikos sprendimai” (kodas 300044245) taip 
pat, prieš tai Paskolos gavėją informavus LR įstatymų nustatyta tvarka, 
kitų jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų 
paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, telekomunikacijų 
bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems kitiems, teisėtą 
interesą turintiems, tretiesiems asmenims;
9.5.5. Paskolos gavėjas turi teisę, atvykęs pas Paskolos davėją ir 
pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pateikęs 
užklausą Paskolos davėjui elektroniniu paštu, kuri yra patvirtinta 
elektroniniu parašu, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų 
tvarkymu, t.y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens 
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
9.5.6. Paskolos gavėjas turi teisę atvykęs pas Paskolos davėją ir 
pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pateikęs 
užklausą Paskolos davėjui elektroniniu paštu, kuri yra patvirtinta 
elektroniniu parašu, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens 
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jo asmens duomenų 
tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų 
įstatymų nuostatų;
9.5.7. Paskolos gavėjas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų 
tvarkomi tiesioginės  rinkodaros tikslais;
9.5.8. nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat reikalavimą 
ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus Paskolos gavėjas gali išreikšti raštu 
arba žodžiu, atvykęs pas Paskolos davėją ir pateikęs asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.
9.6. Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad Paskolos davėjas 
turi teisę teikti Paskolos gavėjo asmens duomenis įkaito turėtojui 
(MCB Treasury AB, taip pat kitiems įkaito turėtojams) Paskolos 
davėjo turimų reikalavimo teisių į Paskolos gavėją įkeitimo valdymo 
ir įgyvendinimo tikslais.
10. PASKOLOS GAVĖJO ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES
10.1. Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti nuo Sutarties per 14 
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo. Paskolos 
gavėjas neatšaukiamai sutinka, kad Paskolos davėjas pradėtų vykdyti 
sutartį iš karto po Sutarties sudarymo, nelaukdamas, kol sueis 14 
(keturiolikos) kalendorinių dienų terminas, per kurį Paskolos gavėjas 
turi teisę atsisakyti nuo Sutarties.
10.2. Jeigu Paskolos gavėjas nori atsisakyti nuo Sutarties, jis Paskolos 
davėjui pateikia rašytinę atsisakymo paraišką per 14 (keturiolika) 
dienų nuo Sutarties sudarymo Paskolos paraiškoje nurodytu Paskolos 
davėjo adresu, arba vėliau raštu ar elektronine forma Paskolos davėjo 
pašto adresu, kurį Paskolos davėjas nurodė Paskolos gavėjui, arba per 
Savitarnos sistemą. Atsisakymo paraiškoje turi būti nurodyta Paskolos 
gavėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, Paskolos paraiškos sudarymo 
data, pareiškimas apie atsisakymą nuo Sutarties, atsisakymo 
paraiškos sudarymo data ir vieta bei Paskolos gavėjo parašas.
10.3. Jeigu Paskolos gavėjas pasinaudoja atsisakymo nuo Sutarties 
teise, jis Paskolos davėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo 
apie atsisakymą nuo Sutarties išsiuntimo grąžina visą Paskolą ir 
Paskolos palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėta 
paskola, iki Paskolos grąžinimo, taip pat sumoka kompensaciją 
už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus 
mokesčius.
10.4. Jeigu Sutartyje pateikta ne visa pagal įstatymus privaloma 
pateikti informacija arba jeigu Sutartyje nurodyta informacija yra 
klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos paskolos gavėjo sprendimui 
sudaryti Paskolos sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų 
sudaręs, Paskolos gavėjas turi teisę atsisakyti Paskolos sutarties, 
pranešdamas Paskolos davėjui apie Paskolos sutarties atsisakymą 
raštu patvariojoje laikmenoje prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju 
Paskolos gavėjas turi Paskolą grąžinti mokėdamas Paskolos sutartyje 
nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti nustatytų 
palūkanų ir kitų išlaidų.
10.5. Paskolos gavėjas taip pat gali atsisakyti Sutarties Apsisprendimo 
laikotarpiu, nenurodydamas priežasties. Tokiu atveju Paskolos 
gavėjas privalo nedelsdamas grąžinti visą išmokėtą Paskolos 
sumą, nemokėdamas Paskolos palūkanų ir jokių mokesčių, išlaidų 
ar kompensacijų. Paskolos gavėjas, norėdamas pasinaudoti savo 
teise atsisakyti sutarties Apsisprendimo laikotarpiu, privalo jam 
nepasibaigus pranešti Paskolos davėjui Bendrųjų sąlygų 10.2 punkte 
nustatytais būdais ir Apsisprendimo laikotarpiui grąžinti gautą 
Paskolą (kitos 10.1-10.4 punkto nuostatos šiuo atveju netaikomos). 
Jeigu Paskolos gavėjas praneša Paskolos davėjui apie atsisakymą nuo 
Sutarties Apsisprendimo laikotarpiu, tačiau negrąžina visos išmokėtos 
Paskolos sumos per Apsisprendimo laikotarpį, laikoma, kad Paskolos 
gavėjas neatsisakė Sutarties ir tokiu atveju Paskolos gavėjas turi 
teisę per likusį 12 dienų laikotarpį pasinaudoti atsisakymo teise pagal 
Sutarties 10.1 p. Jeigu Paskolos gavėjas, pranešęs apie Atsisakymą nuo 
sutarties Apsisprendimo laikotarpiu, iki Apsisprendimo laikotarpio 
pabaigos grąžina tik dalį išmokėtos Paskolos, laikoma, kad Paskolos 
gavėjas neatsisakė Sutarties, o pasinaudojo teise anksčiau termino 
grąžinti Paskolos dalį, o likusią dalį Paskolos Paskolos gavėjas turi 
grąžinti pagal perskaičiuotą mokėjimų planą.
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
11.1. Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir 
pareikalauti nedelsiant, t.y. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo dieną 
grąžinti visą Paskolą ir sumokėti Paskolos palūkanas ir kitas Sutartines 
sumas (o už delsimą atsiskaityti – mokėti Sutarties 5 str. nurodytas 
Palūkanas už piniginių prievolių termino praleidimą), jeigu:
11.1.1. paaiškėja, kad Paskolos gavėjas, siekdamas gauti Paskolą, 
Paskolos davėjui pateikė neteisingą informaciją;
11.1.2. Paskolos gavėjas neįvykdė 8.1 punkte numatytų įsipareigojimų;
11.1.3. pablogėja Paskolos gavėjo finansinė padėtis, įskaitant, jeigu 
prieš Paskolos gavėją buvo pradėtas teismo sprendimų ar kitų 
vykdytinų ar vykdomųjų dokumentų vykdymo procesas;
11.1.4. Paskolos gavėjas tinkamai neįvykdo kitų Sutarties sąlygų, 
išskyrus atvejus, kai Sutarties pažeidimas yra mažareikšmis;
11.1.5. Paskolos gavėjas i) 34 dienas vėluoja mokėti šioje Sutartyje 
numatytas įmokas, kurių suma yra ne mažiau kaip 10 proc. negrąžintos 
paskolos sumos, arba ii) Paskolos gavėjas yra pradelsęs mokėjimą 
ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės, ir pradelstų mokėjimų Paskolos 
gavėjas nepadengia per dvi savaites nuo rašytinio pranešimo gavimo 

el. paštu, išsiųsto 5.3 punkte nustatyta tvarka.
11.2. Šiame Sutarties skyriuje išvardintais atvejais atsirandanti teisė 
nutraukti Sutartį įgyvendinama pateikiant rašytinį pranešimą kitai 
šaliai paprastu paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Paskolos davėjas 
ir Paskolos gavėjas taip pat turi teisę pateikti rašytinį pranešimą 
per Savitarnos sistemą. Sutartis laikoma nutraukta (nutraukimas 
įsigalioja) pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dieną.
11.3. Pasibaigus atsisakymo nuo Sutarties teisės, numatytos 10.1 
punkte, galiojimo terminui, Paskolos gavėjas turi teisę bet kada 
nutraukti Sutartį ir/ar grąžinti Paskolą anksčiau laiko, nusiųsdamas 
Paskolos davėjui Sutarties nutraukimo pranešimą (el. paštu ar per 
Savitarnos sistemą), ne vėliau kaip pranešimo išsiuntimo dieną 
įmokėdamas visą gražintinos Paskolos sumą ir iki Paskolos grąžinimo 
susikaupusias Paskolos palūkanas, taip pat Paskolos administravimo 
mokestį, jeigu jis dar nebuvo sumokėtas. Jeigu Paskolos gavėjas 
grąžina visą likusią Paskolą prieš terminą ir sumoka visas iki Paskolos 
grąžinimo susikaupusias Paskolos palūkanas, tačiau nepateikia 
Paskolos davėjui pranešimo apie Sutarties nutraukimą, Paskolos 
sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir pasibaigusi ir visos Paskolos 
gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos nepagrįstu praturtėjimu, 
Paskolos gavėjas neturi teisės reikalauti jų grąžinti ar reikalauti mokėti 
palūkanas ar kitus mokėjimus už šias sumas.
12. SUTARTIES PAKEITIMAS NAUJA PASKOLA IR ĮMOKŲ MOKĖJIMŲ 
ATIDĖJIMAS
12.1. Naudodamasis Savitarnos sistema Paskolos gavėjas turi teisę 
teikti Paskolos davėjui Paskolos paraiškas dėl naujų paskolos sutarčių 
sudarymo bei prašymus dėl Sutarties termino pratęsimo šiais atvejais:
12.1.1. Paskolos sumos atkūrimas. Kai Paskolos gavėjas yra grąžinęs 
dalį Paskolos, norėdamas atkurti buvusią Paskolos sumą, Paskolos 
gavėjas gali pateikti naują Paskolos paraišką Paskolos davėjui tai 
pačiai paskolos sumai gauti tokiam pačiam terminui.
12.1.2. Gavęs Paskolos paraišką iš Paskolos gavėjo Paskolos davėjas, 
įvertinęs esamą Paskolos gavėjo mokumą, priima sprendimą, ar 
patenkinti naują Paskolos paraišką, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 
2 skyriaus taisyklėmis. Apie Paskolos davėjo sprendimą Paskolos 
gavėjas informuojamas SMS žinute.
12.1.3. Jeigu nauja Paskolos paraiška patenkinama, Paskolos davėjas 
suteikia naują tokio paties dydžio Paskolą Paskolos gavėjui ir Šalys 
susitaria, kad naujos Paskolos dalis skiriama visai likusiai pradinei 
Paskolai įskaityti bei iki grąžinimo dienos susikaupusioms Paskolos 
palūkanoms įskaityti, o likusi naujos Paskolos dalis išmokama 
Paskolos gavėjui į Paskolos gavėjo sąskaitą. Įskaitymas įvyksta ir 
nauja Paskolos Sutartis laikoma sudaryta nuo naujos Paskolos dalies 
išmokėjimo į Paskolos gavėjo sąskaitą momento. Įskaičius visus 
pagal pradinę Paskolą susikaupusius Paskolos gavėjo piniginius 
įsipareigojimus, laikoma, kad pradinė Paskola yra tinkamai grąžinta 
ir visi Paskolos gavėjo piniginiai įsipareigojimai Paskolos davėjui pagal 
pradinę Paskolos sutartį yra tinkamai įvykdyti bei pasibaigę.
12.1.4. Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos davėjui visą naują 
Paskolos sumą, Paskolos palūkanas bei mokėti visus kitus mokėjimus, 
numatytus naujoje Paskolos paraiškoje ir Bendrosiose sąlygose.
12.1.5. Išmokėjus naują Paskolą Paskolos gavėjui el. paštu yra 
išsiunčiamas naujas mokėjimų grafikas, kuriame numatytais terminais 
ir dalimis Paskolos gavėjas privalo atlikti mokėjimus.
12.2.1. Paskolos papildomos sumos suteikimas. Kai Paskolos gavėjas 
yra grąžinęs dalį Paskolos, norėdamas gauti papildomą Paskolos 
sumą, Paskolos gavėjas gali pateikti naują Paskolos paraišką Paskolos 
davėjui.
12.2.2. Gavęs Paskolos paraišką iš Paskolos gavėjo Paskolos davėjas, 
įvertinęs esamą Paskolos gavėjo mokumą, priima sprendimą, ar 
patenkinti naują Paskolos paraišką, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 
2 skyriaus taisyklėmis. Apie Paskolos davėjo sprendimą Paskolos 
gavėjas informuojamas SMS žinute.
12.2.3. Jeigu nauja Paskolos paraiška patenkinama, Paskolos davėjas 
suteikia naujoje Paskolos paraiškoje nurodyto dydžio Paskolą 
Paskolos gavėjui ir Šalys susitaria, kad naujos Paskolos dalis skiriama 
visai likusiai pradinei Paskolai įskaityti bei iki grąžinimo dienos 
susikaupusioms Paskolos palūkanoms įskaityti, o likusi naujos 
Paskolos dalis išmokama Paskolos gavėjui į Paskolos gavėjo sąskaitą. 
Įskaitymas įvyksta ir nauja Paskolos Sutartis laikoma sudaryta 
nuo naujos Paskolos dalies išmokėjimo į Paskolos gavėjo sąskaitą 
momento. Įskaičius visus pagal pradinę Paskolą susikaupusius 
Paskolos gavėjo piniginius įsipareigojimus, laikoma, kad pradinė 
Paskola yra tinkamai grąžinta ir visi Paskolos gavėjo piniginiai 
įsipareigojimai Paskolos davėjui pagal pradinę Paskolos sutartį yra 
tinkamai įvykdyti bei pasibaigę.
12.2.4. Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos davėjui visą naują 
Paskolos sumą, Paskolos palūkanas bei mokėti visus kitus mokėjimus, 
numatytus naujoje Paskolos paraiškoje ir Bendrosiose sąlygose.
12.2.5. Išmokėjus naują Paskolą Paskolos gavėjui el. paštu yra 
išsiunčiamas naujas mokėjimų grafikas, kuriame numatytais terminais 
ir dalimis Paskolos gavėjas privalo atlikti mokėjimus.
12.3.1. Paskolos naujam (trumpesniam arba ilgesniam) terminui 
išdavimas. Kai Paskolos gavėjas yra grąžinęs dalį Paskolos, norėdamas 
gauti naują Paskolą trumpesniam arba ilgesniam terminui, Paskolos 
gavėjas gali pateikti naują Paskolos paraišką Paskolos davėjui dėl 
naujos Paskolos su trumpesniu ar ilgesniu terminu (ir atitinkamai su 
didesnėmis arba mažesnėmis periodinėmis įmokomis) išdavimo.
12.3.2. Gavęs Paskolos paraišką iš Paskolos gavėjo Paskolos davėjas, 
įvertinęs esamą Paskolos gavėjo mokumą, priima sprendimą, ar 
patenkinti naują Paskolos paraišką, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 
2 skyriaus taisyklėmis. Apie Paskolos davėjo sprendimą Paskolos 
gavėjas informuojamas SMS žinute.
12.3.3. Jeigu nauja Paskolos paraiška patenkinama, Paskolos davėjas 
suteikia naujoje Paskolos paraiškoje nurodyto dydžio Paskolą Paskolos 
gavėjui ir Šalys susitaria, kad visa naujos Paskolos suma skiriama visai 
likusiai pradinei Paskolai įskaityti bei iki naujos Paskolos išdavimo 
dienos susikaupusioms Paskolos palūkanoms įskaityti. Įskaičius 
visus pagal pradinę Paskolą susikaupusius Paskolos gavėjo piniginius 
įsipareigojimus, laikoma, kad pradinė Paskola yra tinkamai grąžinta ir 
visi Paskolos gavėjo piniginiai įsipareigojimai Paskolos davėjui pagal 
pradinę Paskolos sutartį yra tinkamai įvykdyti bei pasibaigę.
12.3.4. Paskolos gavėjui el. paštu yra išsiunčiamas naujas mokėjimų 
grafikas ir pradinė Paskolos sutartis pasibaigia bei nauja Paskolos 
sutartis laikoma sudaryta nuo mokėjimų grafiko gavimo momento.
12.3.5. Paskolos gavėjas privalo grąžinti Paskolos davėjui naujame 
mokėjimų grafike nurodytais terminais ir sumomis naują Paskolos 
sumą, Paskolos palūkanas bei mokėti visus kitus mokėjimus, 
numatytus naujoje Paskolos paraiškoje ir Bendrosiose sąlygose.
12.4.1. Paskolos termino atidėjimas vienam mėnesiui. Paskolos 
gavėjas, norėdamas pratęsti Paskolos terminą, gali pateikti prašymą 
Paskolos davėjui atidėti einamosios įmokos mokėjimą vienam 
mėnesiui.
12.4.2. Jeigu Paskolos davėjas patenkina Paskolos gavėjo prašymą 
pratęsti Paskolos terminą, Paskolos gavėjas informuojamas SMS 
žinute ir Paskolos gavėjui el. paštu išsiunčiamas naujas mokėjimų 
grafikas.
12.4.3. Kad būtų pratęstas Paskolos terminas, Paskolos gavėjas turi 
sumokėti einamojo mokėjimo Paskolos palūkanas už visą einamąjį 
mėnesį. Paskolos terminas laikomas pratęstu nuo šių Paskolos 
palūkanų sumokėjimo momento.
13. PASLAUGŲ TEIKIMAS TELEFONU
13.1. Nauja Paskola ar Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje nurodytos paslaugos 
(toliau – Paslaugos) gali būti teikiamos ir telefonu šių Bendrųjų 
sąlygų 13 skyriuje numatytais atvejais ir tvarka. Paslaugos telefonu 
Paslaugos davėjo pasirinkimu gali būti teikiamos visiems Paskolos 
gavėjams ar tik atitinkamai jų grupei.
13.2. Paskolos davėjas gali teikti Paslaugas telefonu tik esant žemiau 
nurodytoms sąlygoms:
13.2.1. Paskolos gavėjas yra tinkamai grąžinęs visą Paskolą ir nuo 
Paskolos grąžinimo yra praėję ne daugiau nei 10 metų; arba
13.2.2. Paskolos gavėjas yra grąžinęs dalį Paskolos, arba
13.2.3. Paskolos gavėjas yra prisiregistravęs Paskolos davėjo sistemoje 
ir jam buvo suteiktas Kliento kodas, nors Paskolos gavėjas nebuvo ir 
nėra paėmęs jokios paskolos iš Paskolos davėjo.
13.3. Paskolos gavėjas paraišką dėl atitinkamos Paslaugos suteikimo 
Paskolos davėjui pateikia toliau nurodytu būdu:
13.3.1. Paskolos gavėjas, norėdamas pateikti paraišką dėl atitinkamos 
Paslaugos suteikimo su Paskolos davėju susisiekia Paskolos davėjo 
nurodytu telefono numeriu.
13.3.2. Paskolos gavėjui Paslauga gali būti suteikiama tik tuo atveju, 

jei jis skambina iš to paties telefono numerio, kuris yra priregistruotas 
Paskolos davėjo sistemoje.
13.3.3. Paskolos davėjo operatorius informuoja, kad pokalbis su 
Paskolos gavėju bus įrašytas. Jeigu Paskolos gavėjas sutinka, pokalbis 
tęsiamas toliau.
13.3.4. Paskolos davėjo operatorius, norėdamas identifikuoti Paskolos 
gavėją, paprašo Paskolos gavėją nurodyti savo telefono numerį bei 
kliento kodą arba asmens kodą. Jeigu Paskolos davėjas atitinka šių 
Bendrųjų sąlygų 13.2.3 punkte nurodytą kriterijų, Paskolos davėjas 
patikrina Paskolos gavėjo asmens kodo teisingumą. Paskolos gavėjui 
žodžiu pateikus Paskolos Paraišką, Paskolos gavėjui pateikiamos visos 
esminės Paskolos sutarties sąlygos (Paskolos suma, palūkanų dydis, 
Paskolos grąžinimo įmokų dydžiai ir kiekis, bendra mokėtina suma, 
BVKKMN). Paskolos gavėjas turi žodžiu patvirtinti, kad jis sutinka su 
Paskolos sutarties sąlygomis.
13.3.5. Paskolos gavėjui gavus 13.3.4 punkte nurodytą informaciją bei 
davus patvirtinimą, Paskolos davėjo operatorius informuoja Paskolos 
gavėją, kad jis tinkamai pateikė Paraišką dėl atitinkamos Paslaugos 
suteikimo.
13.3.6. Gavęs paraišką dėl atitinkamos Paslaugos suteikimo iš 
Paskolos gavėjo Paskolos davėjas, įvertinęs esamą Paskolos gavėjo 
mokumą, priima sprendimą, ar patenkinti Paskolos gavėjo paraišką, 
vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 2 skyriaus taisyklėmis. Apie 
Paskolos davėjo sprendimą Paskolos gavėjas informuojamas SMS 
žinute.
13.3.7. Jeigu Paskolos gavėjo paraiška patenkinama, Paskolos davėjas 
suteikia atitinkamą Paslaugą pagal Paskolos gavėjo telefonu Paskolos 
davėjui pateiktą paraišką.
13.3.8. Paskolos gavėjui el. paštu yra išsiunčiamas naujas mokėjimų 
grafikas ar kita informacija ir susitarimas dėl atitinkamos Paslaugos 
laikomas sudarytu nuo šios informacijos gavimo momento.
13.3.9. Paraiškoms dėl atitinkamos Paslaugos suteikimo telefonu taip 
pat taikomos šių Bendrųjų sąlygų 12 skyriaus nuostatos tiek, kiek jos 
neprieštarauja 13 skyriaus nuostatoms.
13.4. Teikiant paraišką dėl atitinkamos Paslaugos suteikimo, galioja tie 
patys leidimai bei sutikimai, kuriuos, vadovaudamasis šių Bendrųjų 
sąlygų 9 skyriumi, Paskolos gavėjas yra davęs Paskolos davėjui prieš 
sudarydamas pirmą Paskolos sutartį arba registruodamasis Paskolos 
davėjo sistemoje.
14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo.
14.2. Paskolos davėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti Bendrąsias 
sąlygas, iš anksto apie tai pranešdamas Paskolos gavėjui pašto ar 
elektroninio pašto adresu, kurį šis yra nurodęs Paskolos paraiškoje, 
arba kitu adresu, kurį Paskolos gavėjas rašytine forma yra nurodęs 
Paskolos davėjui šiam tikslui, ir patalpinti pakeistas Bendrąsias 
sąlygas Tinklalapyje. Pakeistos Bendrosios sąlygos įsigalioja nuo 
momento, nurodyto Paskolos gavėjui išsiųstame pranešime, o jei 
toks momentas nenurodytas – per keturiolika dienų nuo pranešimo 
gavimo momento. Jeigu Paskolos gavėjas nesutinka su naujomis 
Bendrosiomis sąlygomis, jis turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį 
pagal 10.2 punkto nuostatas.
14.3. Sutarties šalys be rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo 
neatskleidžia Tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties 
sąlygas. Sutarties sąlygos be kitos Šalies sutikimo gali būti atskleistos, 
jeigu kita Sutarties šalis pažeidžia Sutartį ir jos sąlygų atskleidimas 
yra būtinas priverstiniam Sutarties įvykdymui ir/ar Paskolos davėjo 
reikalavimo teisių patenkinimui, taip pat jeigu sąlygų atskleidimas 
yra būtinas pagal galiojančius teisės aktus. Paskolos davėjas turi teisę 
be Paskolos gavėjo sutikimo atskleisti minėtą informaciją Trečiajam 
asmeniui, kuriam Paskolos davėjas įkeičia savo reikalavimo teises, 
kylančias iš Sutarties Paskolos gavėjo atžvilgiu.
14.4. Visi Sutarties šalių pranešimai, susiję su Sutartimi, siunčiami 
lietuvių kalba pašto ar elektroninio pašto adresu, nurodytu Paskolos 
paraiškoje, arba kitais adresais, kuriuos viena Sutarties šalis rašytine 
forma nurodė kitai Sutarties šaliai. Šalys taip pat gali siųsti pranešimus 
viena kitai per Savitarnos sistemą. Jeigu Sutartyje nenurodyta 
kitaip, kitai Sutarties šaliai apie pašto ar elektroninio pašto adreso 
pasikeitimą raštu turi būti pranešta per 3 (tris) kalendorines dienas 
nuo minėto adreso pasikeitimo.
14.5. Pranešimas laikomas pristatytu:
14.5.1. pranešimą pristačius pasirašytinai;
14.5.2. pranešimą išsiuntus registruotu paštu, kai nuo išsiuntimo 
praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos;
14.5.3. pranešimą išsiuntus elektroniniu paštu ar per Savitarnos 
sistemą, kai nuo pranešimo išsiuntimo praėjo 1 (viena) kalendorinė 
diena.
14.6. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių derybomis 
pagal tokią derybų tvarką ir procedūrą, dėl kurios Šalys susitaria kilus 
ginčui. Paskolos gavėjas turi teisę pasinaudoti visais Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme ir kituose įstatymuose numatytais teisių gynimo 
būdais ir procedūromis. Šalims nepavykus susitarti derybomis, ginčai 
sprendžiami teisme, tačiau Paskolos gavėjas, manantis, kad Paskolos 
davėjas pažeidė jo sutartines ir su sutartimi susijusias teises, prieš 
kreipdamasis į teismą, taip pat turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją 
– Lietuvos banką, adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, kuris sprendžia 
ginčus tarp vartotojų ir vartojimo kredito davėjų pagal išankstinę 
neteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, nustatytą LR Lietuvos banko 
įstatyme.
14.7. Šalys susitaria jog ginčuose dėl šios Sutarties Paskolos davėjas 
turi teisę pareikšti ieškinius (pareikšti prašymus dėl teismo įsakymo 
išdavimo) Paskolos gavėjui savo pasirinkimu: buveinės vietos teisme 
arba skolininko gyvenamosios vietos teisme, arba Vilniaus miesto 
trečiosios apylinkės teisme (o jei pagal dalyką ieškinys teismingas 
apygardų teismams – Vilniaus apygardos teisme). Paskolos gavėjas 
turi teisę kreiptis su ieškiniu į savo gyvenamosios vietos teismą.
14.8. Šalys susitaria, kad šiai Sutarčiai ir jos aiškinimui yra taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė. Ikisutartiniuose teisiniuose santykiuose 
Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos teise.
14.9. Sudarydamas sutartį Paskolos gavėjas patvirtina, kad Paskolos 
davėjas turi teisę perleisti Tretiesiems asmenims reikalavimo teises, 
kylančias iš Sutarties Paskolos gavėjo atžvilgiu. Perleisti teises ir 
pareigas pagal Sutartį Paskolos davėjas turit teisę tik į Lietuvos banko 
tvarkomą vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytam vartojimo kredito 
davėjui.
14.10. Paskolos davėjas turi teisę be atskiro Paskolos gavėjo sutikimo 
įkeisti savo reikalavimo teises, kylančias iš sutarties Paskolos 
gavėjo atžvilgiu, savo nuožiūra pasirinkto Trečiojo asmens naudai. 
Reikalavimo teisės įkeitimas negali pažeisti vartotojui teikiamų 
garantijų.
14.11. Sudarydamas Sutartį Paskolos gavėjas patvirtina, kad jis 
Paskolos davėjui ir Trečiajam asmeniui, kurio naudai Paskolos davėjas 
įkeičia reikalavimo teises, kylančias iš Sutarties Paskolos gavėjo 
atžvilgiu, duoda savo besąlyginį ir neatšaukiamą sutikimą naudoti 
savo asmeninę informaciją tiek, kiek to reikia Paskolos davėjui ar 
Trečiajam asmeniui patenkinti reikalavimo teises, kylančias iš šios 
Sutarties Paskolos gavėjo atžvilgiu, įskaitant informacijos paskelbimą 
su tikslu suteikti informaciją Tretiesiems asmenims apie netinkamą 
Paskolos gavėjo įsipareigojimų vykdymą.
14.12. Kiekviena šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo 
sutartinę prievolę pagal šią Sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai šios 
patirtus nuostolius.
14.13. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad apie jas pateikta 
informacija yra teisinga, Sutarties sąlygos atitinka jų valią ir jos yra 
įgaliotos sudaryti bei pasirašyti Sutartį.
14.14. Sudarydamas sutartį Paskolos gavėjas patvirtina, kad jis 
išnagrinėjo Sutartį bei gavo detalią informaciją apie Sutartį ir 
Sutartines teises bei įsipareigojimus, taip pat visiškai suprato Sutartį ir 
sutinka su jos sąlygomis.
14.15. Visi pranešimai iki sudarant Sutartį, ši Sutartis bei jos vykdymo 
metu Šalių viena kitai teiktina informacija yra teikiama Lietuvių kalba.
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