Valstybės remiamų paskolų teikimo 2016 metais AB DNB Banke sąlygos
Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir AB DNB banko 2016 04 04 Sutartį dėl valstybės remiamų
paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos čia pateikiama informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas
galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus:
1. Bendra kredito suma,
kredito išmokėjimo sąlygos

Bendra valstybės remiamų paskolų suma:
paskola gyvenimo išlaidoms, teikiama rudens semestre – 1900 eurų,
paskola gyvenimo išlaidoms, teikiama pavasario semestre – 950 eurų,
paskola dalinėms studijoms – 2280 eurų,
paskola studijų kainai – 1448 eurų.
Paskola gyvenimo išlaidoms
Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama eurais į paskolos sutartyje
nurodytą asmeninę Paskolos gavėjo Banko sąskaitą (nurodomas
sąskaitos numeris) lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, bet ne vėliau kaip
iki tų studijų metų liepos 1 dienos (baigiamųjų kursų studentams - iki
studijų baigimo datos arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau
nei liepos 1 dieną).
Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo paskolos sutarties pasirašymo ir Paskolos gavėjo neatšaukiamo
prašymo išmokėti šią paskolos dalį gavimo (nurodoma teikiant paskolą
gyvenimo išlaidoms). Kitos šiame punkte nurodytos paskolos dalys
Paskolos gavėjui išmokamos lygiomis dalimis pagal pateiktą Paskolos
gavėjo prašymą jame nurodytą datą. Tuo atveju, jeigu vieną mėnesį
paskolos dalis dėl kokių nors priežasčių buvo neišmokėta, Paskolos
gavėjo prašymu ji gali būti išmokama kartu su kitą mėnesį išmokama
paskolos dalimi.
Paskola studijų kainai sumokėti – pervedama į mokslo ir studijų
institucijos (nurodomas mokslo ir studijų institucijos pavadinimas) sąskaitą
(sąskaitos Nr. nurodo Fondas):
1. Kiekvieną semestrą: Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų
semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo paskolos sutarties pasirašymo ir Paskolos gavėjo
prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą,
pateikimo, tačiau ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos.
Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas
nuo prašymo pateikimo, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1
dienos (baigiamojo kurso studentams – ne vėliau kaip iki studijų pabaigos
arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 dieną).
2. Paskola studijų kainai sumokėti Paskolos gavėjo prašymu gali būti
išmokama visa iš karto pavasario arba rudens semestrą tais atvejais, kai
studentas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario

semestrą. Paskola studijų kainai sumokėti ar jos dalis gali būti išmokama
neprasidėjus atitinkamam semestrui tais atvejais, kai mokslo ir studijų
institucija nustato, kad studijų kaina už atitinkamą studijų semestrą turi
būti sumokėta šiam semestrui neprasidėjus ir Paskolos gavėjas pateikia
Kredito įstaigai tai patvirtinančią pažymą (nurodoma teikiant paskolą
studijų kainai sumokėti rudens semestre).
2. Kredito gražinimo terminas

3. Kredito palūkanų norma,
jos taikymo sąlygos

Ne vėliau kaip per 15 metų nuo kredito gražinimo pradžios. Atidėjus
kredito grąžinimą, galutinis kredito gražinimo terminas gali buti pratęstas,
bet ne ilgiau nei kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.
Už gautą kreditą Kredito gavėjas moka Bankui kintamas palūkanas, kurias
sudaro 3-jų mėnesių trukmės Euribor ir 2.1 % Banko marža.
Palūkanų bazė yra lygi antrą Darbo dieną prieš palūkanų bazės
nustatymo dieną buvusiai trijų mėnesių Euribor. Palūkanų bazė
pakeičiama trims mėnesiams į priekį. Jei antrą Darbo dieną prieš
palūkanų bazės keitimo dieną palūkanų bazė nėra paskelbta, tai imama
artimiausia prieš tai paskelbta palūkanų bazė.

4. Bendra kredito kaina ir jos
metinė norma (MN)

Bendra kredito kaina ir bendros kredito kainos metinė norma:
Gyvenimo išlaidoms – 2414.96 Eur, 2.14 %;
Dalinėms studijoms – 2883.94 Eur, 2.10 %.
Studijų kainai – 1857.40 Eur, 2.23 %.
Bendra kredito kaina ir bendros kredito kainos metinė norma (MN)
apskaičiuotos pagal šias prielaidas:
 Kredito suma:
- gyvenimo išlaidoms, teikiama rudens semestre – 1900 eurų,
- dalinėms studijoms – 2280 eurų,
- studijų kainai – 1448 eurų.
 Kredito gavėjas yra pirmo kurso studentas ir studijuos be pertraukos 4
metus;
 Kreditas yra išmokamas:
- gyvenimo išlaidoms – kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis iki einamųjų
studijų metų liepos 1 d.;
- studijų kainai sumokėti – rudens ir pavasario semestre lygiomis
dalimis, pirmą kredito dalį išmokant kitą dieną po kreditavimo
sutarties sudarymo;
- dalinėms studijoms – visa kredito suma išmokama kitą dieną po
kreditavimo sutarties sudarymo.
 Kredito gavėjas visą kreditą Bankui grąžina Kreditavimo sutartyje
numatytomis dalimis ir terminais bei tinkamai vykdo visus kitus
numatytus įsipareigojimus;
 Palūkanas už kreditą moka studentas ir pradeda jas mokėti nuo per 1
mėn. nuo kredito išmokėjimo;
 Palūkanų norma visu Kreditavimo sutarties galiojimo laikotarpiu yra
nekintanti ir yra lygi kreditavimo sutartyje nurodytai metinei palūkanų
normai, kuri skaičiuojama nuo Kreditavimo sutarties pasirašymo dienos
iki galutinės kredito gražinimo dienos. Skaičiavimams naudota 1.85%
metinė palūkanų norma, kuri susideda iš 2.10% Banko maržos ir 0.25% 3 mėn. Euribor reikšmės (naudota 3 mėn. Euribor reikšmė 2016
04 13);
 Kredito gavėjui taikomas banko sąskaitos aptarnavimo mokestis 0.29

Eur/mėn.
 Atliekant kredito mokėjimą studijų įstaigai taikoma vietinio pavedimo
kaina 2,03 Eur.
5. Įmokų dydis, jų mokėjimo
sąlygos

Įmokų dydis apskaičiuotas vadovaujantis tokiomis pačiomis prielaidomis,
kaip ir skaičiuojant Bendra kredito kainą ir jos metinę normą (žr. 4 p.).
Pirmosios įmokos dydis (kredito dalis + palūkanos):
gyvenimo išlaidoms – 13,74 Eur/mėn.
dalinėms studijoms – 16,48 Eur/mėn.
studijų kainai – 10,46 Eur/mėn.
Įmokų skaičius: 180
Periodiškumas: kiekvieno mėnesio 26 dieną.
Bankui iš kredito gavėjo gavus mažesnę sumą nei visą kredito gavėjo
Bankui pagal Kreditavimo sutartį mokėtiną sumą, Bankas iš gautos sumos
nepriklausomai nuo kredito gavėjo nurodytos mokėjimo paskirties pirmąja
eile padengs Banko išlaidas, susijusias su reikalavimu įvykdyti prievolę,
antrąja eile – kredito gavėjui priskaičiuotus delspinigius, trečiąja eile –
palūkanas, ketvirtąja eile – kreditą.

6. Pavėluotų įmokų mokėjimo
atvejais mokamos netesybos
ar palūkanos ir jų
apskaičiavimo tvarka

Už Sutartyje nustatytais terminais laiku negrąžintą kreditą ir/ar
nesumokėtas Bankui palūkanas Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną
pradelstą dieną mokėti Bankui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku
nesumokėtos sumos. Delspinigiai yra skaičiuojami ir mokami ta valiuta,
kuria yra suteiktas kreditas.
Kredito gavėjui netinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus,
ko pasėkoje susidaro pradelsti mokėjimai viršijantys 2,9 Eur, Kredito
gavėjas įsipareigoja kiekvienu atveju susidarius tokio dydžio pradelstiems
mokėjimams sumokėti Bankui susidariusios skolos administravimo
mokestį lygų 12 Eur.
Bankas turi teisę nurašyti apskaičiuotas papildomas palūkanas,
delspinigius ir skolos administravimo mokestį Sutartyje nustatyta tvarka.
Papildomų palūkanų, delspinigių ir skolos administravimo mokesčio
sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Sutartyje numatytų
įsipareigojimų vykdymo bei neatideda pradelstų mokėjimų terminų.

7. Mokėjimų nevykdymo
pasekmės

Kredito gavėjui nemokant Bankui Mokėtinų sumų Sutartyje nurodytais
terminais, nepriklausomai nuo to, ar Sutartis nutraukta, ar Kredito gavėjas
už įsipareigojimų nevykdymą moka delspinigius, ar Bankas įgyvendina
kitas Banko teises:
1. kreiptis į Fondą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo; ir/arba
2. Sutartyje nustatyta tvarka laiku nesumokėtas Mokėtinas sumas nurašyti
nuo Kredito gavėjo sąskaitų Banke ir kituose bankuose bet kokia valiuta,
ir/arba
3. Sutartyje nustatyta tvarka skaičiuoti delspinigius;
4. Įgyvendinti kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas Banko teises.

8. Teisė atsisakyti sutarties

Kredito gavėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties
pateikęs Bankui Banko nustatytos formos pranešimą raštu. Banko
nustatytos formos pranešimą Kredito gavėjas gali gauti ir užpildyti Banko
klientų aptarnavimo padaliniuose. Bankas įvykdo Kredito gavėjo prašymą
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prašymo pateikimo arba prašyme
nurodytą dieną, jei ji yra vėlesnė.

9. Išankstinis gražinimas

Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti visą ar dalį kredito
anksčiau nei Sutartyje nustatytais mokėjimo terminais, jeigu raštu arba
Elektroninės bankininkystės pagalba pateikia Bankui Banko nustatytos
formos prašymą, kad Bankas pasirengtų tinkamai atlikti atsiskaitymų
operacijas. Bankas įvykdo Kredito gavėjo prašymą ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų nuo prašymo pateikimo arba prašyme nurodytą dieną, jei ji
yra vėlesnė. Banko nustatytos formos prašymą Kredito gavėjas gali gauti
ir užpildyti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose arba Elektroninės
bankininkystės pagalba.

10. Sutarties projektas

Kredito gavėjas turi teisę nemokamai gauti Kreditavimo sutarties projekto
kopiją.

11. Kitos sąlygos

Kredito gavėjas turi Banke turėti atidarytą sąskaitą (jei neturi), iš kur bus
vykdomas kredito daliniu įmokų ir reikalingų kredito gavėjui mokėti kitų
sumų (palūkanų, delspinigių, komisiniu mokesčių už atliktas operacijas)
nurašymas. Sąskaitos aptarnavimo mokestis 0,29 Eur/mėn.

