SVARBU ŽINOTI GRĄŽINANT VALSTYBĖS PASKOLĄ
Kvito užpildymo pavyzdys (mokėjimo pavedimą taip pat galite atlikti naudojantis elektroninės bankininkystės
paslaugomis)
Gavėjo vardas, pavardė/Pavadinimas

Gavėjo asmens/juridinio asmens kodas

Valstybinis studijų fondas

191722967

Gavėjo sąsk. Nr.

LT257300010002462630

Gavėjo bankas

„Swedbank“, AB
Mokėtojo vardas, pavardė

Mokėtojo asmens kodas

Vardenis Pavardenis

38001013333

Suma skaitmenimis

Valiutos kodas

0,00

EUR

Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje

Nėra
Mokesčiai

Įmokos kodas

Nėra
Suma žodžiais

(MOKAMA SKOLOS SUMA)

Mokėjimo paskirtis

eurų, 00 ct.

Mokėtojo vardas, pavardė, parašas

Paskolos grąžinimas už Vardenį Pavardenį gimimo data/asmens kodas
(arba sutarties Nr.).
Banko antspaudas

Vardenis Pavardenis

Kada turiu pradėti grąžinti paskolą?
Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar jų nutraukimo. Pirminis paskolos grąžinimo grafikas
sudaromas vadovaujantis paskolos suteikimo metu pateiktais dokumentais apie numatomą studijų baigimo datą. Paskolos gavėjas
sustabdęs, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti
Fondą. Jei studijos baigiamos vėliau, tęsiamos aukštesnėje pakopoje, taip pat esant kitoms paskolos sutarties 6.1. ir 6.2. punktuose
išvardintoms aplinkybėms, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas. Norėdamas tai padaryti, paskolos gavėjas privalo raštu kreiptis į
Fondą pateikdamas laisvos formos prašymą bei 6.1. ir 6.2. punktuose išvardintas aplinkybes patvirtinančius dokumentus ar notariškai
patvirtintas jų kopijas.

Ar galiu sumokėti daugiau nei nurodyta paskolos grąžinimo grafike?
Ketvirtines įmokas reikia mokėti kiekvieną ketvirtį, t.y. nuo nurodyto ketvirčio pirmo mėn. 1-os dienos iki ketvirčio trečio
mėn. 10-os dienos. Apjungti ketvirtines įmokas ir mokėti už kelis sekančius ketvirčius negalima, kadangi sutartyje numatytas
paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti dalį paskolos ir mokėti palūkanas kas ketvirtį. Tačiau sutartyje taip pat numatyta paskolos
gavėjo teisė grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau numatyto termino. Vadinasi, jei kurį nors ketvirtį sumokėtumėte daugiau nei
numatyta grafike, įmoka būtų paskirstoma tokia tvarka: delspinigiams (jei yra), palūkanoms (jei yra), o likusi suma būtų užskaityta
paskolos padengimui. Vėlesnių ketvirčių įmokos būtų perskaičiuojamos (kadangi Fondas įsipareigoja palūkanas skaičiuoti nuo
likusios negrąžintos paskolos dalies) - sumažėtų privaloma grąžinti paskolos dalis ir palūkanos.

Ar galiu grąžinti visą paskolą iš karto?
Taip. Jei pagal grafiką, paskolos grąžinimo terminas dar neprasidėjęs (t.y. dar neatėjusi nurodyto ketvirčio pirmojo mėnesio 1-oji
diena), turite grąžinti tik pasiskolintą sumą (be palūkanų). Jei paskolos grąžinimo terminas jau prasidėjęs, galutinio atsiskaitymo
atveju palūkanos būtų perskaičiuojamos iki mokėjimo dienos.

Kur gauti paskolos grąžinimo grafiką ir informaciją apie suteiktas valstybės paskolas?
Informacija apie paskolą(-as) prisijungus šiuo adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/
 Atsidarius Valstybinio studijų fondo „IS Paskola“ saugaus prisijungimo langui, pažymėkite, kad esate susipažinęs ir sutinkate su
asmens duomenų teikimo sąlygomis ir paspauskite „Jungtis“.
 Elektroniniuose valdžios vartuose pasirinkite prisijungimo būdą, suveskite prašomus duomenis*
 Iš el. paslaugų sąrašo pasirinkite Elektroninius valdžios vartus, spauskite „Prisijungti“.
 Atsidarius langui su Jūsų duomenimis ir paslaugos „Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, norinčių gauti valstybės bei valstybės
remiamas paskolas, prašymo pildymas ir gautų paskolų duomenų peržiūra" užsakymu, spauskite „Patvirtinti“.
 Jei prisijungėte sėkmingai, meniu kairėje pusėje pasirinkus „Valstybės paskolos istorija“ rasite informaciją apie suteiktas
valstybės paskolas. Ekrano viduryje matysite skolą (jei tokia bus), o ekrano viršuje - sutarties numerį. Jį spustelėjus atsidarys
paskolos grąžinimo grafikas.
*Pastaba. Prisijungimo žingsniai pateikti identifikuojantis per vieno iš bankų el. bankininkystę. Identifikuojantis per kitų bankų el.
bankininkystę ar kitu asmens tapatybės nustatymo būdu, prisijungimo kelias gali šiek tiek skirtis.

