Kreditavimo sutartis Nr.
XXXXXXX
Specialioji dalis
Studijų kainai sumokėti / Gyvenimo išlaidoms apmokėti / Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis
Vilnius,

2016.XX.XX

1. Bankas:
Pavadinimas:

AB DNB bankas

Įmonės kodas:

112029270

Banką atstovaujantis darbuotojas, veikiantis pagal Banko jam suteiktus įgalinimus. (pareigos, vardas, pavardė):

2. Kredito gavėjas:
2.1.
Vardas, pavardė:
VARDENIS PAVARDENIS
3. Kredito suma ir
valiuta:

asmens kodas:

pasas

adresas:

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX EUR

4. Galutinis kredito grąžinimo terminas yra 20XX.XX.XX , o tarpiniai kredito grąžinimo terminai ir sumos numatyti prie
Sutarties pridedamame kredito grąžinimo grafike, kuris yra Sutarties Priedas Nr. 2

5. Palūkanos

5.1. Metų palūkanų
dydis:

Už gautą kreditą Kredito gavėjas moka Bankui kintamas palūkanas. Nuo Sutarties pasirašymo
dienos iki 2016 m. liepos mėnesio paskutinės dienos (imtinai) Kredito gavėjui už gautą kreditą
nustatoma 2.1 proc. metų palūkanų norma, kuri 2016 m. rugpjūčio 1 dieną pakeičiama ir toliau
keičiama kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 1 dieną, vasario 1 dieną, gegužės 1 dieną,
rugpjūčio 1 dieną trims mėnesiams į priekį, prie palūkanų bazės pridedant 2.1 proc. metų
palūkanų dydžio Banko maržą. Palūkanų bazė yra lygi antrą Darbo dieną prieš palūkanų bazės
nustatymo dieną buvusiam trijų mėnesių termino Euribor. Jei antrą Darbo dieną prieš palūkanų
bazės keitimo dieną palūkanų bazė neturi būti skelbiama, tai imama artimiausia prieš tai
paskelbta palūkanų bazė.
Kredito gavėjas yra informuotas ir jis suprato, kad apskaičiuojant Bankui mokėtinas palūkanas
pagal aukščiau nurodytą palūkanų nustatymo principą, Kredito gavėjo Bankui mokėtinos
palūkanos gali keistis priklausomai nuo palūkanų bazės pasikeitimo, t.y. nuo 3 mėnesių Euribor –
palūkanos gali tiek mažėti, tiek didėti. Kredito gavėjas patvirtina, jog prisiima visą riziką, susijusią
su galimu Bankui mokėtinų palūkanų padidėjimu.
Jei paskelbta palūkanų bazės reikšmė yra žemesnė nei 0 (nulis), palūkanų apskaičiavimui bus
naudojama 0 (nulio) dydžio palūkanų bazės reikšmė. Bendras kredito palūkanų dydis niekada
negali būti mažesnis nei nulis.

5.2. Palūkanų
mokėjimo diena

Mėnesio 26 diena

5.3. Kredito gavėjas, palūkanas pradeda mokėti nuo studijų baigimo, nutraukimo ar Kredito gavėjo išbraukimo iš studentų
sąrašų datos. Palūkanos mokamos už praėjusį mėnesį Sutarties 5.2 punkte nurodytais terminais.
6. Sutarties sudarymo mokestis:
7.
Kredito
paskirtis:

8. Kredito
suteikimo
būdas:

Netaikomas

studijų kainai sumokėti / gyvenimo išlaidoms apmokėti/ dalinėms studijoms pagal tarptautines
(tarpžinybines) sutartis apmokėti. Numatoma studijų baigimo data 20XX.XX.XX.

Studijų kainai sumokėti:
Kreditas Kredito gavėjui suteikiamas kredito lėšas pervedant į Kredito gavėjo Banke atidarytą Sąskaitą po to,
kai Kredito gavėjas pateikia Bankui prašymą raštu suteikti kreditą ar jo dalį bei mokėjimo nurodymą (pavedimą),
pervesti į Sąskaitą įskaitytas kredito lėšas į Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos
(mokslo ir studijų institucijos) sąskaitą, kurią nurodo Fondas pagal Sutartyje numatytą kredito paskirtį. 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 studentas pateikia Bankui tai patvirtinančią pažymą.
Kreditas išmokamas tokiais terminais:
1) jei kredito suma išmokama dviem dalimis, tai pirmoji kredito dalis, lygi Kredito gavėjo už studijų semestrą
mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Kredito gavėjo prašymo
gavimo, tačiau ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos, o antroji kredito dalis pervedama per 3 darbo

dienas nuo Kredito gavėjo prašymo gavimo, tačiau ne anksčiau nei iki tų studijų metų vasario 1 dienos ir 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) jei studentas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario semestrą, ir Kredito gavėjo prašymu
kredito suma išmokama visa iš karto, tai rudens semestrą visa kredito suma pervedama ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo Kredito gavėjo prašymo gavimo, o pavasario semestrą visą kredito suma pervedama ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Kredito gavėjo prašymo gavimo, tačiau ne anksčiau nei iki tų studijų metų
vasario 1 dienos ir 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.
Gyvenimo išlaidoms apmokėti: Kreditas Kredito gavėjui suteikiamas kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis, kredito
lėšas pervedant į Kredito gavėjo Banke atidarytą Sąskaitą Kredito gavėjui pateikus prašymą dėl kredito
išmokėjimo raštu ar Banke internete, tačiau paskutinė kredito dalis turi būti pervesta 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). Pirmoji kredito dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Kredito gavėjo prašymo išmokėti kreditą gavimo, kitos kredito dalys išmokamos iki kiekvieno mėnesio penktos
darbo dienos.
Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis: Bankas visą kredito sumą perveda į Kredito
gavėjo Banke atidarytą Sąskaitą per 3 darbo dienas po to, kai Kredito gavėjas pateikia Bankui prašymą raštu
suteikti kreditą. Rudens semestrą kreditas pervedamas ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos,
pavasario semestrą – ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Baigiamųjų kursų studentams kreditas
išmokamas iki studijų baigimo datos, bet ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos rudens semestrą ir liepos 1 dienos
pavasario semestrą.

9. Kredito paėmimo
terminas:
10. Kredito gavėjo Banke atidarytos banko sąskaitos, kuri
Sutartyje vadinama “Sąskaita”, Nr.:

iki XXXX.XX.XX (imtinai).

LT__________________________

Kredito gavėjas sutinka, jog visas pagal Sutartį Kredito gavėjo Bankui grąžintinas ir mokėtinas pinigų sumas (kreditą,
palūkanas, netesybas ir pan.) Bankas nurašytų nuo Sąskaitos.
11. Bendros kredito kainos metinė norma:

X,XX%

Atsižvelgiant į tai, kad palūkanų norma bus apskaičiuojama Sutarties specialiosios dalies 5 punkte nustatyta tvarka, tai gali
lemti didesnę bendros valstybės remiamų paskolų kainos metinę normą.
12. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuota remiantis Sutarties bendrojoje dalyje nurodytomis prielaidomis ir į
bendrą kredito kainą įtraukiant šias išlaidas:
1. Kredito palūkanos, kurios apskaičiuojamos ir keičiamos Sutartyje nustatyta tvarka;
2. Banko sąskaitos administravimo mokestis;
3. Sutarties sudarymo mokestis.
13. Bendra kredito gavėjo mokama suma:

XXXX.XX EUR

Bendra kredito gavėjo mokama suma – kredito sumos ir bendros kredito kainos suma.
14. Pagal Sutartį suteikiamas kreditas nėra vartojimo kreditas.
15. Bankas turi teisę teikti Fondui informaciją apie įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant mokėtinų
sumų mokėjimo ar kitų esminių įsipareigojimų vykdymą, vėlavimą vykdyti, Kredito gavėjo prisiimtus įsipareigojimus bei kitą
informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu ir Kredito gavėju.
16. Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Banką dėl kredito ir (arba) palūkanų grąžinimo atidėjimo, o Bankas turi teisę, bet ne
pareigą, atidėti kredito ir (arba) palūkanų grąžinimą. Atidėjus kredito ir (arba) palūkanų grąžinimą, galutinis kredito grąžinimo
terminas, atskiru šios Sutarties šalių susitarimu, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei kredito ir (arba) palūkanų grąžinimo
atidėjimo laikotarpiui.
16. Gyvenimo išlaidoms apmokėti: Kredito gavėjui vieną mėnesį, nepateikus prašymo išmokėti kredito dalį ar nenurodžius
išmokėjimo dienos, neišmokėta kredito dalis, Kredito gavėjo prašymu, gali būti išmokama kartu su kitą mėnesį išmokama kredito
dalimi."
17. Kredito gavėjas, kurio pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės
už valstybės remiamų pajamų dydį ir kuriam nepavyko susitarti su Banku dėl kredito grąžinimo atidėjimo, turi teisę raštu kreiptis
į Fondą dėl kredito grąžinimo atidėjimo. Šiame punkte nurodytas Kredito gavėjas, kuris yra bedarbis ar nedirbantis asmuo,

auginantis vaiką iki jam sueis treji metai, turi teisę kreiptis į Fondą ir dėl palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis kredito
grąžinimo atidėjimo laikotarpiu.
18. Kredito gavėjas, kuriam kredito grąžinimas buvo atidėtas tuo pagrindu, jog Kredito gavėjo pajamos vienam šeimos nariui
pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, įsipareigoja pranešti
Fondui apie tai, kad išnyko pagrindas atidėti kredito grąžinimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagrindo išnykimo.
19. Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu Kredito gavėjui atidėjus kredito grąžinimą dėl to, jog jo pajamos vienam
šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, kredito
grąžinimo atidėjimo laikotarpiu palūkanas Bankui moka pats Kredito gavėjas, išskyrus atvejus, kai minėtos komisijos sprendimu
palūkanos už Kredito gavėją apmokamos valstybės lėšomis.
20. Kreditas, jo dalis bei palūkanos be jokių apribojimų gali būti apmokamos įstaigų, įmonių, organizacijų arba trečiųjų fizinių
asmenų, taip pat valstybės arba savivaldybių lėšomis.
21. Kredito gavėjas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, turi teisę kreiptis į
Fondą dėl atleidimo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus sudarytai komisijai nusprendus patenkinti Kredito
gavėjo prašymą, kreditas Bankui grąžinamas valstybės lėšomis ir iš Kredito gavėjo neišieškomas.
22. Kredito gavėjui mirus, už Kredito gavėją Bankui sumokėtos lėšos neišieškomos.
23. Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimo grąžinti kreditą ir (arba) mokėti palūkanas, Fondas įvykdęs garantinius
įsipareigojimus Bankui, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į tokią Kredito gavėjo pinigų sumą, kuri buvo sumokėta Bankui už
Kredito gavėją. Šiuo atveju Kredito gavėjas kreditą ir (arba) palūkanas turi grąžinti Fondui.
24. Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti eilinę kredito dalį ir (arba) mokėti palūkanas kredito grąžinimo
laikotarpiu, Bankui dėl šios priežasties pareikalavus prieš terminą grąžinti visą kredito sumą ir kredito grąžinimo dienai
priskaičiuotas, bet nesumokėtas, palūkanas, Fondui, įvykdžius garantinius įsipareigojimus Bankui apmokėti visą kredito sumą
bei kredito grąžinimo dienai priskaičiuotas, bet nesumokėtas, palūkanas, Fondas turi teisę reikalauti Kredito gavėjo grąžinti visą
kredito sumą ir priskaičiuotas, bet nesumokėtas palūkanas iš karto.
25. Fondas turi teisę perimti Kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį tuo atveju, kai tenkinamos visos toliau išdėstytos
sąlygos:
25.1. Kredito gavėjas nesusitaria su Banku dėl kredito grąžinimo atidėjimo;
25.2. Kredito gavėjo šeimos pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų
didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį ir kredito grąžinimas šiuo pagrindu Kredito gavėjui buvo atidėtas ne
mažiau kaip keturis kartus;
25.3. Kredito gavėjas pakartotinai kreipėsi į Fondą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo 25.2. punkte nurodytu pagrindu ir Fondo
direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia, kad yra pagrindas atidėti kredito grąžinimą.
26. Fondui perėmus Kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, Kredito gavėjas grąžina kreditą ir kitas pagal Sutartį
priskaičiuotas mokėtinas sumas Fondui.
27. Fondui perėmus Kredito gavėjo teises ir pareigas pagal Sutartį ir Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti
Fondui eilinę kredito dalį ir (arba) mokėti palūkanas, išskyrus atvejus, kai Kredito gavėjas yra atleistas nuo kredito grąžinimo ar
kredito grąžinimas Kredito gavėjui yra atidėtas, Fondas turi teisę reikalauti Kredito gavėjo prieš terminą grąžinti visą paskolos
sumą ir priskaičiuotas, bei nesumokėtas palūkanas.
28. Kredito gavėjui nevykdant pareigos grąžinti Fondui už jį Bankui sumokėtą sumą, šis įsiskolinimas iš jo išieškomas teisės
aktų nustatyta tvarka. Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti Fondui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo
laiku nesumokėtos sumos.
29. Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ar perėmus Kredito gavėjo teises ir pareigas, Kredito gavėjas privalo informuoti
Fondą apie pavardės, gyvenamosios vietos, elektroninio pašto adreso ir kitų duomenų pasikeitimą, taip pat apie įsidarbinimą ar
darbo vietos pasikeitimą.
30. Fondas įvykdęs garantinius įsipareigojimus Bankui ar perėmęs Kredito gavėjo teises ir pareigas, visą informaciją dėl už
Kredito gavėją Bankui sumokėtų pinigų sumų grąžinimo siųs šioje sutartyje nurodytu Kredito gavėjo gyvenamosios vietos
adresu. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas Bankui ir/ar Fondui raštu nurodys kitą savo gyvenamosios vietos adresą, šiame
punkte nurodyta informacija bus siunčiama paskutiniu žinomu Kredito gavėjo gyvenamosios vietos adresu.
31. Kredito gavėjas pasirašydamas šią Sutartį pareiškia, jog yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės paskolų ir
valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo,
administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (redakcija pagal 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimą Nr. 480) nuostatomis.
32. Kredito gavėjas, už kurį palūkanos/dalis palūkanų mokamos iš valstybės lėšų, pradeda mokėti palūkanas nuo studijų
baigimo, nutraukimo ar Kredito gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų datos. Palūkanos/dalis palūkanų nuo pirmos kredito dalies
suteikimo iki studijų baigimo, nutraukimo ar Kredito gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų, mokamos iš valstybės lėšų.

33. Kredito gavėjas, už kurį palūkanos/dalis palūkanų mokamos iš valstybės lėšų, laikinai sustabdęs studijas, studijų
sustabdymo laikotarpiu palūkanos/dalis palūkanų iš valstybės lėšų neapmokamos ir jas turi apmokėti pats Kredito gavėjas,
išskyrus atvejus, kai Fondo direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia šias palūkanas apmokėti valstybės lėšomis.
Šiuo atveju Kredito gavėjas pateikia Fondui prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. "
34. Kitos Sutarties sąlygos yra nurodytos Sutarties bendrojoje dalyje. Sutarties specialioji dalis detalizuoja bendrosios dalies
sąlygas konkretaus Kredito gavėjo atžvilgiu ir nustato išimtis iš bendrosios dalies sąlygų, taip pat papildomas sąlygas. Šalims
nepasirašius Sutarties bendrosios dalies bei Sutarties Priedų (jei pagal Sutartį Priedai sudaromi ir pridedami prie Sutarties)
Sutartis negalioja.
35. Papildomai prie Sutartyje nurodytų sąlygų, šalių santykiams pagal šią Sutartį bei visas kitas tarp Banko ir Kredito gavėjo
sudarytas sutartis dėl Banko paslaugų teikimo Kredito gavėjui taip pat taikomos Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės,
kurios yra neatskiriama sutarčių dalis. Kredito gavėjas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Banko paslaugų teikimo
bendrosiomis taisyklėmis bei gavo jų egzempliorių. Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai
skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.dnb.lt.
36. Prie Sutarties pridedama:
Priedas Nr. 1 – Kredito gavėjo pareiškimai ir patvirtinimai.
Priedas Nr. 2 – Kredito grąžinimo grafikas

Šalių duomenys ir parašai
Kredito gavėjas

Bankas
AB DNB bankas

VARDENIS PAVARDENIS

Įmonės kodas 112029270
Tel.: 1608
A.k.

XXXXXXXXXXXXX

_________ skyriaus BANKO DARBUOTOJA

Adresas

XXXXXXXXXXXXXXXXX

_____________________

pasas

XXXXXXXXX

(parašas)

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Email.:

XXXXXXXXXXXXXX

_____________________
(parašas)

Priedas Nr. 1 prie Kreditavimo sutarties Nr. XXXXXXX
Kredito gavėjo pareiškimai ir patvirtinimai
1. Kredito gavėjas pareiškia, kad Sutarties sudarymo dieną:
1.1. jam yra žinoma, jog valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti:
1.1.1. asmenys, kurie nėra mokslo ir studijų institucijos studentai;
1.1.2. asmenys, kurie neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal
LR Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242), tai yra:
• asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip
pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
• asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas
arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų
finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
• užsieniečiai, išskyrus LR Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242)
nurodytus asmenis, tai yra išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, kurių studijos
finansuojamos LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų
Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, ir nuolatinius Lietuvos gyventojus;
• kitais Vyriausybės nustatytais atvejais;
1.1.3. asmenys, kurių bendra nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. gautų valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos
paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų maksimalią paskolų sumą, lygią Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatytos bazinės socialinės išmokos 385 dydžiams, išskyrus atvejus, kai Fondo direktoriaus sudaryta komisija, gavusi
Kredito gavėjo prašymą, yra priėmusi sprendimą dėl šios sumos padidinimo;
1.1.4. asmenys, kurie yra laikinai sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje;
1.1.5. asmenys, kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Aprašo nustatyta tvarka valstybės remiamų
paskolų sudarytas paskolų sutartis, kitas, iki Aprašo įsigaliojimo su Fondu sudarytas ir administruojamas kreditų
(paskolų) sutartis. Sutartimi prisiimtos Kredito gavėjo prievolės neprieštarauja jokioms Kredito gavėjui taikytino teisės
akto, sandorio sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar valdžios organo sprendimui, antstolio ar kitos institucijos privalomo
vykdyti nurodymo nuostatoms.
1.2. Sutarties sudarymo dieną, nėra nei vienos šio Priedo 1.1 punkte nurodytos aplinkybės;
1.3. Sutartis sudaryta šeimos poreikių tenkinimui ir prisiimtos prievolės neprieštarauja Kredito gavėjo šeimos interesams (jei
Kredito gavėjas turi šeimą).
1.4. visa Kredito gavėjo Bankui pateikta informacija yra išsami, tiksli ir neklaidinanti, o pateikti dokumentai yra tikri (autentiški),
teisėti ir galiojantys bei pasirašyti dokumentuose nurodytų asmenų.
1.5. Sutarties specialiosios dalies sąlygos buvo individualiai aptartos, jos yra aiškios, suprantamos ir Kredito gavėjas su jomis
sutinka.
1.6. Kredito gavėjui buvo sudarytos visos sąlygos susipažinti su Sutarties projektu iki Sutarties pasirašymo ir jis su jomis
susipažino.
1.7. Kredito gavėjas susipažino su Sutarties bendrojoje dalyje įtvirtintomis sutarties sąlygomis, visos sąlygos yra Kredito
gavėjui aiškios ir suprantamos.
1.8. Kredito gavėjas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Banko
kainynu bei gavo jų egzempliorių.
1.9. Kredito gavėjas žino, jog Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ir Banko kainynas bei jų pakeitimai ir papildymai
skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.dnb.lt, o taip pat su jais galima susipažinti Banko klientų aptarnavimo
padaliniuose.
2. Kredito gavėjas patvirtina, kad sutinka, jog Mokėtinos sumos Sutarties galiojimo metu būtų nurašomos nuo visų Kredito
gavėjo sąskaitų Banke ar kituose bankuose bet kuria valiuta, konvertuojant į valiutą, kuria pagal Sutartį turi būti vykdomi
mokėjimai. Valiutos konvertavimas nurašant nuo kitų Kredito gavėjo sąskaitų Banke atliekamas lėšų nurašymo dieną pagal
Banko nustatytą kredito valiutos keitimo kursą. Valiutos keitimo išlaidos tenka Kredito gavėjui. Nurašymas nuo Kredito gavėjo
sąskaitų kituose bankuose atliekamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

Priedas Nr.1 prie Kreditavimo sutarties Nr. XXXXXXX
Aš, VARDENIS PAVARDENIS, asmens kodas XXXXXXXXXXXXX, sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi
Valstybiniame studijų fonde (kodas – 191722967, buveinės adresas – A.Goštauto g. 12-407, Vilnius) paskolų administravimo,
sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu.
Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami mokslo ir studijų institucijai, kurioje aš studijavau
ar studijuoju, paskolą teikiančiai Kredito įstaigai, tretiesiems asmenims, paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros
atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę
tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro, Studentų registro, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos „Sodra“, Lietuvos Respublikos darbo biržos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, mokslo ir studijų institucijos,
kurioje aš studijavau ar studijuoju, valstybės remiamą paskolą suteikusios Kredito įstaigos iš kitų šaltinių (fizinių ir juridinių
asmenų, viešų informacijos šaltinių) valstybės remiamų paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų
grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu. Nevykdant pareigos grąžinti Fondui už mane kredito įstaigai
sumokėtą sumą, duomenys apie skolą Fondo bus perduodami UAB ,,Creditinfo Lietuva“.
Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde,
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus
bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų
tvarkomi mano asmens duomenys.
Kredito gavėjas_____________________________________________________________________
(vardas, pavardė ir parašas)

Kreditavimo sutartis Nr. XXXXXXX
Bendroji dalis
(studijų kainai apmokėti, gyvenimo išlaidoms apmokėti)
__________, 2016.XX.XX
Sutarties sąvokos
BANKAS – AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270.
BANKAS INTERNETE – elektroninis Banko klientų aptarnavimo kanalas, suteikiantis galimybę Kredito gavėjams,
pasirašiusiems su Banku naudojimosi elektroninės bankininkystės paslaugomis sutartį, bet kuriuo metu tiesiogiai valdyti savo
sąskaitos lėšas, informaciją ir naudotis kitomis Banko teikiamomis paslaugomis, naudojantis kompiuteriu, turinčiu interneto ryšį.
GRAFIKAS – tai Įmokų mokėjimo grafikas, kuriame nurodomos kiekvieną mėnesį grąžintinos kredito dalies ir apskaičiuotų
palūkanų sumos, mokėtinos Bankui.
ĮMOKA – kiekvieną kalendorinį mėnesį grąžintinos kredito dalies ir/arba mokėtinų palūkanų suma.
KAINYNAS – Banko paslaugų ir operacijų kainynas, su kuriuo galima susipažinti Banko interneto svetainėje www.dnb.lt arba
Banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
LINIJINIS METODAS – Įmokų mokėjimo būdas, kai kreditas grąžinamas lygiomis dalimis ir sumokamos palūkanos,
apskaičiuotos nuo negrąžintos kredito dalies. Skaičiuojant mokėtinas palūkanas Linijiniu metodu, laikoma kad metai ir mėnuo
susideda iš kalendorinio dienų skaičiaus.
MOKĖJIMO DIENA – tai Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kalendorinė mėnesio diena, kurią turi būti mokamos Įmokos.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta palūkanų mokėjimo diena, laikoma ir apskaičiuotos kredito dalies mokėjimo diena.
MOKĖTINOS SUMOS – Kredito gavėjo Bankui grąžintinas kreditas, apskaičiuotos palūkanos, delspinigiai ir kitos pagal Sutartį
mokėtinos sumos.
SUTARTIS – tai ši kreditavimo sutartis, kuri susideda iš specialiosios, bendrosios dalių ir kreditavimo sutarties priedų, jei priedai
yra sudaromi, su visais Sutarties pakeitimais bei papildymais.
KREDITO PAĖMIMO TERMINAS – specialiojoje Sutarties dalyje nurodyta data iki kurios Kredito gavėjas turi teisę Sutartyje
nurodytomis sąlygomis paimti Sutarties specialioje dalyje nurodytą kredito sumą.
SĄSKAITA – tai Sutarties specialioje dalyje nurodyta Kredito gavėjo Banke atidaryta Sąskaita, naudojama atsiskaitymų pagal
Sutartį vykdymui.
SUTARTIES SUDARYMO MOKESTIS – už kredito dokumentų parengimą ir Sutarties administravimą Banko nustatytas
mokestis, kurio dydis nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.
DARBO DIENA – kalendorinė diena, kurią bankai atlieka operacijas Lietuvos Respublikoje, išskyrus oficialių švenčių ir ne darbo
dienas (šeštadienius ir sekmadienius).
FONDAS – Valstybinis studijų fondas, kuris administruoja ir vykdo suteiktas valstybės garantijas.
PUNKTAS – Sutartyje vartojama sąvoka “punktas” reiškia kiekvieną atskirą sunumeruotą pastraipą, taip pat pastraipas
pažymėtas detalizuojančiais numeriais (pvz., 3 ir 3.1, 3.2). Jei duodama nuoroda į punktą, kuris yra padalintas į atskiras
pastraipas, turinčias detalizuotus numerius, ji reiškia vieną, bendresniu numeriu išreikštą punktą (pvz., nuoroda į 13.1 p. reiškia
tiek pastraipą su numeriu 13.1, tiek 13.1.1 bei 13.1.2 ir t.t.).
APRAŠAS – Lietuvos Respublikos valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir
grąžinimo tvarkos aprašas, 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų
ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (redakcija pagal
2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 480) nuostatos.
ŠALYS – Sutartį sudarę Bankas ir Kredito gavėjas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
Sutarties objektas
1. Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą kreditą, o Kredito gavėjas įsipareigoja
gautą kreditą grąžinti, sumokėti už panaudotą kreditą apskaičiuotas palūkanas ir įvykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Sąlygos, reguliuojančios kredito lėšų išmokėjimą
2. Kredito gavėjas prieš imdamas kreditą pateikia Bankui Banko nustatytos formos prašymą išmokėti kreditą bei visus kitus
Banko nurodytus dokumentus, patvirtinančius kredito panaudojimą pagal paskirtį ir atitinkančius kredito suteikimo būdą.
3. Bankas išmoka kredito lėšas į Sąskaitą ne vėliau kaip per tris Darbo dienas po Sutarties pasirašymo esant Kredito gavėjo
prašymui, jei yra visos šios išankstinės sąlygos:
3.1. prieš suteikiant kredito lėšas nepaaiškėja, jog Sutartyje nurodyti Kredito gavėjo patvirtinimai ir užtikrinimai yra neteisingi ar
klaidinantys;
3.2. nėra Sutarties nutraukimo pagrindų ir nepaaiškėja kitos aplinkybės, keliančios pagrįstą abejonę, kad ateityje gali įvykti bet
kuris Sutarties pažeidimas;
3.3. Kredito gavėjas įvykdė ir toliau vykdo Sutartyje bei kitose su Banku sudarytose sutartyse numatytus įsipareigojimus.
3.4. nepaaiškėja Sutarties priedo Nr. 1 punkte nurodytos aplinkybės;
3.5. Kredito gavėjas nėra nutraukęs studijų ar išbrauktas iš studentų sąrašų;
3.6. sumokėjo Sutarties sudarymo mokestį (jeigu toks yra taikomas).
4. Jei bet kuri Sutartyje nurodyta išankstinė sąlyga neįvykdoma iki kredito lėšų išmokėjimo, Bankas turi teisę atsisakyti
(sustabdyti) kredito lėšų išmokėjimo.
5. Bankui atsisakius išmokėti Kredito gavėjui kredito lėšas, Kredito gavėjo prašymu Bankas informuoja Kredito gavėją apie
kredito neišmokėjimo priežastis.
6. Bankas turi teisę išmokėti kredito lėšas be atskiro pranešimo Kredito gavėjui nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja visos
išankstinės sąlygos, taip pat atidėti išankstinių sąlygų įvykdymą. Bankas neįsipareigoja suteikti kreditą, jei paaiškėja bent viena
Sutarties 1 priede nurodyta aplinkybė.
7. Kredito gavėjas turi teisę raštu atsisakyti imti kreditą ar jo dalį. Jei Kredito gavėjas paima ne visą kredito sumą, Bank as
atsižvelgdamas į faktiškai paimtą kredito sumą pakeičia Grafiką, netrumpindamas galutinio kredito grąžinimo termino.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka
8. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama išreiškus bendrą kredito kainą metiniu procentiniu dydžiu.
9. Į bendrą kredito kainą įskaičiuojamos visos su Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusios išlaidos bei su Sutartimi susijusių
papildomų paslaugų išlaidos ir mokesčiai, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Bankui.
10. Apskaičiuojant bendrą kredito kainą neįtraukiamos Kredito gavėjo už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą
mokėtinos netesybos.
11. Bendros kredito kainos metinė norma, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje, yra apskaičiuota remiantis šiomis prielaidomis:
11.1. Sutartis galios sutartą laikotarpį;
11.2. Šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
11.3. metinė kredito palūkanų norma liks tokia pat kaip ir Sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikoma iki Sutarties pabaigos;
11.4. kiti mokesčiai išliks tokie patys kaip Sutarties sudarymo metu ir bus taikomi iki Sutarties pabaigos.
12. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta bendros kredito
kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka.
Su Sutartimi susiję mokesčiai
13. Kredito gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku sumokėti Bankui Sutartyje nurodytus mokesčius ir kitus mokesčius, susijusius
su Sutartimi (Sąskaitos aptarnavimo mokestis ir kt.).
14. Sutarties sudarymo mokestis (jeigu toks taikomas) sumokamas Bankui ne vėliau kaip Sutarties sudarymo dieną į Banko
Kredito gavėjui nurodytą Banko sąskaitą.
15. Sutarties sudarymo mokesčio dydis yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje, o Banko Sąskaitos administravimo
mokesčių (jeigu tokie yra taikomi) dydžiai yra nurodyti Banko Kainyne. Kainynas gali būti keičiamas Banko paslaugų teikimo
bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, Mokėjimo paslaugų teikimo

sąlygos, Kainynas bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.dnb.lt bei bet kuriame Banko
klientų aptarnavimo padalinyje.
Kredito sugrąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka
16. Kredito gavėjas privalo mokėti Bankui Sutarties specialiojoje dalyje nustatytos normos palūkanas, apskaičiuojamas nuo
išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Konkretų mėnesį mokėtina palūkanų suma yra nurodyta Grafike, kuris pakeičiamas ir
pateikiamas Kredito gavėjui Sutartyje nustatyta tvarka.
17. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Bankui kreditą metodu (linijiniu), dalimis ir terminais, nurodytais Sutarties specialioje
dalyje arba Grafike, jeigu Sutarties specialioje dalyje nurodyta, kad prie Sutarties pridedamas Grafikas, kuris yra Sutarties
priedas. Grafikas parengtas atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijos numatytą studijų trukmę, kuri nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje, ir neatsižvelgiant į faktinę studijų baigimo, studijų nutraukimo ar išbraukimo iš studentų sąrašų datą.
Nepriklausomai nuo Sutarties specialiojoje dalyje ar Grafike nurodyto kredito grąžinimo termino pradžios, kreditas privalo būti
pradėtas grąžinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vieno iš šių faktų paaiškėjimo:
17.1. faktinės studijų, kurioms suteiktas kreditas baigimo dienos;
17.2. studijų, kurioms suteiktas kreditas nutraukimo dienos;
17.3. Kredito gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų dienos.
18. Įmokos mokamos kiekvieną mėnesį Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Mokėjimo dieną. Kredito gavėjas įsipareigoja
užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki artimiausios dienos, einančios prieš Mokėjimo dieną, pabaigos Sąskaitoje būtų pakankamas lėšų
likutis Įmokai padengti.
Jeigu Mokėjimo dienos pradžioje Sąskaitoje esančio lėšų likučio nepakanka Įmokai padengti, Bankas rezervuoja Įmokos
dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose Kredito gavėjo sąskaitose Banke, apribodamas Kredito gavėjo teisę disponuoti šia lėšų
suma iki šių lėšų nurašymo Įmokos dengimui, kuris atliekamas ne vėliau, kaip iki Mokėjimo dienos pabaigos. Jeigu iki
rezervuotų lėšų nurašymo Įmokos dengimui Kredito gavėjas į Sąskaitą perveda trūkstamą lėšų sumą, Bankas nedelsiant
panaikina apribojimą Kredito gavėjui disponuoti atitinkama suma kitose Kredito gavėjo sąskaitose Banke.
19. Jei Kredito gavėjas moka kintamas palūkanas, tai:
19.1. kintama metų palūkanų norma apskaičiuojama skaičiaus šimtosios dalies tikslumu;
19.2. jeigu Bankas nustato, kad dėl aplinkybių, darančių esminę įtaką tarpbankinei rinkai, nėra tinkamų ir teisingų priemonių
nustatyti kintamą bazinę palūkanų normą, Bankas nedelsiant apie tai informuoja Kredito gavėją ir Fondą. Tokiu laikotarpiu
Bankas taiko palūkanų normą, kurią sudaro marža ir Banko nustatyta bazinė palūkanų norma, kurios pagrindą sudaro Bankui
tenkantys kredito lėšų kaštai, kokį finansavimo šaltinį jis bepasirinktų (veikiant komerciškai pagrįstu būdu).
20. Bankas vienašališkai pakeičia Grafiką, nuo vieno iš faktų, nurodytų Sutarties bendrosios dalies 17.1-17.3 punktuose,
paaiškėjimo dienos. Su nauju Grafiku Kredito gavėjas gali susipažinti Banko internete pagalba. Kredito gavėjas neatleidžiamas
nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, jei Kredito gavėjas negauna Grafiko ir nesikreipia į Banką dėl Grafiko
gavimo.
21. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti visą ar dalį kredito anksčiau nei Sutartyje nustatytais mokėjimo terminais,
jeigu raštu arba Banko internete 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 Banko internete pagalba.
22. Kredito gavėjas užtikrina, kad Sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis kreditui ar jo daliai grąžinti, Sutartyje bei Kainyne
nustatytiems mokesčiams bei kitoms Mokėtinoms sumoms nurašyti. Tuo atveju, jei Sąskaitoje bus nepakankamas lėšų likutis
Mokėtinoms sumoms nurašyti, Bankas turi teisę nevykdyti išankstinio kredito grąžinimo.
23. Kredito gavėjui grąžinant dalį kredito anksčiau termino, atsižvelgiant į faktiškai prieš terminą sugrąžinto kredito sumą
mažinamos likusių Įmokų sumos, pradedant nuo sekančios Įmokos.
24. Kredito gavėjui grąžinus dalį kredito anksčiau termino ir pateikus prašymą gauti pakeistą Grafiką, pakeistas Grafikas jam
pateikiamas Banke internete arba, jei Kredito gavėjas nėra sudaręs naudojimosi elektroninės bankininkystės paslaugomis
sutarties, pasirašytinai.
25. Bankas nurašo Kredito gavėjo įmokėtas lėšas išankstiniam kredito ar jo dalies grąžinimui, tik jei tokio mokėjimo metu nėra
pradelstų Mokėtinų sumų pagal Sutartį ar kitas su Banku sudarytas sutartis. Esant pradelstų Mokėtinų sumų pagal Sutartį ar
kitas su Banku sudarytas sutartis, Bankas visų pirma padengia pradelstas Mokėtinas sumas pagal Sutartį ar kitas su Banku
sudarytas sutartis, o likusią sumą įskaito išankstiniam kredito ar jo dalies grąžinimui.
26. Jei Kredito gavėjas įmoka lėšas kredito grąžinimui anksčiau Sutartyje nustatytų terminų neįspėjęs Banko, tai Bankas turi
teisę panaudoti gautas lėšas Mokėtinoms sumoms dengti laikantis Sutartyje nustatytų terminų.

27. Kol Bankas nenurodo kitaip, visi mokėjimai prieš terminą vykdomi Bankui nusirašant pinigus nuo Sąskaitos pagal Sutartyje
nustatytas Mokėtinų sumų nurašymo ir paskirstymo taisykles.
Mokėtinų sumų nurašymo ir paskirstymo tvarka
28. Kredito gavėjo Bankui Mokėtinos sumos, suėjus jų terminui, nurašomos nuo Sąskaitos be atskiro raštiško įspėjimo ar
Kredito gavėjo sutikimo, o neesant lėšų Sąskaitoje – nuo kitų Kredito gavėjo sąskaitų ir indėlių Banke tiek eurais, tiek užsienio
valiuta.
29. Kredito gavėjo Mokėtinos sumos laikomos sumokėtomis jų nurašymo dieną iš Sąskaitos ar kitų Kredito gavėjo sąskaitų
Banke.
30. Kredito gavėjas Mokėtinas sumas moka ta valiuta, kuria kreditas suteiktas, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. Jei skiriasi Bankui
Mokėtinų sumų ir Sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiuta, tai Bankas nurašo Sąskaitoje ar kitose
Kredito gavėjo sąskaitose esančią lėšų sumą, reikalingą Bankui Mokėtinoms sumoms padengti, pagal nurašymo dieną Banko
nustatytą Sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiutos ir Bankui Mokėtinų sumų valiutos keitimo santykį.
Valiutos keitimo išlaidos tenka Kredito gavėjui.
31. Jei kredito valiuta (toliau - Pirminė valiuta), atitinkamų valstybinių ar tarptautinių institucijų nurodymu bus pakeista kita valiuta
(toliau - Nauja valiuta), Bankas kreditą teiks, o Kredito gavėjas Įmokas ir kitas Mokėtinas sumas mokės Nauja valiuta pagal
Naujos valiutos įvedimo dienos Naujos valiutos ir Pirminės valiutos oficialų keitimo kursą.
32. Jeigu Sutartyje nustatyta mokėjimo diena tenka ne Darbo dienai, tai termino pasibaigimo diena laikoma kita po ne Darbo
dienos einanti Darbo diena.
33. Bankas turi teisę pirma eile padengti Mokėtinas sumas ir tik po to vykdyti mokėjimus pagal Kredito gavėjo ar kitų asmenų
pateiktus mokėjimo nurodymus iš Kredito gavėjo Sąskaitos, jei Šalys nesusitaria kitaip, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
34. Tai tais atvejais, kai Bankas gauna iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei reikalinga Mokėtinoms sumoms pagal Sutartį
padengti, Mokėtinos sumos dengiamos tokia tvarka:
34.1. pirma eile dengiami delspinigiai;
34.2. antra eile dengiamos palūkanos, pirmiausia dengiant ilgiausiai pradelstas mokėti palūkanas;
34.3. trečia eile grąžinamas kreditas;
34.4. ketvirta eile atlyginamos Banko patirtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.
35. Jei Bankas dėl trečiųjų asmenų veiksmų negali ar yra tikimybė, kad negalės nurašyti nuo Sąskaitos lėšų, reikalingų
Mokėtinoms sumoms padengti, Kredito gavėjas turi nedelsiant informuoti apie tai Banką. Kadangi tokios aplinkybės neatleidžia
Kredito gavėjo nuo Sutartyje nurodytų pareigų, tame tarpe Mokėtinų sumų mokėjimo, vykdymo, Bankas, gavęs Kredito gavėjo
pranešimą, nurodo Banko sąskaitos, į kurią Kredito gavėjas turi atlikti mokėjimus, rekvizitus, o Kredito gavėjas privalo Sutartyje
nustatytais terminais Bankui Mokėtinas sumas mokėti į nurodytą Banko sąskaitą. Šiuo atveju laikoma, kad Kredito gavėjo pagal
Sutartį Mokėtinos sumos yra Bankui sumokėtos nuo piniginių lėšų įmokėjimo į Banko nurodytą sąskaitą.
Pavėluotų mokėjimų atveju taikomos netesybos bei jų apskaičiavimo tvarka
36. 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.
37. Delspinigiai yra apskaičiuojami ir mokami ta valiuta, kuria yra suteiktas kreditas.
38. Kredito gavėjui netinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, dėl ko susidaro pradelsti mokėjimai viršijantis 2,90
Eur, Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvienu atveju susidarius tokio dydžio pradelstiems mokėjimams sumokėti Bankui
susidariusios skolos administravimo mokestį lygų 12 Eur.
39. 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.
Užtikrinimo priemonės
40. Kredito gavėjas ir Bankas susitaria, jog visos esamos ir būsimos lėšos Sąskaitoje bei kitose tiek Sutarties sudarymo
momentu, tiek vėliau Banke atidarytose sąskaitose ir indėliuose bei reikalavimo teisė išmokėti lėšas ir palūkanas yra įkeistos
Bankui Sutarties pagrindu, užtikrinant Sutartyje numatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymą. Sutartimi Kredito gavėjas
perduoda Bankui pagal šį punktą įkeičiamą turtą kaip reikalauja įstatymai dėl paprastos rašytinės formos taikymo įkeitimo
sandoriams.
41. Kredito gavėjas iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo įsipareigoja neuždaryti Sąskaitos. Pasikeitus Sąskaitos ar kitų

sąskaitų numeriams, Sąskaitos ir kitų sąskaitų įkeitimas išlieka. Bankas turi teisę pateikti informaciją kitiems asmenims apie
Sąskaitos ir kitų sąskaitų bei indėlių įkeitimą.
42. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjo disponavimas įkeistomis lėšomis minėtose sąskaitose nebus ribojamas, ir kad iš įkeistų
lėšų šios Sutarties pagrindu nebus išieškoma didesnė suma nei reikalinga visiškam prievolių pagal Sutartį įvykdymui.
43. Šalys Sutarties specialiojoje dalyje gali susitarti ir dėl kitokių prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonių.
Sutarties atsisakymas
44. 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.
45. Kredito gavėjui atsisakius Sutarties Kredito gavėjas privalo įvykdyti įsipareigojimus Bankui Sutarties Bendrosios dalies 21 ir
22 punktuose nustatyta tvarka.
46. Kredito gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad Kredito gavėjui atsisakius šios Sutarties, Kredito gavėjo pagal šią Sutartį
Bankui sumokėtas Sutarties sudarymo mokestis ir palūkanos negrąžinami, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
Kitos Kredito gavėjo pareigos
47. Kredito gavėjas įsipareigoja:
47.1. per protingą terminą pateikti Bankui visą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, apie Sutarties vykdymą, Kredito gavėją
ir kitus asmenis, kurią vadovaujantis teisės aktais Bankas privalo pateikti Lietuvos bankui bei kitoms valstybės institucijoms
pagal jų pareikalavimą;
47.2. Kredito gavėjas, sustabdęs, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba vėliau nei Sutartyje nurodyta studijų baigimo data
arba išbrauktas iš studentų sąrašų, laikinai sustabdęs studijas mokslo ar studijų institucijoje ar esantis akademinėse atostogose,
privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą ir Banką;
47.3. po Sutarties sudarymo be Banko raštiško leidimo neprisiimti jokių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo, pirkimo-pardavimo
išsimokėtinai ar kitokio finansavimo sutartis, sudaromas su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, taip pat neprisiimti jokių
įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis, išskyrus:
47.3.1. ketinamus prisiimti įsipareigojimus, apie kuriuos Kredito gavėjas raštu informavo Banką iki Sutarties sudarymo;
47.3.2. atvejus, kai iš Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio gaunamų per mėnesį pajamų atėmus pagal ketinamus prisiimti ir turimus
įsipareigojimus per mėnesį mokėtinas sumas (įskaitant ir pagal Sutartį Mokėtinas sumas) lėšų skirtumas būtų didesnis nei 4 LR
Vyriausybės nustatyto MGL (minimalaus pragyvenimo lygio) kiekvienam šeimos nariui. Bankas, apskaičiuojant per mėnesį
mokėtiną sumą, ketinamų prisiimti įsipareigojimų dydį dalina iš įsipareigojimų įvykdymo terminui tenkančio mėnesio skaičiaus.
Tuo atveju, kai įsipareigojimas neterminuotas, laikoma, kad visa įsipareigojimų suma tenka vienam mėnesiui.
47.4. paimtą kreditą panaudoti pagal kredito paskirtį;
47.5. Bankui pareikalavus, pateikti Bankui dokumentus, patvirtinančius gauto kredito ar jo dalies panaudojimą pagal kredito
paskirtį;
47.6. nedelsiant informuoti Banką apie Kredito gavėjo nevykdomus ar netinkamai vykdomus bet kokius finansinius
įsipareigojimus, kuriuose Kredito gavėjui pateikti reikalavimai gali turėti įtakos Sutartyje numatytam Kredito gavėjo įsipareigojimų
įvykdymui, tame tarpe, bet neapsiribojant, ir apie tokius, dėl kurių Kredito gavėjui yra iškeltos civilinės ar baudžiamosios bylos
47.7. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Banko reikalavimo gavimo dienos pateikti Bankui Banko prašomą informaciją,
pagal finansų įstaigoms keliamus reikalavimus reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti, įskaitant informaciją apie Sutarties
vykdymą, Kredito gavėją, laiduotojus, garantus ir kitus asmenis;
47.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pasikeitimo informuoti Banką raštu apie savo vardo, pavardės, asmens kodo,
šeiminės padėties, gyvenamosios vietos adreso, telefono ar fakso numerių, šeimos sudėties, darbovietės pasikeitimą ar kitas
svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui;
47.9. neperleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Banko raštiško leidimo;
47.10. jei Sutarties specialiojoje dalyje yra numatytos prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės, pateikti jas Bankui
Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;
47.11. vykdyti kitas Sutartyje numatytas ar tiesiogiai iš jos nuostatų išplaukiančias pareigas.

Sutarties pažeidimai ir jų pasekmės
48. Laikoma, kad Kredito gavėjas pažeidė Sutartį, jei jis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
49. Laikoma, kad Kredito gavėjas iš esmės pažeidė Sutartį, jei:
49.1. Kredito gavėjas pradelsė Mokėtinų sumų mokėjimą ilgiau kaip vieną mėnesį ir pradelstų Mokėtinų sumų suma yra ne
mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos kredito sumos arba Mokėtinų sumų mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš
eilės.
49.2. paaiškėja, jog Bankui pateikti Kredito gavėjo pareiškimai yra neatitinkantys tikrovės ir/ar pateikta informacija yra neišsami
ir/ar klaidinanti;
49.3. Kredito gavėjas kreditą ar jo dalį gauna pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir/ar šios Sutarties sąlygas ir/ar panaudoja
gautą kreditą ne pagal kredito paskirtį .
50. Įvykus Sutarties pažeidimui Bankas turi teisę:
50.1. atsisakyti suteikti kreditą ar jo dalį arba sustabdyti kredito išmokėjimą iki Kredito gavėjas ištaisys Sutarties pažeidimus;
50.2. esminio Sutarties pažeidimo atveju - nutraukti Sutartį arba pareikalauti nedelsiant sugrąžinti visą kreditą ar jo dalį prieš
terminą;
51. 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 teises, Bankas turi
teisę:
51.1. kreiptis į Fondą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo; ir/arba
51.2. Sutartyje nustatyta tvarka laiku nesumokėtas Mokėtinas sumas nurašyti nuo Kredito gavėjo sąskaitų Banke ir kituose
bankuose bet kokia valiuta, ir/arba
51.3. Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuoti delspinigius; ir/arba
51.4. Įgyvendinti kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas Banko teises.
52. Jei Bankas nepagrįstai, nesant Sutartyje numatytų pagrindų neišmoka kredito ar jo dalies per Sutartyje nustatytą terminą ir
Šalys raštu nesusitarė kitaip, Bankas moka Kredito gavėjui baudą, lygią 0,5 (penkios dešimtosios) proc. nuo Sutartyje nurodytos
kredito sumos. Bankui sumokėjus Kredito gavėjui baudą, Banko šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai laikomi visiškai įvykdytais.
Sutarties nutraukimas
53. Sutartis gali būti nutraukta Banko ar Kredito gavėjo iniciatyva arba Sutarties šalių susitarimu.
54. Sutartis Banko iniciatyva gali būti nutraukta, jei Kredito gavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį.
55. Esant esminiam Sutarties pažeidimui, Bankas raštu informuoja Kredito gavėją apie esminį Sutarties pažeidimą. Klientui
neištaisius pažeidimo per pranešime nurodytą terminą, Bankas pakartotinai informuoja Kredito gavėją ir nustato ne trumpesnį
kaip 14 dienų terminą Sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Banko nustatytą terminą nepašalinus esminio Sutarties
pažeidimo, Sutartis laikoma nutraukta po 14 dienų nuo pranešimo Sutarties pažeidimui pašalinti išsiuntimo dienos be atskiro
pranešimo. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę vienašališkai atšaukti Sutarties nutraukimą.
56. Sutartis Kredito gavėjo iniciatyva gali būti nutraukta, jei:
56.1. Bankas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
56.2. Bankas vienašališkai Sutartyje nenumatytais atvejais pablogino Kredito gavėjui su kreditu susijusias ekonomines sąlygas;
56.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
57. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas privalo grąžinti visą paimtą kreditą, sumokėti iki kredito sugrąžinimo
dienos apskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas ir kitas Mokėtinas sumas.
58. Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų, delspinigių ir kitų Sutartyje numatytų Mokėtinų sumų skaičiavimo bei
nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą, mokėti kitas Mokėtinas sumas ir vykdyti kitas Sutarties sąlygas.
Neteisminė apskundimo ir žalos atlyginimo tvarka
59. Šalys siekia iškilusius ginčus, tame tarpe ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.
60. Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Banko veiksmų Kredito gavėjas patyrė žalą ar Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų

saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Banką ir pagrįsti savo reikalavimą.
61. Bankas įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą į Kredito gavėjo prašymą (skundą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų
nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Kredito gavėjo prašymą (skundą) Bankas išnagrinėja nemokamai.
Finansų rinkos sutrikimai
62. Esant finansų rinkos sutrikimams, kai Bankas tarpbankinėje rinkoje įprastos verslo praktikos būdu negali gauti atitinkamo
termino finansavimo atitinkama valiuta arba pabrangus Banko skolinimosi kaštams, bei neatsižvelgiant į Sutarties specialiojoje
dalyje įtvirtintą Banko teisę vienašališkai keisti Banko palūkanų bazę, kai kreditas yra suteikiamas su kintama arba iš dalie s
fiksuota palūkanų norma, Bankas, informavęs Kredito gavėją, turi teisę sustabdyti kredito ar kredito dalies išmokėjimą.
63. Iš eilės tris mėnesius nepaskelbus kintamų palūkanų bazės, Bankas turi teisę vienašališkai pasirinkti kitą maksimaliai
panašų alternatyvų rodiklį, kuris bus naudojamas metų palūkanų normai už kreditą nustatyti. Banko pasirinktas alternatyvus
rodiklis bus skelbiamas Banko internetiniame tinklalapyje www.dnb.lt , taip pat apie pasikeitusią palūkanų apskaičiavimo
metodiką Kredito gavėją Bankas informuos raštišku pranešimu. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas nesutinka su Banko pasirinktu
alternatyviu rodikliu, kuris bus naudojamas metų palūkanų normai už kreditą nustatyti, Kredito gavėjas turi teisę per 3 darbo
dienas nuo Banko pranešimo gavimo dienos raštu informuoti Banką apie nesutikimą ir per 60 kalendorinių dienų nuo Banko
pranešimo gavimo dienos grąžinti kreditą be mokesčio už kredito grąžinimą anksčiau Sutartyje nustatyto galutinio kredito
grąžinimo termino.
Baigiamosios nuostatos
64. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
65. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik Šalims papildomai raštiškai susitarus, išskyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai Sutarties sąlygas nustato ar keičia Bankas vienašališkai.
66. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Bankui, o kitų Sutarties egzempliorių surašyta
tiek, kiek pagal Sutartį yra Kredito gavėjų ir jie įteikiami kiekvienam Kredito gavėjui. Bankas ir Kredito gavėjai pasirašo ant
kiekvieno Sutarties lapo. Kredito gavėjai patvirtina, kad gavo po vieną Sutarties egzempliorių.
67. Kitos Sutarties sąlygos yra nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje. Šalims nepasirašius Sutarties specialiosios dalies,
Sutartis negalioja.
Šalių parašai
Kredito gavėjas

Bankas
AB DNB bankas

VARDENIS PAVARDENIS

Įmonės kodas 112029270

______________________

Tel.: 1608

(parašas)

________________ skyriaus BANKO DARBUOTOJA
_____________________
(parašas)

Kreditavimo sutartis Nr.

XXXXXXX

Bendroji dalis
(dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis apmokėti)
_________________,

2016.XX.XX
Sutarties sąvokos

BANKAS – AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270.
BANKAS INTERNETE – elektroninis Banko klientų aptarnavimo kanalas, suteikiantis galimybę Kredito gavėjams,
pasirašiusiems su Banku naudojimosi elektroninės bankininkystės paslaugomis sutartį, bet kuriuo metu tiesiogiai valdyti savo
sąskaitos lėšas, informaciją ir naudotis kitomis Banko teikiamomis paslaugomis, naudojantis kompiuteriu, turinčiu interneto ryšį.
GRAFIKAS – tai Įmokų mokėjimo grafikas, kuriame nurodomos kiekvieną mėnesį grąžintinos kredito dalies ir apskaičiuotų
palūkanų sumos, mokėtinos Bankui.
ĮMOKA – kiekvieną kalendorinį mėnesį grąžintinos kredito dalies ir/arba mokėtinų palūkanų suma.
KAINYNAS – Banko paslaugų ir operacijų kainynas, su kuriuo galima susipažinti Banko interneto svetainėje www.dnb.lt arba
Banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
LINIJINIS METODAS – Įmokų mokėjimo būdas, kai kreditas grąžinamas lygiomis dalimis ir sumokamos palūkanos,
apskaičiuotos nuo negrąžintos kredito dalies. Apskaičiuojant mokėtinas palūkanas Linijiniu metodu, laikoma kad metai ir mėnuo
susideda iš kalendorinio dienų skaičiaus.
MOKĖJIMO DIENA – tai Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kalendorinė mėnesio diena, kurią turi būti mokamos Įmokos.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta palūkanų mokėjimo diena, laikoma ir apskaičiuotos kredito dalies mokėjimo diena.
MOKĖTINOS SUMOS – Kredito gavėjo Bankui grąžintinas kreditas, apskaičiuotos palūkanos, delspinigiai ir kitos pagal Sutartį
mokėtinos sumos.
Sutartis - tai ši kreditavimo sutartis, kuri susideda iš specialiosios, bendrosios dalių ir kreditavimo sutarties priedų, jei priedai
yra sudaromi, su visais Sutarties pakeitimais bei papildymais.
KREDITO PAĖMIMO TERMINAS – specialiojoje Sutarties dalyje nurodyta data iki kurios Kredito gavėjas turi teisę Sutartyje
nurodytomis sąlygomis paimti Sutarties specialioje dalyje nurodytą kredito sumą.
SĄSKAITA – tai Sutarties specialioje dalyje nurodyta Kredito gavėjo Banke atidaryta Sąskaita, naudojama atsiskaitymų pagal
Sutartį vykdymui.
SUTARTIES SUDARYMO MOKESTIS - už kredito dokumentų parengimą ir Sutarties administravimą Banko nustatytas
mokestis, kurio dydis nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.
DARBO DIENA – kalendorinė diena, kurią bankai atlieka operacijas Lietuvos Respublikoje, išskyrus oficialių švenčių ir ne
darbo dienas (šeštadienius ir sekmadienius).
FONDAS – Valstybinis studijų fondas, kuris administruoja ir vykdo suteiktas valstybės garantijas.
PUNKTAS. Sutartyje vartojama sąvoka “punktas” reiškia kiekvieną atskirą sunumeruotą pastraipą, taip pat pastraipas
pažymėtas detalizuojančiais numeriais (pvz., 3 ir 3.1, 3.2). Jei duodama nuoroda į punktą, kuris yra padalintas į atskiras
pastraipas, turinčias detalizuotus numerius, ji reiškia vieną, bendresniu numeriu išreikštą punktą (pvz., nuoroda į 13.1 p. reiškia
tiek pastraipą su numeriu 13.1, tiek 13.1.1 bei 13.1.2 ir t.t.).
APRAŠAS - Lietuvos Respublikos valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir
grąžinimo tvarkos aprašas, 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės
paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(redakcija pagal 2009 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 480) nuostatos.
ŠALYS – Sutartį sudarę Bankas ir Kredito gavėjas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
Sutarties objektas
1. Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą kreditą, o Kredito gavėjas įsipareigoja
gautą kreditą grąžinti, sumokėti už panaudotą kreditą apskaičiuotas palūkanas ir įvykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Sąlygos, reguliuojančios kredito lėšų išmokėjimą
2. Kredito gavėjas prieš imdamas kreditą pateikia Bankui Banko nustatytos formos prašymą išmokėti kreditą bei visus kitus
Banko nurodytus dokumentus, patvirtinančius kredito panaudojimą pagal paskirtį ir atitinkančius kredito suteikimo būdą.
3. Bankas išmoka kredito lėšas į Sąskaitą ne vėliau kaip per vieną Darbo dieną po Sutarties pasirašymo esant Kredito gavėjo
prašymui, jei yra visos šios išankstinės sąlygos:
3.1. prieš suteikiant kredito lėšas nepaaiškėja, jog Sutartyje nurodyti Kredito gavėjo patvirtinimai ir užtikrinimai yra neteisingi ar
klaidinantys;
3.2. nėra Sutarties nutraukimo pagrindų ir nepaaiškėja kitos aplinkybės, keliančios pagrįstą abejonę, kad ateityje gali įvykti bet
kuris Sutarties pažeidimas;

3.3. Kredito gavėjas įvykdė ir toliau vykdo Sutartyje bei kitose su Banku sudarytose sutartyse numatytus įsipareigojimus.
3.4. nepaaiškėja Sutarties priedo Nr. 1 punkte nurodytos aplinkybės;
3.5. Kredito gavėjas nėra nutraukęs studijų ar išbrauktas iš studentų sąrašų;
3.6. sumokėjo Sutarties sudarymo mokestį (jeigu toks yra taikomas).
4. Jei bet kuri Sutartyje nurodyta išankstinė sąlyga neįvykdoma iki kredito lėšų išmokėjimo, Bankas turi teisę atsisakyti
(sustabdyti) kredito lėšų išmokėjimo.
5. Bankui atsisakius išmokėti Kredito gavėjui kredito lėšas, Kredito gavėjo prašymu Bankas informuoja Kredito gavėją apie
kredito neišmokėjimo priežastis.
6. Bankas turi teisę išmokėti kredito lėšas be atskiro pranešimo Kredito gavėjui nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja visos
išankstinės sąlygos, taip pat atidėti išankstinių sąlygų įvykdymą. Bankas neįsipareigoja suteikti kreditą, jei paaiškėja bent viena
Sutarties 1 priede nurodyta aplinkybė.
7. Kredito gavėjas turi teisę raštu atsisakyti imti kreditą ar jo dalį. Jei Kredito gavėjas paima ne visą kredito sumą, Bankas
atsižvelgdamas į faktiškai paimtą kredito sumą pakeičia Grafiką, netrumpindamas galutinio kredito grąžinimo termino.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka
8. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama išreiškus bendrą kredito kainą metiniu procentiniu dydžiu.
9. Į bendrą kredito kainą įskaičiuojamos visos su Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusios išlaidos bei su Sutartimi susijusių
papildomų paslaugų išlaidos ir mokesčiai, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Bankui.
10. Apskaičiuojant bendrą kredito kainą neįtraukiamos Kredito gavėjo už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą
mokėtinos netesybos.
11. Bendros kredito kainos metinė norma, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje, yra apskaičiuota remiantis šiomis
prielaidomis:
11.1. Sutartis galios sutartą laikotarpį;
11.2. Šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
11.3. metinė kredito palūkanų norma liks tokia pat kaip ir Sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikoma iki Sutarties pabaigos;
11.4. kiti mokesčiai išliks tokie patys kaip Sutarties sudarymo metu ir bus taikomi iki Sutarties pabaigos.
12. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta bendros kredito
kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka.
Su Sutartimi susiję mokesčiai
13. Kredito gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku sumokėti Bankui Sutartyje nurodytus mokesčius ir kitus mokesčius, susijusius
su Sutartimi (Sąskaitos aptarnavimo mokestis ir kt.).
14. Sutarties sudarymo mokestis (jeigu toks taikomas) sumokamas Bankui ne vėliau kaip Sutarties sudarymo dieną į Banko
Kredito gavėjui nurodytą Banko sąskaitą.
15. Sutarties sudarymo mokesčio dydis yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje, o Banko Sąskaitos administravimo
mokesčių (jeigu tokie yra taikomi) dydžiai yra nurodyti Banko Kainyne. Kainynas gali būti keičiamas Banko paslaugų teikimo
bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, Mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos, Kainynas bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.dnb.lt bei bet kuriame Banko
klientų aptarnavimo padalinyje.
Kredito sugrąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka
16. Kredito gavėjas privalo mokėti Bankui Sutarties specialiojoje dalyje nustatytos normos palūkanas, skaičiuojamas nuo
išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Konkretų mėnesį mokėtina palūkanų suma yra nurodyta Grafike, kuris pakeičiamas ir
pateikiamas Kredito gavėjui Sutartyje nustatyta tvarka.
17. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Bankui kreditą metodu (linijiniu), dalimis ir terminais, nurodytais Sutarties specialioje
dalyje arba Grafike, jeigu Sutarties specialioje dalyje nurodyta, kad prie Sutarties pridedamas Grafikas, kuris yra Sutarties
priedas. Grafikas parengtas atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijos numatytą studijų trukmę, kuri nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje, ir neatsižvelgiant į faktinę studijų baigimo, studijų nutraukimo ar išbraukimo iš studentų sąrašų datą.
Nepriklausomai nuo Sutarties specialiojoje dalyje ar Grafike nurodyto kredito grąžinimo termino pradžios, kreditas privalo būti
pradėtas grąžinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vieno iš šių faktų paaiškėjimo:
17.1. faktinės studijų, kurioms suteiktas kreditas baigimo dienos;
17.2. studijų, kurioms suteiktas kreditas nutraukimo dienos;
17.3. Kredito gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų dienos.

18. Įmokos mokamos kiekvieną mėnesį Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Mokėjimo dieną. Kredito gavėjas įsipareigoja
užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki artimiausios dienos, einančios prieš Mokėjimo dieną, pabaigos Sąskaitoje būtų pakankamas
lėšų likutis Įmokai padengti.
Jeigu Mokėjimo dienos pradžioje Sąskaitoje esančio lėšų likučio nepakanka Įmokai padengti, Bankas rezervuoja Įmokos
dengimui trūkstamą lėšų sumą kitose Kredito gavėjo sąskaitose Banke, apribodamas Kredito gavėjo teisę disponuoti šia lėšų
suma iki šių lėšų nurašymo Įmokos dengimui, kuris atliekamas ne vėliau, kaip iki Mokėjimo dienos pabaigos. Jeigu iki
rezervuotų lėšų nurašymo Įmokos dengimui Kredito gavėjas į Sąskaitą perveda trūkstamą lėšų sumą, Bankas nedelsiant
panaikina apribojimą Kredito gavėjui disponuoti atitinkama suma kitose Kredito gavėjo sąskaitose Banke.
19. Jei Kredito gavėjas moka kintamas palūkanas, tai:
19.1. kintama metų palūkanų norma apskaičiuojama skaičiaus šimtosios dalies tikslumu;
19.2. jeigu Bankas nustato, kad dėl aplinkybių, darančių esminę įtaką tarpbankinei rinkai, nėra tinkamų ir teisingų priemonių
nustatyti kintamą bazinę palūkanų normą, Bankas nedelsiant apie tai informuoja Kredito gavėją ir Fondą. Tokiu laikotarpiu
Bankas taiko palūkanų normą, kurią sudaro marža ir Banko nustatyta bazinė palūkanų norma, kurios pagrindą sudaro Bankui
tenkantys kredito lėšų kaštai, kokį finansavimo šaltinį jis bepasirinktų (veikiant komerciškai pagrįstu būdu).
20. Bankas vienašališkai pakeičia Grafiką, nuo vieno iš faktų, nurodytų Sutarties bendrosios dalies 17.1-17.3 punktuose,
paaiškėjimo dienos. Su nauju Grafiku Kredito gavėjas gali susipažinti Banko internete pagalba. Kredito gavėjas neatleidžiamas
nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, jei Kredito gavėjas negauna Grafiko ir nesikreipia į Banką dėl Grafiko
gavimo.
21. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti visą ar dalį kredito anksčiau nei Sutartyje nustatytais mokėjimo terminais,
jeigu raštu arba Banko internete 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 Banko internete pagalba.
22. Kredito gavėjas užtikrina, kad Sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis kreditui ar jo daliai grąžinti, Sutartyje bei Kainyne
nustatytiems mokesčiams bei kitoms Mokėtinoms sumoms nurašyti. Tuo atveju, jei Sąskaitoje bus nepakankamas lėšų likutis
Mokėtinoms sumoms nurašyti, Bankas turi teisę nevykdyti išankstinio kredito grąžinimo.
23. Kredito gavėjui grąžinant dalį kredito anksčiau termino, atsižvelgiant į faktiškai prieš terminą sugrąžinto kredito sumą
mažinamos likusių Įmokų sumos, pradedant nuo sekančios Įmokos.
24. Kredito gavėjui grąžinus dalį kredito anksčiau termino ir pateikus prašymą gauti pakeistą Grafiką, pakeistas Grafikas jam
pateikiamas Banke internete arba, jei Kredito gavėjas nėra sudaręs naudojimosi Elektroninės bankininkystės paslaugomis
sutarties, pasirašytinai.
25. Bankas nuskaito Kredito gavėjo įmokėtas lėšas išankstiniam kredito ar jo dalies grąžinimui, tik jei tokio mokėjimo metu nėra
pradelstų Mokėtinų sumų pagal Sutartį ar kitas su Banku sudarytas sutartis. Esant pradelstų Mokėtinų sumų pagal Sutartį ar
kitas su Banku sudarytas sutartis, Bankas visų pirma padengia pradelstas Mokėtinas sumas pagal Sutartį ar kitas su Banku
sudarytas sutartis, o likusią sumą įskaito išankstiniam kredito ar jo dalies grąžinimui.
26. Jei Kredito gavėjas įmoka lėšas kredito grąžinimui anksčiau Sutartyje nustatytų terminų neįspėjęs Banko, tai Bankas turi
teisę panaudoti gautas lėšas Mokėtinoms sumoms dengti laikantis Sutartyje nustatytų terminų.
27. Kol Bankas nenurodo kitaip, visi mokėjimai prieš terminą vykdomi Bankui nusirašant pinigus nuo Sąskaitos pagal Sutartyje
nustatytas Mokėtinų sumų nurašymo ir paskirstymo taisykles.
Mokėtinų sumų nurašymo ir paskirstymo tvarka
28. Kredito gavėjo Bankui Mokėtinos sumos, suėjus jų terminui, nurašomos nuo Sąskaitos be atskiro raštiško įspėjimo ar
Kredito gavėjo sutikimo, o neesant lėšų Sąskaitoje – nuo kitų Kredito gavėjo sąskaitų ir indėlių Banke tiek eurais, tiek užsienio
valiuta.
29. Kredito gavėjo Mokėtinos sumos laikomos sumokėtomis jų nurašymo dieną iš Sąskaitos ar kitų Kredito gavėjo sąskaitų
Banke.
30. Kredito gavėjas Mokėtinas sumas moka ta valiuta, kuria kreditas suteiktas, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. Jei skiriasi
Bankui Mokėtinų sumų ir Sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiuta, tai Bankas nurašo Sąskaitoje ar
kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančią lėšų sumą, reikalingą Bankui Mokėtinoms sumoms padengti, pagal nurašymo dieną
Banko nustatytą Sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiutos ir Bankui Mokėtinų sumų valiutos keitimo
santykį. Valiutos keitimo išlaidos tenka Kredito gavėjui.
31. Jei kredito valiuta (toliau - Pirminė valiuta), atitinkamų valstybinių ar tarptautinių institucijų nurodymu bus pakeista kita
valiuta (toliau - Nauja valiuta), Bankas kreditą teiks, o Kredito gavėjas Įmokas ir kitas Mokėtinas sumas mokės Nauja valiuta
pagal Naujos valiutos įvedimo dienos Naujos valiutos ir Pirminės valiutos oficialų keitimo kursą.
32. Jeigu Sutartyje nustatyta mokėjimo diena tenka ne Darbo dienai, tai termino pasibaigimo diena laikoma kita po ne Darbo
dienos einanti Darbo diena.
33. Bankas turi teisę pirma eile padengti Mokėtinas sumas ir tik po to vykdyti mokėjimus pagal Kredito gavėjo ar kitų asmenų
pateiktus mokėjimo nurodymus iš Kredito gavėjo Sąskaitos, jei Šalys nesusitaria kitaip, išskyrus LR įstatymų numatytus
atvejus.
34. Tai tais atvejais, kai Bankas gauna iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei reikalinga Mokėtinoms sumoms pagal Sutartį
padengti, Mokėtinos sumos dengiamos tokia tvarka:
34.1. pirma eile dengiami delspinigiai;

34.2. antra eile dengiamos palūkanos, pirmiausia dengiant ilgiausiai pradelstas mokėti palūkanas;
34.3. trečia eile grąžinamas kreditas;
34.4. ketvirta eile atlyginamos Banko patirtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.
35. Jei Bankas dėl trečiųjų asmenų veiksmų negali ar yra tikimybė, kad negalės nurašyti nuo Sąskaitos lėšų, reikalingų
Mokėtinoms sumoms padengti, Kredito gavėjas turi nedelsiant informuoti apie tai Banką. Kadangi tokios aplinkybės neatleidžia
Kredito gavėjo nuo Sutartyje nurodytų pareigų, tame tarpe Mokėtinų sumų mokėjimo, vykdymo, Bankas, gavęs Kredito gavėjo
pranešimą, nurodo Banko sąskaitos, į kurią Kredito gavėjas turi atlikti mokėjimus, rekvizitus, o Kredito gavėjas privalo Sutartyje
nustatytais terminais Bankui Mokėtinas sumas mokėti į nurodytą Banko sąskaitą. Šiuo atveju laikoma, kad Kredito gavėjo pagal
Sutartį Mokėtinos sumos yra Bankui sumokėtos nuo piniginių lėšų įmokėjimo į Banko nurodytą sąskaitą.
Pavėluotų mokėjimų atveju taikomos netesybos bei jų apskaičiavimo tvarka
36. 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.
37. Delspinigiai yra apskaičiuojami ir mokami ta valiuta, kuria yra suteiktas kreditas.
38. Kredito gavėjui netinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, dėl ko susidaro pradelsti mokėjimai viršijantys 2.90
Eur, Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvienu atveju susidarius tokio dydžio pradelstiems mokėjimams sumokėti Bankui
susidariusios skolos administravimo mokestį lygų 12 Eur.
39. 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.
Užtikrinimo priemonės
40. Kredito gavėjas ir Bankas susitaria, jog visos esamos ir būsimos lėšos Sąskaitoje bei kitose tiek Sutarties sudarymo
momentu, tiek vėliau Banke atidarytose sąskaitose ir indėliuose bei reikalavimo teisė išmokėti lėšas ir palūkanas yra įkeistos
Bankui Sutarties pagrindu, užtikrinant Sutartyje numatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymą. Sutartimi Kredito gavėjas
perduoda Bankui pagal šį punktą įkeičiamą turtą kaip reikalauja įstatymai dėl paprastos rašytinės formos taikymo įkeitimo
sandoriams.
41. Kredito gavėjas iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo įsipareigoja neuždaryti Sąskaitos. Pasikeitus Sąskaitos ar kitų
sąskaitų numeriams, Sąskaitos ir kitų sąskaitų įkeitimas išlieka. Bankas turi teisę pateikti informaciją kitiems asmenims apie
Sąskaitos ir kitų sąskaitų bei indėlių įkeitimą.
42. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjo disponavimas įkeistomis lėšomis minėtose sąskaitose nebus ribojamas, ir kad iš įkeistų
lėšų šios Sutarties pagrindu nebus išieškoma didesnė suma nei reikalinga visiškam prievolių pagal Sutartį įvykdymui.
43. Šalys Sutarties specialiojoje dalyje gali susitarti ir dėl kitokių prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonių.
Sutarties atsisakymas
44. 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.
45. Kredito gavėjui atsisakius Sutarties Kredito gavėjas privalo įvykdyti įsipareigojimus Bankui Sutarties Bendrosios dalies 21 ir
22 punktuose nustatyta tvarka.
46. Kredito gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad Kredito gavėjui atsisakius šios Sutarties, Kredito gavėjo pagal šią Sutartį
Bankui sumokėtas Sutarties sudarymo mokestis ir palūkanos negrąžinami, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
Kitos Kredito gavėjo pareigos
47. Kredito gavėjas įsipareigoja:
47.1. per protingą terminą pateikti Bankui visą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, apie Sutarties vykdymą, Kredito gavėją
ir kitus asmenis, kurią vadovaujantis teisės aktais Bankas privalo pateikti Lietuvos bankui bei kitoms valstybės institucijoms
pagal jų pareikalavimą;
47.2. Kredito gavėjas, sustabdęs, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba vėliau nei Sutartyje nurodyta studijų baigimo data
arba išbrauktas iš studentų sąrašų, laikinai sustabdęs studijas mokslo ar studijų institucijoje ar esantis akademinėse
atostogose, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą ir Banką;
47.3. po Sutarties sudarymo be Banko raštiško leidimo neprisiimti jokių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo, pirkimo-pardavimo
išsimokėtinai ar kitokio finansavimo sutartis, sudaromas su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, taip pat neprisiimti jokių
įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis, išskyrus:
47.3.1. ketinamus prisiimti įsipareigojimus, apie kuriuos Kredito gavėjas raštu informavo Banką iki Sutarties sudarymo;

47.3.2. atvejus, kai iš Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio gaunamų per mėnesį pajamų atėmus pagal ketinamus prisiimti ir turimus
įsipareigojimus per mėnesį mokėtinas sumas (įskaitant ir pagal Sutartį Mokėtinas sumas) lėšų skirtumas būtų didesnis nei 4 LR
Vyriausybės nustatyto MGL (minimalaus pragyvenimo lygio) kiekvienam šeimos nariui. Bankas, apskaičiuojant per mėnesį
mokėtiną sumą, ketinamų prisiimti įsipareigojimų dydį dalina iš įsipareigojimų įvykdymo terminui tenkančio mėnesio skaičiaus.
Tuo atveju, kai įsipareigojimas neterminuotas, laikoma, kad visa įsipareigojimų suma tenka vienam mėnesiui.
47.4. paimtą kreditą panaudoti pagal kredito paskirtį;
47.5. Bankui pareikalavus, pateikti Bankui dokumentus, patvirtinančius gauto kredito ar jo dalies panaudojimą pagal kredito
paskirtį;
47.6. nedelsiant informuoti Banką apie Kredito gavėjo nevykdomus ar netinkamai vykdomus bet kokius finansinius
įsipareigojimus, kuriuose Kredito gavėjui pateikti reikalavimai gali turėti įtakos Sutartyje numatytam Kredito gavėjo
įsipareigojimų įvykdymui, tame tarpe, bet neapsiribojant, ir apie tokius, dėl kurių Kredito gavėjui yra iškeltos civilinės ar
baudžiamosios bylos
47.7. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Banko reikalavimo gavimo dienos pateikti Bankui Banko prašomą informaciją,
pagal finansų įstaigoms keliamus reikalavimus reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti, įskaitant informaciją apie Sutarties
vykdymą, Kredito gavėją, laiduotojus, garantus ir kitus asmenis;
47.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pasikeitimo informuoti Banką raštu apie savo vardo, pavardės, asmens kodo,
šeiminės padėties, gyvenamosios vietos adreso, telefono ar fakso numerių, šeimos sudėties, darbovietės pasikeitimą ar kitas
svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui;
47.9. neperleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Banko raštiško leidimo;
47.10. jei Sutarties specialiojoje dalyje yra numatytos prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės, pateikti jas
Bankui Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;
47.11. vykdyti kitas Sutartyje numatytas ar tiesiogiai iš jos nuostatų išplaukiančias pareigas.
Sutarties pažeidimai ir jų pasekmės
48. Laikoma, kad Kredito gavėjas pažeidė Sutartį, jei jis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
49. Laikoma, kad Kredito gavėjas iš esmės pažeidė Sutartį, jei:
49.1. Kredito gavėjas pradelsė Mokėtinų sumų mokėjimą ilgiau kaip vieną mėnesį ir pradelstų Mokėtinų sumų suma yra ne
mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos kredito sumos arba Mokėtinų sumų mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius
iš eilės.
49.2. paaiškėja, jog Bankui pateikti Kredito gavėjo pareiškimai yra neatitinkantys tikrovės ir/ar pateikta informacija yra neišsami
ir/ar klaidinanti;
49.3. Kredito gavėjas kreditą ar jo dalį gauna pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir/ar šios Sutarties sąlygas ir/ar panaudoja
gautą kreditą ne pagal kredito paskirtį .
50. Įvykus Sutarties pažeidimui Bankas turi teisę:
50.1. atsisakyti suteikti kreditą ar jo dalį arba sustabdyti kredito išmokėjimą iki Kredito gavėjas ištaisys Sutarties pažeidimus;
50.2. esminio Sutarties pažeidimo atveju - nutraukti Sutartį arba pareikalauti nedelsiant sugrąžinti visą kreditą ar jo dalį prieš
terminą;
51. 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:
51.1. kreiptis į Fondą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo; ir/arba
51.2. Sutartyje nustatyta tvarka laiku nesumokėtas Mokėtinas sumas nurašyti nuo Kredito gavėjo sąskaitų Banke ir kituose
bankuose bet kokia valiuta, ir/arba
51.3. Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuoti delspinigius;
51.4. Įgyvendinti kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas Banko teises.
52. Jei Bankas nepagrįstai, nesant Sutartyje numatytų pagrindų neišmoka kredito ar jo dalies per Sutartyje nustatytą terminą ir
Šalys raštu nesusitarė kitaip, Bankas moka Kredito gavėjui baudą, lygią 0,5 (penkios dešimtosios) proc. nuo Sutartyje
nurodytos kredito sumos. Bankui sumokėjus Kredito gavėjui baudą, Banko šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai laikomi visiškai
įvykdytais.
Sutarties nutraukimas
53. Sutartis gali būti nutraukta Banko ar Kredito gavėjo iniciatyva arba Sutarties šalių susitarimu.
54. Sutartis Banko iniciatyva gali būti nutraukta, jei Kredito gavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį.
55. Esant esminiam Sutarties pažeidimui, Bankas raštu informuoja Kredito gavėją apie esminį Sutarties pažeidimą. Klientui
neištaisius pažeidimo per pranešime nurodytą terminą, Bankas pakartotinai informuoja Kredito gavėją ir nustato ne trumpesnį
kaip 14 dienų terminą Sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Banko nustatytą terminą nepašalinus esminio
Sutarties pažeidimo, Sutartis laikoma nutraukta po 14 dienų nuo pranešimo Sutarties pažeidimui pašalinti išsiuntimo dienos be
atskiro pranešimo. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę vienašališkai atšaukti Sutarties nutraukimą.
56. Sutartis Kredito gavėjo iniciatyva gali būti nutraukta, jei:
56.1. Bankas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

56.2. Bankas vienašališkai Sutartyje nenumatytais atvejais pablogino Kredito gavėjui su kreditu susijusias ekonomines sąlygas;
56.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
57. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas privalo grąžinti visą paimtą kreditą, sumokėti iki kredito
sugrąžinimo dienos apskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas ir kitas Mokėtinas sumas.
58. Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų, delspinigių ir kitų Sutartyje numatytų Mokėtinų sumų skaičiavimo bei
nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti kreditą, mokėti kitas Mokėtinas sumas ir vykdyti kitas Sutarties sąlygas.
Neteisminė apskundimo ir žalos atlyginimo tvarka
59. Šalys siekia iškilusius ginčus, tame tarpe ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.
60. Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Banko veiksmų Kredito gavėjas patyrė žalą ar Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų
saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Banką ir pagrįsti savo reikalavimą.
61. Bankas įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą į Kredito gavėjo prašymą (skundą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Kredito gavėjo prašymą (skundą) Bankas išnagrinėja
nemokamai.
Finansų rinkos sutrikimai
62. Esant finansų rinkos sutrikimams, kai Bankas tarpbankinėje rinkoje įprastos verslo praktikos būdu negali gauti atitinkamo
termino finansavimo atitinkama valiuta arba pabrangus Banko skolinimosi kaštams, bei neatsižvelgiant į Sutarties specialiojoje
dalyje įtvirtintą Banko teisę vienašališkai keisti Banko palūkanų bazę, kai kreditas yra suteikiamas su kintama arba iš dalies
fiksuota palūkanų norma, Bankas, informavęs Kredito gavėją, turi teisę sustabdyti kredito ar kredito dalies išmokėjimą.
63. Iš eilės tris mėnesius nepaskelbus kintamų palūkanų bazės, Bankas turi teisę vienašališkai pasirinkti kitą maksimaliai
panašų alternatyvų rodiklį, kuris bus naudojamas metų palūkanų normai už kreditą nustatyti. Banko pasirinktas alternatyvus
rodiklis bus skelbiamas Banko internetiniame tinklalapyje www.dnb.lt , taip pat apie pasikeitusią palūkanų apskaičiavimo
metodiką Kredito gavėją Bankas informuos raštišku pranešimu. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas nesutinka su Banko
pasirinktu alternatyviu rodikliu, kuris bus naudojamas metų palūkanų normai už kreditą nustatyti, Kredito gavėjas turi teisę per 3
darbo dienas nuo Banko pranešimo gavimo dienos raštu informuoti Banką apie nesutikimą ir per 60 kalendorinių dienų nuo
Banko pranešimo gavimo dienos grąžinti kreditą be mokesčio už kredito grąžinimą anksčiau Sutartyje nustatyto galutinio
kredito grąžinimo termino.
Baigiamosios nuostatos
64. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
65. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik Šalims papildomai raštiškai susitarus, išskyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai Sutarties sąlygas nustato ar keičia Bankas vienašališkai.
65. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Bankui, o kitų Sutarties egzempliorių surašyta
tiek, kiek pagal Sutartį yra Kredito gavėjų ir jie įteikiami kiekvienam Kredito gavėjui. Bankas ir Kredito gavėjai pasirašo ant
kiekvieno Sutarties lapo. Kredito gavėjai patvirtina, kad gavo po vieną Sutarties egzempliorių.
66. Kitos Sutarties sąlygos yra nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje. Šalims nepasirašius Sutarties specialiosios dalies,
Sutartis
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