PATVIRTINTA:
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.
PASKOLOS SUTARTIS Nr. S………
... m. … mėn. … d.
Vilnius
4.2. Fondas turi teisę pareikalauti grąţinti išduotą paskolą ir sumokėti
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. geguţės 27 d. nutarimu
Nr. 480 patvirtintu Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, palūkanas bei delspinigius anksčiau sutartyje nustatyto termino, apie tai prieš 30
administravimo ir grąţinimo tvarkos aprašu (Ţin, 2009, Nr. 64-2569) (toliau – Aprašas): kalendorinių dienų raštu įspėjęs Paskolos gavėją, esant nors vienai iš šių sąlygų:
4.2.1. Paskolos gavėjas paţeidţia šios sutarties sąlygas ir ilgiau kaip 30 kalendorinių
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (toliau vadinama - Fondas), atstovaujamas
dienų negrąţina paskolos sutartyje bei grafike nustatytais terminais numatytos paskolos
………………………………………………………………………………………………..,
dalies ir nesumoka priskaičiuotų palūkanų;
(atstovaujančio asmens vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)
4.2.2. Paskolos gavėjas pateikia klaidingą informaciją apie savo gyvenamąją vietą ir
ir …………………………………………………………………………………………..
(aukštosios mokykos pavadinimas, fakultetas, studijų pakopa)
……...kurso darbovietę.
4.3. Tais atvejais, kai pasikeičia paskolos gavėjo studijų data, Fondas turi teisę
……………… studijų formos studentas(-ė)……………………. (toliau vadinamas vienašališkai pakeisti paskolos ar jos dalies grąţinimo pradţią, taip, kad paskolos gavėjas
Paskolos
gavėjas),
asmens
kodas
………………………, gyvenantis paskolą pradėtų grąţinti ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo, nutraukimo ar
…………………………, sudarė šią sutartį:
paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų.
1. SUTARTIES DALYKAS IR SĄLYGOS
1.1. Fondas suteikia Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas priima šioje sutartyje
nurodytomis sąlygomis paskolą:
1.1.1. PASKOLOS SUMA: … ( suma žodžiais) litų.
1.1.2. PASKOLOS TIKSLAS: studijų įmokoms mokėti.
1.1.3. METINIŲ PALŪKANŲ DYDIS: 5 procentai.
1.1.4. DELSPINIGIŲ NORMA: 0,02 procentai.
1.1.5. PASKOLOS GRĄŢINIMO TERMINAS: paskola grąţinama per laiką, ne
daugiau kaip tris kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gauta paskola.
2. FONDAS ĮSIPAREIGOJA
2.1. Paskolos gavėjui skirtą paskolos sumą pervesti į …………………………………

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas)

sąskaitą …………………………., bankas: ………………, banko kodas: …………..
2.2. Paskolos sumą pervesti į valstybinės aukštosios mokyklos sąskaitą per 10 darbo
dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
2.3. Priimti grąţinamą paskolą ar jos dalis, o palūkanas skaičiuoti nuo tos dienos, kai
reikia pradėti grąţinti paskolą.
2.4. Priimant grąţinamą paskolą ar jos dalis anksčiau negu numatyta jos grąţinimo
grafike, įmokėta suma padengti paskolą ar jos dalį, palūkanas perskaičiuoti nuo likusios
paskolos dalies, negrąţintą paskolą lygiomis dalimis paskirstyti likusiam paskolos grąţinimo
terminui. Šiuo atveju naują paskolos grąţinimo grafiką Fondas Paskolos gavėjui pateikia tik
gavęs Paskolos gavėjo rašytinį prašymą.
2.5. Informuoti paskolos gavėją apie paskolos ar jos dalies grąţinimo pradţios
pakeitimą šios sutarties 4.3 punkte nustatytais atvejais.
3. PASKOLOS GAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA
3.1. Grąţinti paskolą Fondui šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
Paskolą pradėti grąţinti ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo, nutraukimo ar
paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Grąţinti paskolą kas ketvirtį lygiomis dalimis,
ketvirtinę įmoką uţ tą ketvirtį mokant nuo ketvirčio 1 iki ketvirčio trečiojo mėnesio 10
dienos pagal paskolos grąţinimo grafiką. Paskola laikoma grąţinta, kai grąţinama visa jos
suma, palūkanos ir delspinigiai, jeigu tokie yra.
3.2. Mokėti Fondui sutartyje nustatytą ir apskaičiuotą palūkanų sumą, įmoką uţ tą
ketvirtį mokant nuo ketvirčio 1 iki ketvirčio trečio mėnesio 10 dienos.
3.3. Uţ laiku negrąţintą paskolą ar jos dalį ir laiku nesumokėtas palūkanas mokėti
Fondui šios sutarties 1.1.4 punkte nustatyto dydţio delspinigius, nuo laiku negrąţintos
paskolos ar jos dalies ir palūkanų sumos uţ kiekvieną pavėluotą dieną.
3.4. Pakeitęs vardą ar pavardę, darbovietę, gyvenamąją vietą, telefonų numerius, per 30
dienų apie tai raštu informuoti Fondą.
3.5. Fondui pareikalavus, 4.2 punkte numatytais atvejais, anksčiau sutartyje nustatyto
termino grąţinti visą paskolos sumą, priskaičiuotas palūkanas bei delspinigius, tai įvykdyti
per Fondo nustatytą terminą.
3.6. Prašydamas atidėti paskolos grąţinimą, pagal šios sutarties 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7
punktus, raštu kreiptis į Fondą prieš 30 dienų iki paskolos ar jos dalies grąţinimo termino
pradţios ir pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių gali būti pratęstas
paskolos grąţinimo terminas, atidedant paskolos mokėjimą. Prašydamas atidėti paskolos
grąţinimą 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5 punkte nurodytais atvejais ar atleisti nuo paskolos grąţinimo 6.2
punkte nurodytais atvejais, raštu kreiptis į Fondą ir pateikti dokumentus, patvirtinančius
aplinkybes, dėl kurių gali būti pratęstas paskolos grąţinimo terminas, atidedant paskolos
mokėjimą, ar dėl kurių paskolos gavėjas gali būti atleidţiamas nuo paskolos grąţinimo.
3.7. Per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Fondą apie šios sutarties 6.1.1 punkte
nurodytos sąlygos pasibaigimą.
3.8. Per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Fondą apie įsidarbinimą, esant šios
sutarties 6.1.3 punkte nurodytai sąlygai.
3.9. Per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Fondą apie šios sutarties 6.1.4 punkte
nurodytos sąlygos pasibaigimą.
3.10.Paskolos gavėjas, sustabdęs studijas, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba
vėliau nei numatoma studijų baigimo data, arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalo
nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą.
4. FONDO TEISĖS
4.1. Paskolos gavėjui vėluojant atsiskaityti pagal grąţinimo grafiką, Fondas paskolos
gavėjo įmokėtas sumas nukreipia paskolos gavėjo įsiskolinimui uţ kiekvieną ketvirtį atskirai
dengti tokia tvarka: delspinigiai, palūkanos, paskola.

5. PASKOLOS GAVĖJO TEISĖS
5.1. Gauti šios sutarties 1.1 punkte nurodytą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
5.2. Raštu kreiptis į Fondą dėl paskolos ar jos dalies grąţinimo termino atidėjimo ar
atleidimo nuo paskolos grąţinimo šios sutarties 3.6 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Grąţinti paimtą paskolą ar jos dalį anksčiau nei numatyta jos grąţinimo grafike .
Tokiu atveju likusi negrąţintos paskolos dalis paskirstoma lygiomis dalimis likusiam
paskolos grąţinimo terminui, o palūkanos perskaičiuojamos ir mokamos nuo likusios
paskolos dalies.
6. KITOS SĄLYGOS
6.1. Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos ar jos dalies
grąţinimas gali būti Paskolos gavėjui atidėtas:
6.1.1. dėl neįgalumo, ligos ar suţalojimo - nedarbingumo laikotarpiui;
6.1.2. dėl nėštumo ir gimdymo - nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;
6.1.3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, - kol vaikui sukaks 3
metai;
6.1.4. asmenims, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje studijų laikotarpiui;
6.1.5. bedarbiams - įsiregistravimo darbo birţoje laikotarpiui;
6.1.6. asmenims, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius
6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės uţ valstybės remiamų pajamų dydį ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;
6.1.7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima
sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.
6.2. Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu nuo paskolos ar jos dalies
grąţinimo gali būti atleidţiami Paskolos gavėjai, įstatymo nustatyta tvarka pripaţinti
nedarbingais ir pateikę Fondui tai patvirtinančius dokumentus.
6.3. Paskola negrąţinama mirus Paskolos gavėjui.
6.4. Paskolos gavėjas patvirtina, kad jam yra ţinoma, jog paskolos studijų įmokoms
mokėti neturi teisės gauti asmenys:
6.4.1. kurie nėra studentai;
6.4.2. kurių bendra Aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės
paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų 385 bazinės socialinės išmokos dydţius,
išskyrus atvejus, kai Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu ši suma buvo
padidinta;
6.4.3. kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;
6.4.4. kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal Aprašo nustatyta tvarka sudarytas
paskolų sutartis ir kitas, iki Aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas
paskolų sutartis.
6.5. Paskolos gavėjas patvirtina, kad nėra šios sutarties 6.4. punkte nurodytų
aplinkybių, kurioms esant paskolos gavėjas negalėtų gauti paskolos.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik šalims papildomai raštiškai
susitarus. Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ar kiti priedai turi tokią pačią juridinę
galią kaip ir ši sutartis ir yra neatskiriamos šios sutarties dalys.
7.2. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol šalys įvykdys
visus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.
7.3. Ginčai tarp šalių vykdant šią sutartį sprendţiami derybų keliu. Nepavykus ginčų
išspręsti derybų keliu, ginčai sprendţiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
teisme pagal Fondo buveinę.
7.4. Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,
kiekvienai šaliai po vieną.
FONDO REKVIZITAI
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Į/k 191722967, Goštauto 12-407,
Vilnius, LT-01108, sąskaita Nr. LT257300010002462630 "Swedbank", AB, kodas 73000.
Telefonai: dėl atsiskaitymų (8 5) 2553376, dėl atidėjimų (8 5) 2639154. Elektroninio pašto
adresas: fondas@vmsfondas.lt

(paskolos gavėjo vardas, pavardė)
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PASKOLOS GRĄŽINIMO GRAFIKAS
Paskolos sutarties Nr. S.............................................
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Paskolos gavėjas: .................................................................................................................
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