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1. Sutartyje vartojamos sąvokos
Aprašas – Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo,
administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480;
Bankas – „Swedbank“, AB (buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius,
tel.: 1884 (skambinant iš užsienio +370 5 268 4444), faks.: +370 5 258 2700,
elektroninio pašto adresas: info@swedbank.lt, tinklalapis internete: www.swedbank.lt;
juridinio asmens kodas 112029651; duomenys apie Banką kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre; Bankas verčiasi finansinių paslaugų
teikimu, jam yra išduota banko licencija Nr. 11, kurią 1993 m. gruodžio 28 d. išdavė
Lietuvos bankas;
Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma — Kredito sumos ir bendros
vartojimo kredito kainos suma;
Bendros kredito kainos metinė norma – bendros vartojimo kredito kainos, kurios
dydį Kredito gavėjas gali apskaičiuoti iš Bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos
sumos atėmęs Kredito sumą, išraiška metiniu procentų dydžiu. Bendros kredito kainos
metinė norma, apskaičiuota darant prielaidas, kad Sutartis galios terminą lygų
Sutarties trukmei, Bankas visą Kredito sumą Kredito gavėjui išmoka Sutarties
pasirašymo dieną, iš Sutarties kylančius savo įsipareigojimus šalys vykdys pagal
Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, Įkainių dydis ir kitos
išlaidos išliks tokios pat kaip ir Sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki
Sutarties pabaigos;
Bendrosios sąlygos – Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios
sąlygos;
Darbo diena – diena, kurią Bankas teikia paslaugas bei vykdo operacijas, ir kuri nėra
šeštadienis, sekmadienis ar kita oficiali švenčių ar nedarbo diena Lietuvos
Respublikoje;
EURIBOR - Palūkanų keitimo dieną paskelbta Palūkanų periodo trukmės Europos
tarpbankinės rinkos palūkanų norma (angl. Euro Interbank Offered Rate), išreikšta
metinėmis palūkanomis. EURIBOR rodiklį nustato, administruoja ir skelbia Europos
pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute) ar kita oficialiai
paskirta organizacija. Jei Palūkanų keitimo dieną tokia Europos tarpbankinės rinkos
palūkanų norma nėra paskelbta, naudojama paskutinė prieš Palūkanų keitimo dieną
paskelbta minėto rodiklio reikšmė. Jeigu EURIBOR rodiklio reikšmė yra neigiama, ji
laikoma lygi nuliui;
Fondas – Valstybinis studijų fondas (juridinio asmens kodas 191722967), kuris
Aprašo, ir sutarčių tarp Fondo ir Banko nustatyta tvarka administruoja ir vykdo
suteiktas valstybės garantijas.
Išmoka – Kredito, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“, dalis, kurios dydis
nustatomas laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, ir kurią Bankas kiekvieną
kalendorinį mėnesį Išmokų mokėjimo dieną suteikia Kredito gavėjui laikotarpyje nuo
Išmokų mokėjimo pradžios iki Išmokų mokėjimo pabaigos;
Išmokų mokėjimo diena – Sutarties dalyje „Išmokų mokėjimų diena“ nurodyta
kiekvieno kalendorinio mėnesio diena (jeigu tam tikras mėnuo neturi tokios dienos
– paskutinė tokio mėnesio kalendorinė diena), kurią Bankas Sutartyje nustatytomis
sąlygomis suteikia Kredito gavėjui Kreditą. Pirma Išmoka gali būti išmokama ne
Išmokų mokėjimo dieną, Pirmos išmokos išmokėjimo terminas nurodytas Sutartyje;
(sąlyga taikoma tik Kreditui, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“);
Išmokų mokėjimo pabaiga – Sutartyje nurodytas terminas, apibrėžtas nurodant
konkrečius metus bei jų mėnesį, iki kurio Bankas Sutartyje nustatyta tvarka ir
sąlygomis Išmokų mokėjimo dienomis išmoka Išmokos sumas; (sąlyga taikoma tik
Kreditui, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“);
Išmokų mokėjimo pradžia – Sutartyje nurodytas terminas, apibrėžtas nurodant
konkrečius metus bei jų mėnesį, kada Bankas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis
Išmokų mokėjimo dienomis išmoka Kredito gavėjui Išmokos sumas. Pirma Išmoka gali
būti išmokama ne Išmokų mokėjimo dieną, Pirmos išmokos išmokėjimo terminas
nurodytas Sutartyje. (sąlyga taikoma tik Kreditui, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo
išlaidoms“);
Įkainiai – Banko paslaugų ir operacijų įkainiai.
Kintama palūkanų dalis – EURIBOR;
Kintamos palūkanos – Sutartyje nurodyta palūkanų rūšis, kurią taikant metinė
palūkanų norma yra apskaičiuojama Palūkanų keitimo dieną kiekvienam tokia diena
prasidedančiam Palūkanų periodui kaip Kintamos palūkanų dalies ir Maržos suma;
Kreditas – Sutarties lauke „Kredito suma ir valiuta“ nurodyta pinigų suma, kurią
Bankas Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais suteikia Kredito gavėjui
Sutartyje nurodytai tikslinei paskirčiai, bei kurią paėmęs Kredito gavėjas privalo
grąžinti Bankui Sutartyje numatytomis dalimis ir terminais;
Kredito gavėjas – Sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kuriam Bankas Sutartyje
numatytomis sąlygomis suteikia Kreditą;
Kredito grąžinimo ir Palūkanų mokėjimo grafikas (toliau Sutartyje – Grafikas)
– Banko parengtas Sutarties priedas, kuriame nustatomos Kredito dalinių grąžinimų ir
mokėtinų Palūkanų sumos ir jų mokėjimo terminai, ir kuris Kredito gavėjui yra
pateikiamas ir keičiamas Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka. Grafikas yra
neatskiriama Sutarties dalis;
Kredito grąžinimo terminas – metais išreikštas laiko tarpas, Sutartyje nustatyta
tvarka ir atvejais prasidedantis pasibaigus Lengvatiniam kredito laikotarpiui, kurio
metu Kredito gavėjas Grafike nustatytais terminais ir sumomis Bankui grąžina Banko
faktiškai suteiktą Kreditą ir moka priskaičiuotas Palūkanas nuo Banko suteiktos ir
Kredito gavėjo negrąžintos Kredito sumos. Iki Kredito grąžinimo termino pabaigos
Kredito gavėjas privalo Grafike nustatytais terminais ir sumomis grąžinti Bankui visą
paimtą Kreditą;
Lengvatinis kredito laikotarpis – terminas iki Studijų baigimo datos ir 12 (dvylika)
mėnesių po Pradinės studijų baigimo datos, kurio metu Kredito gavėjas Grafike
nustatytais terminais ir sumomis Bankui moka priskaičiuotas Palūkanas nuo Banko
suteiktos ir Kredito gavėjo negrąžintos Kredito sumos, tačiau nemoka Bankui Kredito
grąžinimo įmokų, ir kurį Bankas turi teisę Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka
vienašališkai keisti (trumpinti ir ilginti);
Lietuvos bankas – tai institucija, kuri prižiūri Banko veiklą ir nagrinėja vartojimo ginčus
kylančius iš šios Sutarties (yra neteisminių ginčų nagrinėjimo institucija), kurio adresas
Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius (adresas korespondencijai Totorių g. 4, LT-01121
Vilnius), tel.: 8 800 50 500, faks.: +370 8 5 268 0038, elektroninio pašto adresas:
info@lb.lt, tinklalapis internete: www.lb.lt. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme pateiktas sąvokas, jei šia Sutartimi
tokiai sąvokai nėra suteikta kitokia reikšmė.
Linijinis metodas – Kredito grąžinimo metodas, pagal kurį Kreditas yra grąžinamas
Bankui lygiomis dalimis. Paskutinio Kredito dalinio grąžinimo suma gali skirtis nuo kitų
Kredito dalinių grąžinimų sumų;
Marža
–
Sutartyje
nurodyta
procentais
išreikšta
Banko
marža;
Mokėjimų diena – Sutarties dalyje „Mokėjimų diena“ nurodyta kiekvieno kalendorinio
mėnesio diena (jeigu tam tikras mėnuo neturi tokios dienos – paskutinė tokio mėnesio
kalendorinė diena), kurią Kredito gavėjas privalo sumokėti Bankui iki jos priskaičiuotas
Palūkanas ir/ar mokėti Grafike nurodytas Kredito dalinių grąžinimų įmokas;
Palūkanos – procentais išreikštas atlyginimas, kurį Kredito gavėjas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais privalo mokėti Bankui už naudojimąsi Kreditu. Sutartyje

numatytais atvejais Palūkanos ar teisės aktuose nustatyta jų dalis apmokamos
valstybės lėšomis;
Palūkanų keitimo diena – kalendorinė diena, kurią yra keičiamos, t.y. Sutartyje
nustatyta tvarka apskaičiuojamos bei naujam Palūkanų periodui nustatomos Kintamos
palūkanos;
Palūkanų periodas – Sutartyje nurodytos trukmės mėnesiais išreikštas laikotarpis,
kuriam yra nustatomos Kintamos palūkanos ir kuriam pasibaigus Kintamos palūkanos
yra iš naujo apskaičiuojamos bei nustatomos;
Sąskaita – Sutarties lauke „Banko sąskaitos numeris“ nurodyta Kredito gavėjo banko
sąskaita, esanti Banke;
Studijos – Kredito gavėjo prašyme suteikti Kreditą nurodytos studijos, kurių planuojama
pradinė baigimo data yra nurodyta Sutarties dalyje „Pradinė studijų baigimo data“.
Sutarties trukmė – tai terminas, kuris yra lygus toliau nurodytų terminų sumai (i)
Lengvatiniam Kredito laikotarpiui; (ii) Kredito grąžinimo terminui.
Sutartis – ši valstybės remiamos paskolos studentams sutartis su visais vėlesniais jos
pakeitimais ir papildymais;
Valiutos: EUR – eurai.
2. Sutarties dalykas
2.1. Bankas suteikia Kredito gavėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis, terminais ir
tikslinei paskirčiai Kreditą. Pagal šią Sutartį suteikiamo Kredito rūšis yra nurodyta
Sutarties lauke „Kredito paskirtis“. Pagal šią Sutartį suteikiamas Kreditas nėra
vartojimo kreditas.
2.2. Kredito gavėjas neturi teisės pakartotinai paimti Bankui sugrąžintos Kredito dalies.
3. Kredito suteikimas
3.1. Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Kreditą, tą pačią dieną, kai Banko ir
Fondo sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka Fondas ne vėliau kaip per 2 Darbo dienas
pateiks Bankui pranešimą, kuriuo patvirtina, jog ši Sutartis yra priimta ir jai teikiama
valstybės garantija.
3.2. Bankas Kreditą išmoka Eurais ir tik Kredito gavėjui pateikus mokėjimo pavedimus,
prašymus ir kitus Banko nurodytus dokumentus. Jeigu prašoma išmokėti Kredito suma
ne ta valiuta, kuria suteikiamas Kreditas, Kredito gavėjas taip pat privalo pateikti Bankui
prašymą konvertuoti prašomą išmokėti Kredito sumą į atitinkamą valiutą. Kredito
gavėjas taip pat turi teisę konvertuotis jau išmokėtą Kreditą.
3.3. Kredito, kurio paskirtis „Paskola studijų kainai sumokėti“, išmokėjimo specialiosios
nuostatos:
3.3.1. Bankas išmoka Kreditą dalimis. Pirmoji Kredito dalis yra lygi Kredito gavėjo už
studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai;
3.3.2. Kreditas kiekvieną semestrą pervedamas į Sutartyje nurodytos mokslo ir studijų
institucijos sąskaitą pagal raštu Banko padalinyje ar kitu Bankui priimtinu būdu pateiktą
Kredito gavėjo prašymą;
3.3.3. Pirmąją Kredito dalį Bankas išmoka per 3 Darbo dienas nuo šios Sutarties
įsigaliojimo ir Kredito gavėjo prašymo, kurio formą nustato Bankas, pateikimo Banko
padalinyje ar kitu Bankui priimtinu būdu, ir tik tada, kai Kredito gavėjas įvykdo kitas
Sutartyje nurodytas sąlygas būtinas Kreditui išmokėti. Ši Kredito dalis išmokama ne
vėliau kaip iki tų Studijų metų sausio 31 d.;
3.3.4. Antrosios Kredito dalies išmokėjimui Kredito gavėjas ne anksčiau kaip tų
Studijų metų vasario 1 d., bet ne vėliau kaip 5 (penkios) Darbo dienos iki Studijų
pabaigos (taikoma baigiamojo kurso studentams, jei studijos baigiasi anksčiau nei
studijų metų liepos 1 d.) arba studijų metų liepos 01 d. (taikoma visais kitais atvejais,
išskyrus baigiamojo kurso studentus, kurių studijos baigiasi anksčiau nei liepos 1 d.)
turi Banko padalinyje ar kitu Bankui priimtinu būdu pateikti Bankui Banko nustatytos
formos prašymą ir pažymą iš Sutartyje nurodytos mokslo ir studijų institucijos, kuri
patvirtintų, kad Kredito gavėjo studijos nėra nutrūkusios bei nurodyta semestro pradžia.
Šią Kredito dalį Bankas išmoka ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo Kredito gavėjo
prašymo pateikimo Bankui, ir tik tada, kai Kredito gavėjas įvykdo kitas Sutartyje
nurodytas sąlygas būtinas Kreditui išmokėti. Kredito gavėjui nustatytu terminu
nepateikus šiame punkte nurodyto prašymo, antroji Kredito dalis nesuteikiama;
3.3.5. Kredito gavėjo prašymu Bankas gali išmokėti visą Kredito, kurio paskirtis
„Paskola studijų kainai sumokėti“, sumą iš karto pavasario arba rudens semestre tais
atvejais, kai Kredito gavėjas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario
semestre (bet ne daugiau, nei atitinkamo studijų semestro kaina). Kreditą, kurio paskirtis
„Paskola studijų kainai sumokėti“, ar jos dalį Bankas gali išmokėti 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
Kredito gavėjas pateikia Bankui tai patvirtinančius dokumentus.
3.4. Kredito, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“, išmokėjimo specialiosios
nuostatos:
3.4.1. Bankas išmoka Kreditą dalimis (Išmokomis), be atskiro Kredito gavėjo prašymo
(mokėjimo nurodymo), t.y. ši Sutartis, bei Kredito gavėjo prašymas suteikti Kreditą, kuris
yra pateiktas Bankui iki šios Sutarties pasirašymo, yra laikomi tinkamu mokėjimo
nurodymu Bankui pervesti Kredito sumą Sutartyje nurodyta tvarka, sumomis ir
terminais.
3.4.2. Išmokos dydis apskaičiuojamas: Kredito sumą padalinant iš mėnesių skaičiaus
laikotarpyje nuo Išmokų mokėjimo pradžios, nurodytos Sutartyje, iki Išmokų mokėjimo
pabaigos, nurodytos Sutartyje;
3.4.3. Kreditas išmokamas pervedant jį į Sąskaitą. Pirma Išmokos suma pervedama
ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo, ir tik tada, kai Kredito
gavėjas įvykdo Sutartyje nurodytas sąlygas būtinas Kreditui išmokėti.
3.4.4. Išmokos sumos, pradedant antrąja Išmokos suma, išmokamos Sutartyje
nurodytą kiekvieno mėnesio, Išmokų mokėjimą dieną, laikotarpyje nuo Išmokų
mokėjimo pradžios iki Išmokų mokėjimo pabaigos, jei Sutartyje nustatyta tvarka ir
atvejais nėra nutraukiamas Kredito išmokėjimas. Paskutinė Išmokos suma išmokama
Sutartyje nurodyto Išmokų mokėjimo pabaigos mėnesio Išmokų mokėjimo dieną
Kredito, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“ išmokėjimas yra nutraukiamas, jei
Studijos buvo baigtos arba nutrauktos anksčiau nei Sutartyje nurodyta Pradinė studijų
baigimo data– šiuo atveju likusi Kredito dalis neišmokama, o jei ji buvo išmokėta dėl to,
kad Bankui nebuvo suteikta informacija apie pasikeitusią Pradinę studijų baigimo datą,
tokia išmokėta suma yra laikoma Kredito gavėjo gauta neteisėtai ir privalo būti grąžinta
Sutarties 11.6 p. nustatyta tvarka ir terminais Kredito dalis nebus pervedama vėliau nei
po tų Studijų metų liepos 1 d.
3.5. Kredito, kurio paskirtis „Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines)
sutartis“, išmokėjimo specialiosios nuostatos:
3.5.1. Kreditas gali būti išmokamas tik visas iš karto, t.y. jis negali būti išmokamas
dalimis. Ši Sutartis, bei Kredito gavėjo prašymas suteikti Kreditą, kuris yra pateiktas
Bankui iki šios Sutarties pasirašymo, yra laikomi tinkamu mokėjimo nurodymu Bankui
pervesti Kredito sumą Sutartyje nurodyta tvarka, sumomis ir terminais;
3.5.2. Kreditas išmokamas ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo šios Sutarties
įsigaliojimo, ir tik tada, kai Kredito gavėjas įvykdo Sutartyje nurodytas sąlygas būtinas
Kreditui išmokėti.
3.6. Kredito gavėjui, kuris yra baigiamojo kurso studentas Kreditas išmokamas ne vėliau
kaip iki Studijų baigimo arba liepos 1 d., jeigu Studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 d.
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4. Kredito grąžinimas
4.1. Kredito gavėjas įsipareigoja visą Banko faktiškai suteiktą Kreditą Sutarties 7.1
punkte numatyta tvarka grąžinti Bankui dalimis iki Sutartyje nurodyto Kredito grąžinimo
termino pabaigos. Kredito dalinių grąžinimų sumos ir jų mokėjimo terminai nurodyti
Grafike. Kredito dalinių grąžinimų sumos Grafike nustatomos linijiniu metodu. Grafike
nurodytos Kredito dalinių grąžinimų sumos bei mokėtinos Palūkanų sumos yra
preliminarios ir gali keistis, jei
(i) Kredito gavėjas prieš Sutartyje numatytus terminus grąžins Bankui dalį Kredito;
(ii) Bankas Sutartyje nustatyta tvarka išmokės Kredito dalį ar likusį neišmokėtą Kreditą
(Kai Kredito paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“ ši sąlyga taikoma tik pirmos
Išmokos išmokėjimui);
(iii) bus nutrauktas Kredito išmokėjimas. Šiame punkte nurodytais atvejais Kredito
gavėjas įsipareigoja Mokėjimo dieną grąžinti Bankui Banko faktiškai apskaičiuotą
Kredito dalinio grąžinimo sumos įmoką.
4.2. Bankas įsipareigoja sudaryti Grafiką kiekvienu iš šių atvejų:
(i) Sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais Bankas nutraukia Kredito išmokėjimą (Grafikas
sudaromas pirmą kalendorinę dieną po Kredito išmokėjimo nutraukimo dienos. Jei
Kredito išmokėjimas nutraukiamas likus 10 (dešimt) ar mažiau dienų iki Artimiausios
Palūkanų keitimo dienos arba Palūkanų periodo pabaigos, Grafikas Kredito gavėjui
nesiunčiamas);
(ii) Išmokėjus Kreditą ar jo dalį (Grafikas sudaromas pirmą kalendorinę dieną po
Kredito ar jo dalies išmokėjimo dienos. Jei Kreditas ar jo dalis išmokami likus 10
(dešimt) ar mažiau dienų iki Artimiausios Palūkanų keitimo dienos arba Palūkanų
periodo pabaigos, Grafikas Kredito gavėjui nesiunčiamas. Kai Kredito paskirtis
„Paskola gyvenimo išlaidoms“ ši sąlyga taikoma tik pirmos Išmokos išmokėjimui);
(iii) pasibaigus kiekvienam Palūkanų periodui (Grafikas sudaromas pirmą kalendorinę
dieną po kiekvieno Palūkanų periodo pabaigos);
(iv) Grąžinus Kredito dalį prieš terminą Kredito gavėjo iniciatyva (Grafikas sudaromas
Kredito dalies grąžinimo dieną. Jei Kredito dalis grąžinama likus 10 (dešimt) ar mažiau
dienų iki Artimiausios Palūkanų keitimo dienos arba Palūkanų periodo pabaigos,
Grafikas Kredito gavėjui nesiunčiamas);
(v) kitais Sutartyje nurodytais atvejais, kai:
Keičiama Sutartyje nurodyta Pradinė studijų baigimo data; atidedamas Kredito
dalių ir/ar Palūkanų mokėjimas;
Kai Kredito gavėjo prašymu trumpinamas arba ilginamas (jei tai leidžiama pagal
teisės aktų reikalavimus) Kredito grąžinimo terminas;
Išnykus aplinkybėms, kurioms esant Fondas mokėjo Palūkanas už Kredito
gavėją.
4.3. Bankas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Grafiko sudarymo
dienos, išskyrus Sutarties 4.2 punkte numatytais atvejais, privalo pateikti jį Kredito
gavėjui, išsiųsdamas paštu paskutiniu Bankui žinomu Kredito gavėjo adresu arba
pateikdamas Grafiką Banko internetinės bankininkystės sistemoje (toliau -„Swedbank“
interneto bankas). Jei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto
termino pabaigos Kredito gavėjas nesikreipė į Banką dėl jam kilusių klausimų dėl
Grafiko turinio ar Grafiko negavimo, Šalys susitaria laikyti, jog Kredito gavėjas Grafiką
gavo, jo sąlygas supranta, su jomis sutinka. Kredito gavėjas patvirtina, kad jis sutinka
su šiame punkte nurodytu Grafiko keitimo periodiškumu bei nurodyta Grafiko
pateikimo Kredito gavėjui tvarka ir įsipareigoja grąžinti Bankui Kreditą bei mokėti
Palūkanas naujausiame šiame punkte numatyta tvarka Banko sudarytame Grafike
nurodytomis mokėtinomis sumomis. Bankas turi teisę sudarydamas Grafiką pasirinkti
kokiam laikotarpiui bus suformuojamas Grafikas (Palūkanų periodui ar iki Kredito
grąžinimo termino pabaigos). Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Grafikas bus
suformuojamas Palūkanų periodo trukmei, tai nebus laikoma, jokių Sutartyje numatytų
terminų sutrumpinimu ar Kredito gavėjo atleidimu nuo kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų
mokėjimo.
4.4. Kredito grąžinimo įmokų skaičius yra lygus Sutartyje nurodytam Kredito grąžinimo
terminui padaugintam iš 12, Kredito grąžinimo įmokos mokamos kiekvieną kalendorinį
mėnesį Sutartyje nurodytą Mokėjimų dieną. Kredito gavėjui Kredito grąžinimo įmokų
dydis, tikslus jų periodiškumas ir skaičius Sutarties 4.1-4.3 punktuose nustatyta tvarka
ir atvejais bus pateikiami Grafike.
4.5. Kredito gavėjas prasidėjus Kredito grąžinimo terminui turi teisę pateikęs rašytinės
formos prašymą Banko padalinyje nemokamai gauti aktualų Grafiką. Kredito gavėjas
turi teisę nemokamai gauti aktualų Grafiką „Swedbank“ interneto banke.
5. Palūkanų skaičiavimas ir mokėjimas
5.1. Sutartyje numatytos Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito gavėjo paimtos ir
negrąžintos Kredito sumos laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje kalendorinis dienų skaičius. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Kredito ar jo pirmos
dalies išmokėjimo dienos ir skaičiuojamos iki viso Kredito grąžinimo Bankui dienos.
Grafike nurodytos mokėtinų Palūkanų sumos gali keistis, jei (i) Kredito gavėjas prieš
Sutartyje numatytus terminus grąžins Bankui dalį Kredito; (ii) Bankas Sutartyje
nustatyta tvarka išmokės Kredito dalį ar likusį neišmokėtą Kreditą (Kai Kredito paskirtis
„Paskola gyvenimo išlaidoms“ ši sąlyga taikoma tik pirmos Išmokos išmokėjimui); (iii)
bus nutrauktas Kredito išmokėjimas. Kredito gavėjas patvirtina, kad jam yra žinoma,
jog Grafike nurodytos Bankui mokėtinų Palūkanų sumos yra preliminarios ir tuo atveju,
jei minėtame grafike nurodytą Palūkanų mokėjimo dieną faktiškai Banko priskaičiuotų
Palūkanų suma neatitiks Grafike nurodytos atitinkamos mokėtinos Palūkanų sumos,
Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Bankui faktiškai priskaičiuotas Palūkanas.
5.2. Kredito gavėjas įsipareigoja priskaičiuotas Palūkanas Bankui mokėti kiekvieną
mėnesį, iki Mokėjimo dienos priskaičiuotas Palūkanas sumokant Mokėjimo dieną.
Palūkanos mokamos Kredito valiuta. Palūkanų mokėjimo Bankui tvarka numatyta
Sutarties 7.1 punkte.
5.3. Palūkanos apskaičiuojamos Palūkanų keitimo dieną kiekvienam tokia diena
prasidedančiam Palūkanų periodui kaip Kintamos palūkanų dalies ir Maržos suma.
Pirmas Palūkanų periodas prasideda Sutarties pasirašymo dieną, o kiekvienas
paskesnis Palūkanų periodas – kitą kalendorinę dieną po prieš tai buvusio Palūkanų
periodo pabaigos. Palūkanų keitimo diena yra pirmoji kiekvieno Palūkanų periodo
diena. Artimiausia po Sutarties pasirašymo Palūkanų keitimo diena yra nurodyta
Sutarties lauke „Artimiausia palūkanų keitimo diena“. Pradinės Palūkanos
galiojančios nuo Sutarties pasirašymo iki Artimiausios palūkanų keitimo dienos yra
nurodytos Sutarties lauke „Metinė palūkanų norma iki artimiausios palūkanų keitimo
dienos“.
5.4. Bankas ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas po Palūkanų keitimo dienos
informuoja Kredito gavėją, išsiųsdamas pranešimą paštu paskutiniu Bankui žinomu
Kredito gavėjo adresu arba pateikdamas pranešimą Banko internetinės
bankininkystės sistemoje, apie pasikeitusias Palūkanas, t.y. apie Palūkanas
taikytinas iki kitos Palūkanų keitimo dienos. Jei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų
nuo šiame punkte nurodyto termino pabaigos Kredito gavėjas nesikreipė į Banką dėl
kilusių klausimų dėl pranešimo apie taikytinas Palūkanas turinio ar šio pranešimo
negavimo, Šalys susitaria laikyti, jog Kredito gavėjas šį pranešimą gavo, jo sąlygas
supranta, su jomis sutinka ir Palūkanos negali būti keičiamas iki kito pranešimo apie
Palūkanų pasikeitimą. Kredito gavėjas patvirtina, kad jis sutinka su šiame punkte
nurodytu Palūkanų keitimo ir pranešimo apie Palūkanų pasikeitimą pateikimo
periodiškumu bei nurodyta tokio pranešimo pateikimo Kredito gavėjui tvarka ir
įsipareigoja mokėti Bankui Palūkanas pagal naujausiame šiame punkte numatyta
tvarka Banko pateiktame pranešime nurodytą Palūkanų dydį.

5.5. Informacija apie taikytinas Kintamos palūkanų dalies reikšmes yra viešai
skelbiama Banko tinklapyje internete taip pat gali būti gaunama Banko padaliniuose.
5.6. Jei du mėnesius iš eilės iki Palūkanų keitimo dienos nebus skelbiama Sutartyje
nurodyta Kintama palūkanų dalis, Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Kintamą
palūkanų dalį ir pasirinkti kitą panašiausią pagal savo apskaičiavimo principus, metodiką
ir skelbiamą rodiklį, kuris bus naudojamas kaip Kintama palūkanų dalis. Apie pakeistą
rodiklį Bankas raštu praneša Kredito gavėjui, kartu pateikdamas trumpą informaciją,
apibūdinančią naująjį rodiklį. Bankas taip pat turės teisę pritaikyti aukščiau šiame punkte
išdėstytus Kintamos palūkanų dalies pakeitimo principus bei sąlygas, jei, Banko
nuomone, iš esmės pasikeis Kintamos palūkanų dalies apskaičiavimo principai ir/ar
metodika. Tokiu atveju Kredito gavėjas turės tokias pačias teises ir pareigas, kaip
numatyta 5.7 punkte.
5.7. Kredito gavėjui nesutikus su 5.6 punkte numatyta tvarka pakeistomis Palūkanomis,
jis turi teisę per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Banko rašytinio
pranešimo gavimo dienos grąžinti Bankui visą Kreditą bei sumokėti kitus pagal Sutartį
mokėtinas sumas, priskaičiuotas Kredito grąžinimo dienai.
5.8. Kai Sutarties dalyje „Palūkanas studijų laikotarpiu apmoka“ įrašytas žodis
„Fondas“, tai reiškia, kad studijų metu palūkanas už Kredito gavėją gali apmokėti
Fondas, o Kredito gavėjas Palūkanas pradeda mokėti nuo studijų baigimo, nutraukimo
ar Kredito gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų dienos, tačiau, jei Kredito gavėjas
laikinai sustabdo studijas (įskaitant akademines atostogas), tai studijų sustabdymo
laikotarpiu Palūkanas moka Kredito gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
išskyrus, jei Fondo direktoriaus sudaryta komisija gavusi Kredito gavėjo prašymą ir
prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, nusprendžia, kad ir studijų
sustabdymo laikotarpiu Palūkanas už Kredito gavėją apmoka Fondas valstybės
lėšomis.
5.9. Kai Sutarties dalyje „Palūkanas studijų laikotarpiu apmoka“ įrašyta „Fondas moka
palūkanas didesnes nei 5 proc.“, Kredito gavėjas privalo Bankui Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais mokėti Palūkanas nurodytas Grafike (Sutarties 5.1 punkte nurodytais
atvejais faktiškai iki Mokėjimo dienos priskaičiuotas Palūkanas), o Palūkanų dalį
viršijančią 5 proc. studijų metu apmoka Fondas valstybės lėšomis, tačiau, jei Kredito
gavėjas laikinai sustabdo studijas (įskaitant akademines atostogas), tai studijų
sustabdymo laikotarpiu Palūkanas moka Kredito gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, išskyrus, jei Fondo direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia, kad ir studijų
sustabdymo laikotarpiu Palūkanas už Kredito gavėją apmokama Fondas valstybės
lėšomis.
6. Banko mokesčių mokėjimas
6.1. Kredito gavėjas privalo mokėti Bankui su Sąskaita ir jos administravimu
(aptarnavimu) susijusius mokesčius, kurie yra nurodyti Banko Įkainiuose. Šiame punkte
nurodyti mokesčiai yra įvertinti apskaičiuojant Bendros kredito kainos metinę normą ir
Bendrą vartojimo kredito gavėjų mokamą sumą. Apskaičiuojant Bendros kredito kainos
metinę normą ir Bendrą vartojimo kredito gavėjų mokamą sumą nėra vertinamas
mokestis už mokėjimo nurodymą pervesti Kredito lėšas iš savo sąskaitos į Mokslo ir
studijų institucijos sąskaitą ir šį mokestį Kredito gavėjas privalo sumokėti savo lėšomis.
6.2. Bankas šia Sutartimi neįpareigoja Kredito gavėjo naudoti jokių specialių mokėjimo
priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms atlikti ir Kredito lėšoms išmokėti.
7. Mokėjimų tvarka ir terminų praleidimo neigiamos pasekmės
7.1. Šalys susitaria ir Kredito gavėjas sutinka, kad suėjus Sutartyje numatytiems
Kredito ar jo dalies grąžinimo, Palūkanų bei kitų Sutartyje numatytų mokėjimų
terminams, Bankas Kredito gavėjo Bankui mokėtiną sumą be atskiro įspėjimo nurašys
iš Sąskaitos. Iš Sąskaitos lėšos nurašomos ta valiuta, kuria turi būti atliekami mokėjimai
Bankui. Jei Sąskaitoje lėšų reikiama valiuta nėra ar jų nepakanka, iš Sąskaitos
nurašomos lėšos kita valiuta, Banko nustatytu negrynųjų pinigų keitimo kursu atliekant
konvertavimą į valiutą, kuria turi būti vykdomi mokėjimai. Kredito gavėjas privalo užtikrinti,
kad suėjus Kredito ar jo dalies grąžinimo, Palūkanų mokėjimo ir/ar kitų Sutartyje
numatytų mokėjimų terminams, nepriklausomai nuo to, ar Sutartyje numatyta mokėjimo
diena yra Darbo diena, ar ne, Sąskaitoje būtų reikiama lėšų suma mokėjimams pagal
Sutartį atlikti. Bankas turi teisę, iš anksto raštu įspėjęs Kredito gavėją, nurodyti Kredito
gavėjui Banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinamas Kreditas ir/ar mokami kiti mokėjimai.
Tokiu atveju Kredito gavėjas privalės Kreditą grąžinti ir kitus mokėjimus vykdyti
mokėtinas sumas pervesdami į Banko nurodytą sąskaitą.
7.2. Kredito gavėjui praleidus Kredito ar jo dalies grąžinimo, Palūkanų, kitų Sutartyje
numatytų mokėjimų terminus, Bankas turi teisę Kredito gavėjo mokėtinas sumas ir
priskaičiuotus delspinigius be atskiro įspėjimo nurašyti iš Sąskaitos ir/ar kitų Kredito
gavėjo sąskaitų, esančių Banke. Jei Kredito gavėjo sąskaitose lėšų reikiama valiuta nėra
ar jų nepakanka, iš Kredito gavėjo sąskaitų nurašomos lėšos kita valiuta, Banko nustatytu
negrynųjų pinigų keitimo kursu atliekant konvertavimą į valiutą, kuria turi būti atliekami
mokėjimai.
7.3. Bankui iš Kredito gavėjo gavus mažesnę sumą, nei visa Kredito gavėjo Bankui pagal
Sutartį mokėtina suma, Bankas iš gautos sumos nepriklausomai nuo Kredito gavėjo
nurodytos mokėjimo paskirties pirmąja eile padengs Banko išlaidas, susijusias su
reikalavimo įvykdyti prievolę pagal Sutartį pareiškimu, antrąja eile - Kredito gavėjui
priskaičiuotus delspinigius, trečiąja eile - Palūkanas ir kitus mokesčius pagal Sutartį,
ketvirtąja eile - Kreditą. Jei Kredito gavėjas turės įsiskolinimų Bankui ir pagal kitas su
Banku sudarytas sutartis ir Bankas iš Kredito gavėjo gaus mažesnę sumą, nei visa
Kredito gavėjo Bankui pagal visas tarp Kredito gavėjo ir Banko sudarytas sutartis
mokėtina suma, Bankas nepriklausomai nuo Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo
paskirties savo nuožiūra paskirstys, kokie įsiskolinimai ir pagal kokias sudarytas sutartis
yra dengiami iš Kredito gavėjo mokamos sumos. Tuo atveju, jei Kredito gavėjas, turintis
įsiskolinimų Bankui ir pagal kitas su Banku sudarytas sutartis, pageidauja atlikti
mokėjimus nurodydamas pagal kokią sutartį, sudarytą su Banku, turi būti dengiami
įsiskolinimai, Kredito gavėjas turi teisę tokį mokėjimą atlikti Banko padalinyje grynais
pinigais sumokėdamas į Banko nurodytą Banko sąskaitą.
7.4. Šia Sutartimi Bankas informuoja Kredito gavėją, kad Kredito gavėjui netinkamai
vykdant mokėjimus pagal Sutartį gali kilti tokios neigiamos pasekmės:
7.4.1. Kredito gavėjas privalės mokėti Sutartyje nustatytas netesybas bei teisės aktuose
nustatyto dydžio procesines palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos;
7.4.2. informacija apie netinkamą prievolių vykdymą gali būti perduota tretiesiems
asmenims (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“, kuri tvarko jungtinę skolininkų duomenų
rinkmeną);
7.4.3. gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, dėl kurio gali būti areštuotas
turtas, gali atsirasti pareiga padengti teismo išlaidas, advokato išlaidas ir kt.;
7.4.4. dėl blogos kreditavimo istorijos, atsiradusios dėl netinkamo įsipareigojimų pagal
Sutartį vykdymo, Kredito gavėjui gali pasunkėti galimybės skolintis ateityje (pvz.:
negalėjimas pasiskolinti, brangesnis skolinimasis ir pan.);
7.4.5. gali būti pritaikytos kitos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytos pažeistų teisių teisinės gynimo priemonės.
7.5. Esant Kredito gavėjo prašymui ir Bankui sutinkant, Kreditas gali būti grąžinamas ir
Palūkanos mokamos kita valiuta nei Kredito valiuta.
8. Prievolių užtikrinimas ir su tuo susiję reikalavimai
8.1. Kredito grąžinimas ir už jį mokėtinų Palūkanų sumokėjimas yra užtikrintas valstybės
garantija.
8.2. Kredito gavėjui yra žinoma, kad:
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8.2.1. 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 Fondo Bankui sumokėtą Kreditą ir (arba)
Palūkanas turi grąžinti Fondui. Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus Bankui
Kredito gavėjo bankroto atveju, pagal valstybės garantiją apmokėta suma yra Kredito
gavėjo grąžinama Fondui, laikantis teisės aktų, reguliuojančių fizinio asmens bankroto
procesą, nuostatų;
8.2.2. Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimo Sutartyje nustatytais terminais
sumokėti Kredito dalinių grąžinimų sumas ir/ar mokėti Palūkanas po Lengvatinio
kredito laikotarpio pabaigos, 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, kad Kredito gavėjas grąžintų visą Kredito sumą ir
priskaičiuotas, bet nesumokėtas Palūkanas iš karto;
8.2.3. Fondas turi teisę perimti Kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį tuo
atveju, kai tenkinamos visos toliau išdėstytos sąlygos:
8.2.3.1. Kredito gavėjas nesusitaria su Banku dėl Kredito grąžinimo atidėjimo;
8.2.3.2. Kredito gavėjo šeimos pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6
mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų
dydį;
8.2.3.3. Kredito grąžinimas šiuo pagrindu Kredito gavėjui buvo atidėtas ne mažiau kaip
4 kartus;
8.2.3.4. Kredito gavėjas dar kartą kreipėsi į Fondą dėl Kredito grąžinimo atidėjimo
šiame punkte nurodytu pagrindu ir Fondo direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia,
kad yra pagrindas atidėti Kredito grąžinimą. Šiuo atveju Fondui perėmus Kredito gavėjo
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Kredito gavėjas grąžina Kreditą Fondui;
8.2.4. Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ar perėmus Kredito gavėjo teises
ir pareigas, Kredito gavėjas privalo pranešti Fondui apie pavardės, gyvenamosios
vietos elektroninio pašto adreso ir kitų duomenų pasikeitimą, taip pat apie įsidarbinimą
ar darbo vietos pasikeitimą;
8.2.5. Fondui perėmus Kredito gavėjo teises ir pareigas pagal Kredito 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 Kredito sumą ir priskaičiuotas, bet
nesumokėtas Palūkanas;
8.2.6. 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 adresu ir (arba) paskutiniu
Fondui žinomu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Jei Kredito gavėjas Bankui
ar Fondui raštu nurodys kitą savo adresą, šiame punkte nurodyta informacija bus
siunčiame paskutiniu Fondui žinomu Kredito gavėjo gyvenamosios vietos adresu;
8.2.7. Kredito gavėjui nevykdant pareigos grąžinti Fondui už jį Bankui sumokėtą
sumą, šis įsiskolinimas iš jo išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais atvejais už
kiekvieną pavėluotą dieną Kredito gavėjui Fondas skaičiuoja 0,02 procento
reikalavimo sumos dydžio delspinigius.
9. Kredito suteikimo nutraukimas
9.1. Bankas turi teisę vienašališkai apie tai iš anksto neinformuodamas Kredito
gavėjo sumažinti Kredito sumą ir jos nesuteikti (neišmokėti Kredito gavėjui
Kredito/nutraukti Kredito išmokėjimą), jei:
9.1.1. Kredito, kurio paskirtis yra „Paskola studijų kainai sumokėti“, suma nurodyta
Sutartyje viršija per vienus studijų metus Kredito gavėjo už studijų metus mokamą
studijų kainą. Šiuo atveju Kredito suma mažinama iki Kredito gavėjo už studijų metus
mokamos studijų kainos sumos;
9.1.2. po Kredito sutarties įsigaliojimo dėl nuo Banko nepriklausančių aplinkybių ar
kaltės paaiškėja, kad Kredito, kurio paskirtis yra „Paskola gyvenimo išlaidoms“, suma
nurodyta Sutartyje viršija ir/arba išmokėjus šio Kredito dalį viršys teisės aktų nustatytą
maksimalų dydį. Šiuo atveju Kredito suma mažinama iki sumos, kuri atitiktų teisės
aktų reikalavimus;
9.1.3. po Kredito sutarties įsigaliojimo dėl nuo Banko nepriklausančių aplinkybių ar
kaltės paaiškėja, kad Kredito, kurio paskirtis yra „Paskola dalinėms studijoms pagal
tarptautines (tarpžinybines) sutartis“, suma nurodyta Sutartyje viršija ir/arba
išmokėjus šio Kredito dalį viršys teisės aktų nustatytos BSI 60 (šešiasdešimt) dydžių.
Šiuo atveju Kredito suma mažinama iki sumos, kuri neviršytų 60 (šešiasdešimt) BSI
dydžių;
9.1.4. Kredito gavėjas:
9.1.4.1. nutraukia studijas ar baigia Studijas anksčiau Sutartyje numatytos
Pradinės studijų baigimo datos (Studijų nutraukimu nėra laikomi atvejai, kai Kredito
gavėjas tęsia studijas, nors su ta pačia ar kita mokslo ir studijų institucija pasirašo
naują studijų sutartį: i) kai po mokslo ir studijų institucijos nustatyto vertinamojo
laikotarpio Kredito gavėjas netenka valstybės finansavimo studijoms arba jį įgyja;
arba ii) mokslo ir studijų institucijos reorganizavimo ar likvidavimo atvejais);
9.1.4.2. išbraukiamas iš studentų sąrašų;
9.1.4.3. raštu atsisakė Kredito ar jo dalies;
9.1.5. paaiškėja kitos Aprašo 27 punkte nurodytos aplinkybės, įskaitant, bet
neapsiribojant:
9.1.5.1. Kredito gavėjas laikinai sustabdo studijas (įskaitant akademines
atostogas);
9.1.5.2. Kredito gavėjas Kredito ar jo dalies išmokėjimo dieną yra negrąžinę
Sutartyje numatytais terminais nustatytos Kredito dalies ir/ar nesumokėję
priskaičiuotų Palūkanų ir/ar kitų mokėjimų pagal Sutartį;
9.1.5.3. kai Bankas nustato, kad Kredito gavėjas Kredito ar jo dalies išmokėjimo
dieną nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Aprašo nustatyta tvarka
sudarytas paskolų sutartis ir kitas iki Aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir
administruojamas paskolų sutartis.
9.1.6. paaiškėja bent viena iš Sutarties 11.2.1 punkte numatytų aplinkybių.
9.2. Bankas vienašališkai Kredito išmokėjimą nutraukia ir neišmokėto Kredito dalies
dydžiu sumažina Kredito sumą nuo Banko sužinojimo apie Sutarties 9.1 punkte
nurodytų aplinkybių atsiradimą.
9.3. Sutarties 9.1 punkte nurodyti faktai nustatomi pagal Kredito gavėjo pateiktą
informaciją arba pagal Banko kitais būdais gautą informaciją.
9.4. Bankas turi teisę netaikyti Kredito išmokėjimo nutraukimo ir Kredito sumos
sumažinimo esant 9.1.5.1–9.1.5.3 bei 13.6.7 punktuose numatytiems pagrindams,
vietoj to vienašališkai sustabdydamas Banko nustatytam terminui Kredito išmokėjimą.
Išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms ir Kredito gavėjui pateikus Bankui
prašymą raštu ar kitu Bankui priimtinu būdu Bankas toliau išmoka Kreditą
laikydamasis Sutarties sąlygų. Kredito, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“,
dalys (Išmokos), kurios nebuvo išmokėtos dėl vienašališko Kredito išmokėjimo
sustabdymo (įskaitant akademines atostogas) iki tokio sustabdymo termino
pabaigos, nėra išmokamos.
10. Kredito gavėjo įsipareigojimai ir teisės
10.1. Kredito gavėjas įsipareigoja gautą Kreditą naudoti tik pagal Sutartyje

numatytą tikslinę paskirtį.
10.2. Kredito gavėjas įsipareigoja visu Sutarties galiojimo laikotarpiu be Banko
raštiško sutikimo neuždaryti Sąskaitos, neįkeisti esamų ir būsimų lėšų tokioje
Sąskaitoje.
10.3. Kredito gavėjas įsipareigoja, Bankui pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas pateikti dokumentus apie savo darbo užmokestį ar kitas pajamas
ir/ar apie Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.
10.4. Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas, raštu informuoti Banką ir Fondą, kai:
10.4.1. pasikeičia Studijų kaina, Kredito gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefonas, kiti
Sutartyje nurodyti Kredito gavėjo duomenys, ar darbovietė;
10.4.2. Kredito gavėjas baigia ar nutraukia studijas anksčiau nei Sutartyje nurodyta
Pradinė studijų baigimo data, arba sustabdo studijas;
10.4.3. Kredito gavėjas sustabdo ir/ar atnaujina studijas, Kredito gavėjas yra išbrauktas
iš studentų sąrašų, arba pakeitus studijų programą pagal Studijų programos ir studijų
formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“;
10.4.4. susidaro finansiniai sunkumai, numatomi atsiskaitymų uždelsimai ar įvyksta kiti
svarbūs įvykiai, galintys turėti įtakos Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį
tinkamam vykdymui;
10.4.5. Kredito gavėjui skiriama studijų stipendija pagal Studijų stipendijų skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 ar kitą šį dokumentą pakeitusį teisės aktą. Pateikdamas
nurodytą informaciją nurodyti ir skiriamo stipendijos dydį, bei stipendijos sumos
pasikeitimus.
10.5. Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Bankui už Kredito gavėjui suteiktas
paslaugas pagal Banko nustatytus įkainius, taip pat padengti visas Banko išlaidas,
susijusias su Sutarties vykdymu ir/ar su skolos pagal Sutartį išieškojimu.
10.6. Kredito gavėjas atleidžiamas nuo pagal vieną studijų sutartį gautų paskolų
studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis
ar jų dalies grąžinimo, jei jam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis.
Norėdamas būti atleistas nuo Kredito grąžinimo, Kredito gavėjas kreipiasi į Fondą su
prašymu, kai baigia, pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos ar nutraukia studijas,
kurioms buvo skirtas Kreditas, nuo kurio grąžinimo prašoma atleisti. Fondas per 20
darbo dienų nuo prašymo atleisti nuo Kredito grąžinimo gavimo išnagrinėja prašymą ir
priima sprendimą dėl Kredito gavėjo atleidimo nuo Kredito grąžinimo. Kredito gavėjas
raštu informuojamas apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.
Atleidus Kredito gavėją nuo kredito grąžinimo, Kreditas grąžinamas iš valstybės lėšų,
kuriomis disponuoja Fondas.
10.7. 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/mokėjimą.
10.8. Kredito gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui
pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės
remiamų pajamų dydį, pirmiausia kreipiasi į Banką dėl Kredito grąžinimo atidėjimo. .
Bankui atsisakius atidėti Kredito grąžinimo terminą, Kredito gavėjas turi teisę pateikti
prašymą Fondui atidėti Kredito grąžinimo terminą. Kartu su prašymu Kredito gavėjas turi
pateikti Fondui šiuos dokumentus: Banko atsisakymą atidėti Kredito grąžinimą, Fondo
nustatytos formos pajamų deklaraciją už paskutinius 6 mėnesius, darbdavių išduotas
pažymas apie Kredito gavėjo bei jo šeimos narių darbo užmokestį, pažymas apie šeimos
narių valstybinį socialinį draudimą, kitą informaciją apie Kredito gavėjo ir jo šeimos narių
pajamas, kurios nenurodytos paminėtuose dokumentuose. Asmens šeimyninę padėtį ir
nepilnamečių vaikų skaičių Fondas pasitikrina Gyventojų registre. Jeigu asmens šeimą
sudaro asmenys, apie kuriuos Fondas iš Gyventojų registro duomenų negavo, Kredito
gavėjas papildomai pateikia Fondui pažymą apie šeimos sudėtį. Sprendimą dėl paskolos
grąžinimo atidėjimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija per 20 darbo dienų nuo
Kredito gavėjo prašymo gavimo. Fondo direktoriaus sudarytai komisijai priėmus
sprendimą atidėti Kredito grąžinimą, Kredito grąžinimą Kredito gavėjui Sutartyje nustatyta
tvarka atideda ir Bankas. Kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpiu Kredito gavėjas Bankui
moka Sutartyje nustatyto dydžio palūkanas. Per 20 darbo dienų nuo Fondo direktoriaus
sudarytos komisijos sprendimo atidėti Kredito grąžinimo terminą priėmimo Kredito
gavėjas privalo kreiptis į Banką dėl Kredito grąžinimo termino atidėjimo įforminimo.
Kredito gavėjui per šiame punkte nurodytą terminą nesikreipus į Banką, Fondo
direktoriaus sudarytos komisijos sprendimas atidėti Kredito grąžinimą netenka galios.
Fondo direktoriaus sudaryta komisija Kredito grąžinimą atideda vienų metų laikotarpiui.
Jam pasibaigus, Kredito gavėjas turi teisę pakartotinai kreiptis dėl Kredito grąžinimo
termino atidėjimo. Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos
grąžinimas Kredito gavėjui atidedamas ne daugiau kaip 5 kartus.
10.9. Kredito grąžinimas nėra atidedamas, kai Bankas atsisako atidėti Kredito
grąžinimą dėl to, kad Kredito gavėjas atsisakė Bankui sumokėti įsiskolinimą, susidariusį
iki jo kreipimosi į Banką dėl Kredito grąžinimo atidėjimo dienos ir (arba) sutarties keitimo
mokestį, ir (arba) palūkanas Kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpiu, ir (arba) kitus
mokesčius, kurie yra nurodyti Sutartyje ir kuriuos Bankas taiko Kredito gavėjui Sutartyje
nustatyta tvarka..
10.10. 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..
10.11. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Kredito ar jo dalies pateikdamas raštu ar kitu
Bankui priimtinu būdu Bankui prašymą. Kredito, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo
išlaidoms“ atveju, Kredito gavėjas šiame punkte nurodytą prašymą turi pateikti ne vėliau
kaip 3 (trys) Darbo dienos iki Sutartyje nurodytos Išmokų mokėjimo dienos.
11. Kredito grąžinimas prieš terminą ir Sutarties nutraukimas
11.1. Kredito grąžinimas prieš terminą Kredito gavėjo iniciatyva:
11.1.1. Kredito gavėjas turi teisę apie tai raštu (įteikdamas Bankui pasirašytinai Banko
klientų aptarnavimo padalinyje arba išsiųsdamas paštu) ar kitu Bankui priimtinu būdu
pranešęs Bankui, grąžinti visą ar dalį Kredito prieš Sutartyje numatytus terminus,
nemokėdamas jokių baudų, mokesčių ir pan., išskyrus sumas nurodytas Sutarties 11.3
punkte. Kredito gavėjo pranešime apie priešlaikinį Kredito grąžinimą turi būti nurodyti
Sutarties rekvizitai (data ir numeris), prieš terminą grąžinama Kredito suma ir grąžinimo
data, kuri negali būti vėlesnė nei sekanti Darbo diena po pranešimo apie priešlaikinį
Kredito grąžinimą įteikimo Bankui, jei pranešimas apie priešlaikinį Kredito grąžinimą
pateikiamas Bankui pasirašytinai, o tuo atveju, jei pranešimas apie priešlaikinį Kredito
grąžinimą pateikiamas paštu, ne vėlesnė nei 7 kalendorinės dienos nuo pranešimo apie
priešlaikinį Kredito grąžinimą išsiuntimo Bankui dienos. Jei Kredito gavėjas pranešime
apie priešlaikinį Kredito grąžinimą grąžinimo datą nurodo vėlesnę nei nurodyta šiame
punkte, šalys susitaria, kad prieš terminą grąžinama Kredito suma turi būti grąžinama ir
kiti mokėjimai pagal Sutartį įvykdyti ne vėliau kaip sekančią Darbo dieną po pranešimo apie
priešlaikinį Kredito grąžinimą įteikimo Bankui, jei pranešimas apie priešlaikinį Kredito
grąžinimą pateikiamas Bankui pasirašytinai, o tuo atveju, jei pranešimas apie priešlaikinį
Kredito grąžinimą pateikiamas paštu, ne vėliau kaip 7 (septintą) kalendorinę dieną po
pranešimo apie priešlaikinį Kredito grąžinimą išsiuntimo Bankui dienos. Kredito gavėjui
savo iniciatyva grąžinant Kreditą ar jo dalį Bankas nereikalauja kompensacijos už Kredito
grąžinimą anksčiau termino. Jei Kredito gavėjas grąžins Bankui dalį ar visą Kreditą prieš
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Sutartyje numatytus terminus, Kredito gavėjo bendra vartojimo kredito kaina bus
atitinkamai sumažinama. Kredito gavėjams grąžinus visą Kreditą anksčiau termino
laikoma, kad Sutartis yra nutraukta/pasibaigusi.
11.1.2. Tuo atveju, jei Kredito gavėjas grąžins dalį Kredito anksčiau nei Sutartyje
nurodyti terminai, Kredito dalinių grąžinimų sumos, atsižvelgiant į prieš Sutartyje
numatytus terminus grąžintą Kredito sumą, bus perskaičiuotos taip, kad nepasikeistų
Sutartyje numatytas Kredito grąžinimo terminas. Kreditas, jo dalis bei Palūkanos gali
būti apmokėti įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų, taip pat valstybės arba
savivaldybių lėšomis. Tokiu atveju, šių sumų sumokėjimui taikoma Sutarties 11.1
punkte nurodyta tvarka išskyrus, kai Sutartyje nurodyta kitaip.
11.2. Kredito grąžinimas prieš terminą ir Sutarties nutraukimas prieš terminą Banko
reikalavimu:
11.2.1. Bankas turi teisę, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs
Kredito gavėją, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš
terminą ir pareikalauti, kad Kredito gavėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties
nutraukimo dienos grąžintų Bankui visą negrąžintą Kreditą, jeigu Kredito
gavėjas padaro bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų ir/ar paaiškėja bent
viena iš šių aplinkybių:
11.2.1.1. Kredito gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės
Sutartyje numatytais terminais negrąžina numatytos Kredito dalies ir/ar nesumoka
Bankui priskaičiuotų palūkanų bei nepašalina šio pažeidimo per Banko papildomai
nustatytą 30 (trisdešimt) dienų terminą;
11.2.1.2. paaiškėja, kad Kredito gavėjas Bankui pateikė klaidingą informaciją apie
savo studijas, darbo užmokestį, kitas pajamas, įsipareigojimus ir/ar apie Kredito
panaudojimą, arba paaiškėja, kad bent vienas iš Sutarties 13 punkte numatytų Kredito
gavėjo pareiškimų ir garantijų yra neteisingas;
11.2.1.3. šios Sutarties sudarymo metu Kredito gavėjas neturėjo teisės gauti Kredito
arba Kreditas ar jo dalis buvo išmokėti Kredito gavėjui, kuris Kredito ar jos dalies
išmokėjimo metu neturėjo teisės į atitinkamo dydžio ar rūšies valstybės remiamos
paskolos ar jos dalies išmokėjimą, t.y. Kredito gavėjui, neteisėtai sudariusiam šią
Sutartį, ir (arba) Kredito gavėjui, neteisėtai gavusiam Kreditą;
11.2.1.4. Kredito gavėjui iškeliama fizinio asmens bankroto byla ar atsiranda kiti
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti Sutarties vienašališko nutraukimo
pagrindai.
11.3. Kredito gavėjui savo iniciatyva ar Banko reikalavimu prieš terminą grąžinant
visą negrąžinto Kredito sumą, Kredito gavėjas kartu su grąžinama Kredito suma
privalo sumokėti ir iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas bei kitus Sutartyje
numatytus mokėjimus.
11.4. Kredito gavėjas Kreditą prieš terminą grąžina Sutarties 7.1 punkte numatyta
tvarka.
11.5. Kredito gavėjui Lengvatinio kredito laikotarpio metu nevykdant įsipareigojimo
mokėti Palūkanas, Bankas nereikalaus prieš terminą grąžinti visos Kredito sumos.
11.6. Nustačius, kad Kredito gavėjas, neteisėtai sudarė šią Sutartį, ir (arba)
neteisėtai gavo Kreditą ar jo dalį (pvz.: neinformavo apie studijų nutrūkimą, studijų
baigimą anksčiau nei Sutartyje nurodyta Pradinė studijų baigimo data; apie 10.4.5 p.
numatytos stipendijos gavimą, įskaitant ir atvejus kai tai įvyksta ne dėl Banko kaltės ir
pan.), Kredito gavėjas privalo šį Kreditą ar neteisėtai gautą jo dalį grąžinti Bankui per
Banko pranešime nurodytą terminą, o Bankas imasi priemonių tokį Kreditą ar jo dalį
išieškoti iš Kredito gavėjo. Kredito gavėjui per Banko nustatytą terminą negrąžinus
šio Kredito, Bankas turi teisę Kreditą nurašyti nuo bet kurios Kredito gavėjo sąskaitos
(-ų) Banke. Šiame punkte nurodytų sumų negrąžinus Banko nurodytais terminais,
laikoma, kad yra suėję atitinkamos prievolės dalies mokėjimo terminai. Šiame punkte
nurodytą teisę Bankas taip pat turi ir tais atvejais, jei dėl bet kokių priežasčių Kredito
lėšas į Kredito gavėjo sąskaitą grąžiną Mokymo įstaiga (pvz.: dėl to, jog Kredito
gavėjas po Sutarties sudarymo buvo perkeltas į nemokamas studijas).
12. Atsakomybė
12.1. Kredito gavėjui praleidus Sutartyje numatytus Kredito ar jo dalies grąžinimo,
Palūkanų ir/ar kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, Kredito gavėjas privalo už
kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti Bankui Sutartyje nurodyto
dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Tuo atveju, jei
pagal Sutartį mokėtinų sumų mokėjimo diena yra ne Darbo diena ir Sąskaitoje nėra
reikiamos lėšų sumos mokėtinoms pagal Sutartį sumoms sumokėti, Sutartyje nustatyti
delspinigiai pradedami skaičiuoti artimiausią Darbo dieną einančią po pagal Sutartį
mokėtinų sumų mokėjimo dienos.
12.2. Kredito gavėjui mirus už Kredito gavėją Bankui Fondo sumokėtos lėšos
neišieškomos.
13. Kredito gavėjo pareiškimai ir garantijos
13.1. Kredito gavėjas užtikrina, kad jis turi teisę sudaryti Sutartį ir Sutartis yra
sudaryta Kredito gavėjo sutuoktiniui (jei Kredito gavėjas yra vedęs/ištekėjęs)
sutinkant bei Sutartis neprieštarauja Kredito gavėjo šeimos interesams, įstatymams ir
Kredito gavėjo pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis prisiimtiems
įsipareigojimams.
13.2. Kredito gavėjas užtikrina, kad:
13.2.1. Bankui pateiktame prašyme (paraiškoje) bei kituose su Kredito gavimu
susijusiuose Bankui pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, be
nutylėjimų ir atspindi faktinę padėtį;
13.2.2. Sutarties pasirašymo dieną jis neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų pagal
kredito, paskolos, garantijos išleidimo, išperkamosios nuomos, pirkimo - pardavimo
išsimokėtinai, laidavimo, garantijos, turto įkeitimo ir kitas sutartis, išskyrus tuos
įsipareigojimus, kurie Bankui buvo atskleisti kreipiantis į Banką dėl Kredito gavimo;
13.2.3. po kreipimosi į Banką dėl Kredito gavimo dienos neįvyko jokių neigiamų įvykių,
kuriuos žinodamas Bankas nesuteiktų Kredito gavėjui Kredito;
13.2.4. jis taip pat Bankui pateikė išsamią informaciją apie visus šeimos finansinius
įsipareigojimus (taikoma, kai Kredito gavėjas yra sudaręs santuoką).
13.3. Kredito gavėjas patvirtina, kad jis perskaitė ir suprato Sutarties 11.2.1
punktą, kuriame numatytais atvejais Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti
Sutartį prieš terminą ir pareikalauti, kad Kredito gavėjas iki Sutarties
nutraukimo dienos grąžintų Bankui visą negrąžintą Kreditą. Kredito gavėjas
taip pat patvirtina, kad jis sutinka su Sutarties 11.2.1 punkte numatytomis
sąlygomis ir įsipareigoja jas vykdyti.
13.4. Kredito gavėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Banko patvirtintais
Asmens duomenų tvarkymo principais, kurie pateikiami Bendrosiose sąlygose, su
kuriais galima susipažinti Banko tinklalapyje internete ir/ar Banko klientų aptarnavimo
padaliniuose. Kredito gavėjo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems
asmenims nurodytiems Bendrosiose sąlygose bei jų priede
- Asmens duomenų tvarkymo principuose, šiuose dokumentuose nurodyta tvarka.
13.5. Kredito gavėjas patvirtina, kad:
13.5.1. Kredito, kurio paskirtis yra „Paskola studijų kainai sumokėti“, suma nurodyta
Sutartyje neviršija per vienus studijų metus Kredito gavėjo už studijų metus mokamos
studijų kainos, o prašoma išmokėti vieno semestro suma neviršija to semestro studijų
kainos;
13.5.2. pateikė Fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą-anketą;
13.5.3. jis yra Mokslo ir studijų institucijos, nurodytos Sutartyje, studentas;
13.5.4. jis yra įtrauktas į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų

paskolų sutartis, sąrašą;
13.5.5. jis nėra atsisakęs valstybės remiamos paskolos;
13.5.6. jis nėra išbrauktas iš studentų sąrašų arba nutraukęs ar sustabdęs studijas
(įskaitant akademines atostogas).
13.6. Kredito gavėjui yra žinoma, kad valstybės remiamos paskolos (įskaitant, bet
neapsiribojant šia Sutartimi suteikiamo kredito) neturi teisės gauti:
13.6.1. asmenys, kurie nėra mokslo ir studijų institucijos studentai;
13.6.2. asmenys, kurių bendra nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. gautų paskolų ir prašomos
paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų maksimalią paskolų sumą, lygią teisės
aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos 385 dydžiams, o tais atvejais, kai Fondo
direktoriaus sudaryta komisija, gavusi Kredito prašymą ir prašyme nurodytas aplinkybes
patvirtinančius dokumentus, yra priėmusi sprendimą dėl šios sumos padidinimo –
padidintos sumos;
13.6.3. asmenys, kurie yra laikinai sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra
akademinėse atostogose;
13.6.4. asmenys, kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal
Aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis, kitas, iki Aprašo įsigaliojimo Fondo
sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis;
13.6.5. asmenys, kurie yra gavę paskolas studijoms pagal dvi studijų sutartis
kiekvienoje studijų pakopoje, rezidentūroje, profesinėse studijose ir šias studijas yra
baigę ar nutraukę;
13.6.6. asmenys, kurie yra užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos, Europos
ekonominės erdvės ir Šveicarijos Konfederacijos piliečius, taip pat Jungtinės Karalystės
piliečius, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir
Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126
straipsnyje, pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos
Sąjungos valstybės narės piliečiai, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
ar turinčius darbuotojo, savarankiškai dirbančio asmens statusą, taip pat tokį statusą
išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be
pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
13.6.7. asmenys kuriems, yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo
kompetentingos institucijos sprendimo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki fizinio
asmens bankroto bylos proceso pabaigos.
Kredito gavėjas patvirtina, kad jis neatitinka nė vieno iš aukščiau šiame punkte pateiktų
asmenų apibūdinimų. Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant po šiame punkte nurodytų
aplinkybių atsiradimo raštu ar kitu Bankui priimtinu būdu informuoti apie
tai Banką.
13.7. Kredito gavėjui yra žinoma, kad tuo atveju, jei Sutartyje nurodyta Kredito suma yra
mažesnė, nei nurodyta Fondo sudarytame studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės
remiamų paskolų sutartis, sąraše, laikoma, kad likusios paskolos dalies, kurią jis galėtų
gauti, Kredito gavėjas atsisakė. Kredito gavėjas, pateikdamas Bankui rašytinį prašymą ne
vėliau kaip prieš 7 dienas iki Kredito ar jo dalies išmokėjimo, turi teisę atsisakyti
neišmokėtos Kredito dalies.
13.8. Kredito gavėjas patvirtina, kad supranta galimą Palūkanų išaugimo riziką, galimą
tokio pasikeitimo neigiamą įtaką Kredito gavėjo kas mėnesį mokėtinų sumų dydžiui, ir kad
Bankas supažindino su minėta rizika, kuri egzistuoja dėl kintamo Palūkanų pobūdžio.
13.9. Kredito gavėjui netinkamai vykdant pareigą grąžinti Fondui už jį Bankui sumokėtas
sumas Fondas duomenis apie Kredito gavėjo skolą Fondui perduos UAB
„Creditinfo Lietuva“.
14. Konfidencialumas
14.1. Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį šalių gauta informacija yra konfidenciali ir
viešai neskelbiama be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytus atvejus, taip pat informacijos atskleidimas nebus laikomas konfidencialumo
įsipareigojimo pažeidimu, jeigu informacija pateikiama audito įmonei, kuri atlieka Banko
veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą, ir/ar Banką kontroliuojančioms bendrovėms,
ir/ar kitoms tai pačiai įmonių grupei, kaip ir Bankas, priklausančioms įmonėms, ir/ar
asmeniui, užtikrinusiam Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymą, ir/ar
advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai iš Šalių, ir/ar kitiems Bendrosiose
sąlygose numatytiems asmenims. Jei Kredito gavėjas praleis Sutartyje numatytus
mokėjimo terminus, Banko nebesaistys šiame punkte numatyti konfidencialumo
įsipareigojimai.
14.2. Bankas turi teisę pateikti Fondui visą Banko apie Kredito gavėją turimą
informaciją, susijusią su Kredito gavėju, Kreditu ir jo administravimu.
15. Sutarties galiojimas ir keitimas
15.1. Sutartis sudaroma Banko padalinyje arba naudojantis Swedbank interneto
banku, jeigu Kredito gavėjas su Banku yra sudaręs sutartį dėl naudojimosi Swedbank
interneto banku (Elektroninių paslaugų teikimo sutartį ar kitą atitinkamą sutartį).
Swedbank interneto banke sudaryta Sutartis turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Sutartis,
sudaryta Banko padalinyje. Jei Sutartis sudaroma Swedbank interneto banke, laikoma,
kad atitinkama šalis ją pasirašė, kai minėti asmenys ją akceptuoja panaudodami jiems
suteiktas tapatybės patvirtinimo priemones. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos
ir galioja iki tol, kol Kredito gavėjas įvykdys Bankui visus savo įsipareigojimus pagal
Sutartį. Bankui per 2 Darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo negavus Banko ir Fondo
sudarytoje sutartyje nurodyto Fondo pranešimo, kuriuo Fondas patvirtina, jog ši Sutartis
yra priimta ir jai teikiama valstybės garantija, Sutartis laikoma netekusi galios.
15.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik šalims raštiškai susitarus,
išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai Bankas gali vienašališkai keisti ar papildyti
Sutarties sąlygas.
15.3. Bankas turi teisę vienašališkai apie tai raštu ar kitu Bankui priimtinu būdu (pvz.:
pateikdamas Grafiką) bei Bankui priimtinais terminais informuodamas Kredito gavėją
keisti Sutarties sąlygas:
15.3.1. pakeisti Pradinę studijų baigimo datą (atitinkamai perskaičiuojant (sutrumpinant
ar pailginant) ir Lengvatinį kredito laikotarpį), esant šioms sąlygoms:
15.3.1.1. nutrūksta studijos;
15.3.1.2. Kredito gavėjas yra išbraukiamas iš studentų sąrašų;
15.3.1.3. Kredito gavėjas studijas baigia anksčiau nei Sutartyje nurodyta Pradinė studijų
baigimo data;
15.3.1.4. kitais Apraše nurodytais atvejais,.
15.3.2. Keisti duomenis Sutarties dalyje „Palūkanas studijų laikotarpiu moka“, kai:
15.3.2.1. Kredito gavėjas baigia, nutraukia studijas, arba yra išbraukiamas iš studentų
sąrašų, arba Kredito gavėjas laikinai sustabdo studijas (įskaitant akademines atostogas),
kai Sutarties dalyje „Palūkanas studijų laikotarpiu apmoka“ įrašytas žodis
„Fondas“;
15.3.2.2. Fondo direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia, kad ir studijų sustabdymo
laikotarpiu Palūkanas už Kredito gavėją apmoka Fondas valstybės lėšomis;
15.3.2.3. kitais atvejais, kai Sutartyje/Apraše ir sutartyje tarp Banko ir Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos numatytais atvejais Palūkanos ar dalis jų už Kredito
gavėją apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.
16. Pretenzijų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka bei žalos atlyginimo tvarka
16.1. Kredito gavėjas manydamas, kad Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų
saugomus interesus, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Banką, Lietuvos
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banką ar į teismą dėl jo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo. Kliento kreipimasis į
Lietuvos banką neatima iš jo teisės kreiptis į teismą.
16.2. Kredito gavėjas manydamas, kad Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų
saugomus interesus, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia turi per 3 (tris)
mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų
interesų pažeidimą, raštu kreiptis į Banką ir nurodyti savo reikalavimą bei ginčo
aplinkybes. Bankas Kredito gavėjo kreipimąsi išnagrinėja ir į jį atsako ne vėliau kaip
per 14 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Šiame
punkte nurodytos pretenzijos nagrinėjimas yra nemokamas.
16.3. Jeigu Banko atsakymas Kredito gavėjo netenkina arba jeigu jam laiku nebuvo
atsakyta, Kredito gavėjas per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Banką dienos turi
teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo sprendimo ne teisme įstatymų nustatyta
tvarka. Reikalavimus prašymui nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko
įstatymas bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
16.4. Kitos Kredito gavėjo teisės bei galimai pažeistų teisių ir įstatymų saugomų
interesų gynimo priemonės yra nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
16.5.
Šalys susitaria, kad kompetentingai institucijai, kurios sprendimas yra
privalomas abiem šalims (pvz.: teismui), nustačius padarytos kitai Sutarties šaliai
žalos faktą ir nuostolių dydį, už žalos atlyginimą atsakinga Sutarties šalis žalą atlygina
nedelsiant po atitinkamo sprendimo įsigaliojimo. Šalis turi teisę atlyginti kitai Sutarties
šaliai sukeltą žalą ir be kompetentingos institucijos nurodymo (pvz.: Kredito gavėjui
pateikus Bankui pretenziją ir įrodžius nuostolių dydį, Bankas gali pats priimti
sprendimą atlyginti žalą). Tuo atveju, jei už žalos atlyginimą atsako Bankas, tai
Bankas nuostolių kompensavimui mokėtinas sumas perveda į Sąskaitą ar kitą Kredito
gavėjo nurodytą sąskaitą. Kai žala atlyginama be kompetentingos institucijos
sprendimo, Bankas turi teisę pasirašyti atitinkamą susitarimą (taikos sutartį).

17. Kredito gavėjo teisė atsisakyti sutarties
17.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo
Sutarties sudarymo dienos pranešdamas apie tokį atsisakymą Bankui raštu ar
kitokioje patvarioje laikmenoje, su kuria gali susipažinti Bankas (išsiųsdamas šį
pranešimą Bankui paštu, adresu Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, arba
įteikdamas šį pranešimą Bankui pasirašytinai bet kuriame Banko klientų
aptarnavimo padalinyje). Laikoma, kad 14 kalendorinių dienų terminas atsisakyti
Sutarties nepraleistas, jei pranešimas (pateiktas raštu ar kitokioje patvarioje
laikmenoje, su kuria gali susipažinti Bankas) išsiunčiamas iki Sutarties atsisakymo
termino pabaigos. Kredito gavėjo pranešime apie atsisakymą nuo Sutarties turi būti
nurodyti Sutarties rekvizitai (data ir numeris) ir panaudoto Kredito grąžinimo data,
kuri negali būti vėlesnė nei 30-ta diena nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą
išsiuntimo dienos. Jei Kredito gavėjas pranešime dėl atsisakymo nuo Sutarties
Kredito grąžinimo datą nurodo vėlesnę nei 30-ta diena nuo pranešimo apie
Sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos, šalys susitaria, kad, nepaisant Kredito
gavėjo nurodytos vėlesnės datos, panaudotas Kreditas turi būti grąžinamas ir kiti
mokėjimai pagal Sutartį įvykdyti 30-tą dieną nuo pranešimo apie Sutarties
atsisakymą išsiuntimo dienos. Kredito gavėjo pranešimas dėl atsisakymo nuo
Sutarties yra neatšaukiamas.
17.2. Kredito gavėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties, jei per 14 kalendorinių
dienų nuo Sutarties sudarymo dienos nepasinaudoja šia teise.
17.3. Jei Kredito gavėjas pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties per 14
kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, ir Bankas iki atsisakymo nuo Sutarties
dienos jau yra suteikęs Kreditą (Kreditas jau yra panaudotas), Kredito gavėjas
įsipareigoja ne vėliau kaip pranešime apie atsisakymą nuo Sutarties nurodytą
dieną, kuri negali būti vėlesnė nei 30-ta diena nuo pranešimo apie Sutarties
atsisakymą išsiuntimo dienos, grąžinti visą paimtą ir negrąžintą Kreditą ir sumokėti
iki Kredito grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas bei kitus mokėjimus. Šiuo
atveju nėra taikomas Kredito grąžinimo terminas, o paimtas Kreditas turi būti
grąžintas šiame Sutarties skyriuje nurodytą dieną.
18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Bendrosios sąlygos ir Įkainiai yra neatsiejama Sutarties dalis. Kredito
gavėjas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad su Bendrosiomis sąlygomis ir
Įkainiais susipažino ir jam yra žinoma, kad ateityje su Bendrosiomis sąlygomis,
Įkainiais bei kita su Sutarties vykdymu susijusia informacija jis gali susipažinti
Banko klientų aptarnavimo padalinyje arba apsilankęs Banko tinklalapyje
internete.
18.2. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami Sutarties
šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Bendrosiose
sąlygose nurodytu būdu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Paštu išsiųsti pranešimai
laikomi gauti 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo išsiuntimo paštu dienos.
18.3. Ikisutartiniams šalių santykiams bei šalių santykiams, susijusiems su
Sutarties sudarymu, jos vykdymu, nutraukimu, atsakomybe, teismingumu ir kt.
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
18.4. Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po
vieną Kredito gavėjui ir Bankui. (Šis punktas taikomas tik tuo atveju, jei Sutartis
sudaroma Banko padalinyje)
18.5. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija Kredito gavėjui
pateikiama ir kituose santykiuose tarp Banko ir Kredito gavėjo vartojama lietuvių
kalba. Tačiau, tuo atveju jei Sutartis yra sudaryta lietuvių ir užsienio kalba, esant
neatitikimams tarp Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis ar kilus nesutarimams
dėl Sutarties tekstų supratimo skirtingomis kalbomis, vadovaujamasi Sutarties
tekstu lietuvių kalba.

Kredito gavėjo / įgalioto asmens parašas

Pranešame, kad Valstybinis studijų fondas (kodas 191722967, buveinės adresas: A.
Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius, el. p. fondas@vsf.lt ) (toliau – Fondas) tvarko Jūsų
asmens duomenis.
Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Fonde vykdo Paskolų skyriaus vyriausioji
specialistė Kristina Meigienė, tel. (8 5) 205 3963, el. p. kristina.meigiene@vsf.lt.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi valstybės remiamų paskolų administravimo tikslu
pagal Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo,
administravimo ir
grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas.
Fondas, tvirtindamas asmenų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų
sutartis sąrašą bei administruodamas valstybės remiamas paskolas, nurodytus
duomenis patikrina toliau nurodytuose registruose ir informacinėse sistemose:
1. Studentų registre: studento asmens kodą, elektroninio pašto adresą, telefono
numerį, duomenis apie visas studento studijas (studijų sutarties datą ir numerį, studento
ir studijų identifikavimo numerį Studentų registre, būseną, mokslo ir studijų institucijos
pavadinimą ir juridinio asmens kodą, mokslo ir studijų institucijos padalinio pavadinimą
ir kodą, studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų pakopą, studijų formą,
kursą, numatomą studijų pabaigos datą, studijų finansavimo šaltinį, už studijas mokamą
metinę ir rudens semestro kainą, suteiktų akademinių atostogų pradžios ir pabaigos
datas, semestrą, į kurį po akademinių atostogų studentas grįžo studijuoti, studijų
pradžios, studijų pabaigos ir nutraukimo datą, ar studentas išvyksta studijuoti pagal
tarptautines (tarpžinybines) sutartis;
2. Gyventojų registre: asmens kodą, vardą, pavardę, asmens tapatybės
dokumento numerį, mirties datą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą;
3. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje: ar studentas yra vienas iš
bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba
gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą, socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpį,
sprendimo, kuriuo paskirta socialinė pašalpa, datą;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos informacinėje sistemoje: studentui nustatytą neįgalumo ar darbingumo lygį,
laikotarpį, kurį galioja nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, sprendimo dėl
neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo datą, neįgalumą ar darbingumo lygį
nustačiusios įstaigos pavadinimą;
5. Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje paskoloms administruoti Fondas kaupia
bei keičiasi duomenimis su kredito įstaigomis išdavusiomis valstybės remiamas
paskolas : skolininko požymį, jo atsiradimo ir pasibaigimo datą, išmokėtą paskolos
sumą, išmokėjimo datas, grąžintas įmokas, už asmenį Fondo lėšomis apmokėtas
įmokas bei datas, apmokėjimo priežastį.
Informuojame, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduodami 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 jūsų asmens duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro
departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM (Sodra),
Lietuvos Respublikos Užimtumo tarnybos prie SADM (darbo biržos), Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM, mokslo ir studijų institucijos, kurioje jūs
studijavote ir studijuojate, studentų registro, iš kitų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų,
viešų informacijos šaltinių) paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros
atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu.
Valstybės remiamų paskolų suteikimo ir administravimo tikslu Fondas teikia bei gauna
asmens duomenis iš kredito įstaigos, išdavusios valstybės remiamą paskolą. Valstybinis
studijų fondas gali jūsų asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų
valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“.
Fondas taip pat turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, kurių teisė gauti
Jūsų asmens duomenis yra nurodyta teisės aktuose, pvz., ginčo atveju, Lietuvos
administracinių ginčų komisijai, teismui, Jūsų interesams atstovaujantiems advokatams
ir kt.
Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi
Fonde, reikalauti ištaisyti ar ištrinti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens
duomenis, reikalauti, kad šių duomenų tvarkymas būtų apribotas, teisę į duomenų
perkeliamumą.
Informuojame, kad dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs turite teisę pateikti skundą
priežiūros institucijai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17,
Vilnius, tel. (85) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.
Pateikti asmens duomenis bei sutikti dėl asmens duomenų apsikeitimu su trečiosiomis
šalimis yra privaloma, šį reikalavimą nustato šiame sutikime nurodyti teisės aktai.
Nepateikus asmens duomenų, Valstybinis studijų fondas negalės suteikti garantijos
valstybės remiamai paskolai.
Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų po valstybės remiamų paskolų pilno
atsiskaitymo, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato ilgesnį
dokumentų saugojimo terminą.“
Žemiau nurodyta sąlyga taikoma, kai Sutartis yra sudaroma naudojantis Swedbank
interneto banku:

KREDITO GAVĖJAS SUTINKA, KAD SUTARTIS BŪTŲ PRADĖTA VYKDYTI JOS
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