Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus (pateikiama
remiantis banko ir LR Finansų ministerijos Sutarties dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės
garantijos, sudarytos 2020 m. kovo 4 dieną, punktu 50):
50.1. bendra valstybės
remiamų paskolų suma ir
valstybės remiamų paskolų
išmokėjimo sąlygos;

•
•
•

Paskola gyvenimo išlaidoms – 1950 EUR vieneriems studijų metams;
atitinkamai 975 EUR vienerių studijų metų pavasario semestrui.
Paskola dalinėms studijoms užsienyje – 2340 EUR vieneriems studijų
metams;
Paskola studijų kainai sumokėti – 1448 EUR.

Valstybės remiamų paskolų išmokėjimo sąlygos:
1. Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Kreditą, tą pačią dieną kai bus
įvykdytos visos žemiau išvardintos sąlygos:
1.1. Banko ir Fondo sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka Fondas ne vėliau kaip
per 2 Darbo dienas pateiks Bankui pranešimą, kuriuo patvirtina, jog Kredito
sutartis yra priimta ir jai teikiama valstybės garantija;
1.2. Sutartyje nustatytais atvejais nebus nutrauktas Kredito išmokėjimas.
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. Kredito, kurio paskirtis „Paskola studijų kainai sumokėti“, išmokėjimo
specialiosios nuostatos:
3.1 Bankas išmoka Kreditą dalimis. Pirmoji Kredito dalis yra lygi Kredito gavėjo
už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai;
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 Pirmąją Kredito dalį Bankas išmoka ne vėliau kaip 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.;
3.4 Antrosios Kredito dalies išmokėjimui Kredito gavėjas ne vėliau kaip 5
(penkios) Darbo dienos iki Studijų pabaigos (taikoma baigiamojo kurso
studentams) arba ne vėliau kaip studijų metų liepos 01 d. (taikoma visais kitais
atvejais, išskyrus baigiamojo kurso studentus) 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;
3.5. 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
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patvirtinančius dokumentus.
4. Kredito, kurio paskirtis „Paskola gyvenimo išlaidoms“, išmokėjimo specialiosios
nuostatos:
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.
4.2 Išmokos dydis apskaičiuojamas: Kredito sumą padalinant iš mėnesių
skaičiaus laikotarpyje nuo Išmokų mokėjimo pradžios, nurodytos Sutartyje, iki
Išmokų mokėjimo pabaigos, nurodytos Sutartyje;
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.
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 anksčiau nei Sutartyje
nurodyta Studijų baigimo data – šiuo atveju likusi Kredito dalis neišmokama, o jei
ji buvo išmokėta dėl to, kad Bankui nebuvo suteikta informacija apie pasikeitusią
Studijų baigimo datą, tokia išmokėta suma yra laikoma Kredito gavėjo gauta
neteisėtai ir privalo būti grąžinta Sutarties 11.6 p. nustatyta tvarka ir terminais.
5. Kredito, kurio paskirtis „Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines)
sutartis“, išmokėjimo specialiosios nuostatos:
5.1 Kreditas gali būti išmokamas tik visas iš karto, t.y. jis negali būti išmokamas
dalimis;
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.
50.2. valstybės remiamų
paskolų sutarties trukmė ir
valstybės remiamų paskolų
grąžinimo terminas (kai jie
nesutampa);

Sutarties trukmė susideda iš lengvatinio termino ir paskolos grąžinimo termino.
Lengvatinis kredito laikotarpis – terminas iki Studijų baigimo datos ir 12
(dvylika) mėnesių po 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);
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. Sutarties pasirašymo dieną nustatomas 15
metų kredito grąžinimo terminas.
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol Kredito gavėjas
įvykdys Bankui visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

50.3. valstybės remiamų
paskolų palūkanų norma,
valstybės remiamų paskolų
palūkanų normos taikymo
sąlygos ir, jei žinomas,
pradinei valstybės remiamų

Palūkanų norma yra kintama: taikoma 3 mėn. EURIBOR + 2.1% marža.
Jeigu EURIBOR rodiklio reikšmė yra neigiama, ji laikoma lygi nuliui.
EURIBOR yra kintama palūkanų dalis – palūkanų normai taikomas indeksas.
Nurodytas mėnesių skaičius parodo palūkanų nustatymo/keitimo laikotarpį
(palūkanų periodas).
Sutartyje numatytos Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito gavėjo paimtos ir
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paskolų palūkanų normai
taikomas indeksas arba
orientacinė valstybės
remiamų paskolų palūkanų
norma, taip pat valstybės
remiamų paskolų palūkanų
normos keitimo laikotarpiai,
sąlygos ir tvarka (jei
skirtingomis aplinkybėmis
taikoma skirtinga valstybės
remiamų paskolų palūkanų
norma, šiame punkte
nurodyta informacija
suteikiama apie visas
taikomas valstybės remiamų
paskolų palūkanų normas);

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.
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 bus nurodyta Sutarties lauke „Artimiausia palūkanų keitimo diena“.
Pradinės Palūkanos galiojančios nuo Sutarties pasirašymo iki Artimiausios
palūkanų keitimo dienos bus nurodytos Sutarties lauke „Metinė palūkanų norma
iki artimiausios palūkanų keitimo dienos“.
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, apie pasikeitusias Palūkanas, t.y. apie Palūkanas
taikytinas iki kitos Palūkanų keitimo dienos.
Informacija apie taikytinas Kintamos palūkanų dalies reikšmes yra viešai
skelbiama Banko tinklapyje internete taip pat gali būti gaunama Banko
padaliniuose.

50.4. bendra paskolos
gavėjo mokama suma
(imant šios Sutarties 50.1
papunktyje nurodytus
dydžius), bendros valstybės
remiamų paskolų kainos
metinė norma ir kartu
pateikiamas standartinis
pavyzdys, kuriame būtų
paminėtos visos šios
normos apskaičiavimo
prielaidos (jeigu valstybės
remiamų paskolų sutartyse
numatomi skirtingi lėšų
išmokėjimo būdai ir dėl to
taikomi skirtingi mokesčiai
ar valstybės remiamų
paskolų palūkanų normos,
kredito įstaiga privalo
nurodyti, kad valstybės
remiamų paskolų sutartyse
numatyti skirtingi lėšų
išmokėjimo būdai gali lemti
didesnę bendros valstybės
remiamų paskolų kainos
metinę normą);

Bendra paskolos gavėjo mokama suma apskaičiuota taikant aukščiau šioje
informacijoje nurodytus paskolų dydžius:
• 2633 EUR, jei vieneriems studijų metams būtų suteikiama paskola
gyvenimo išlaidomas;
• 3141048 EUR, jei būtų suteikiama paskola dalinėms studijoms užsienyje;
• 1994 EUR, jei būtų suteikiama paskola studijų kainai sumokėti;

50.5. Įmokų dydis (imant,
kad Įmokos mokamos 15
metų
laikotarpiu),
jų
mokėjimo
skaičius
ir
periodiškumas, tam tikrais

Pridedamas priedas „Grafiko pavyzdys“ taikant Tipiniame bendros kredito kainos
metinės normos pavyzdyje nurodytus dydžius ir prielaidas.

Atitinkamai bendros valstybės remiamų paskolų kainos metinė norma yra:
• 2.76%, jei būtų suteikiama paskola gyvenimo išlaidoms vieneriems
studijų metams;
• 2.72%, jei būtų suteikiama paskola dalinėms studijoms užsienyje;
• 2.96%, jei būtų suteikiama paskola studijų kainai sumokėti;
Tipinis bendros kredito kainos metinės normos pavyzdys: Imant 1 500 Eur
paskolą studijų kainai sumokėti vieneriems studijų metams, kai kredito sutarties
trukmė 20 metų (iš kurių 5 metai yra lengvatinis kredito laikotarpis (4 metai studijų
laikotarpis ir 12 mėn. po studijų baigimo), 15 metų paskolos grąžinimo terminas),
taikant 2,10 % metinę palūkanų normą, mokant Banko nustatytą minimalų
kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį), mėnesio įmokas mokant
linijiniu metodu (pirma mėnesio įmoka 11,12 Eur), bendros kredito kainos metinė
norma būtų 3,02 %, o bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 2 073 Eur.
Bendra kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma
apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad Kredito sutartis galios terminą lygų Kredito
sutarties trukmei, Bankas visą Kredito sumą Kredito gavėjams išmoka Kredito
sutarties pasirašymo dieną, iš Kredito sutarties kylančius savo įsipareigojimus
Kredito sutarties šalys vykdys pagal Kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir
terminus, metinė palūkanų norma, Įkainių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat
kaip ir Kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki Kredito sutarties
pabaigos.
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atvejais Įmokų paskirstymo
padengiant mokėtinas pagal
valstybės remiamų paskolų
sutartis
sumas,
kurioms
taikoma skirtinga valstybės
remiamų paskolų palūkanų
norma, tvarka;
50.6.
pavėluotų
Įmokų
mokėjimo atvejais mokamos
netesybos ar palūkanos ir jų
apskaičiavimo tvarka;

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti už kiekvieną kalendorinę termino
praleidimo dieną 0.05 (nulis ir penkios šimtosios) proc. dydžio delspinigius nuo
sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

50.7. mokėjimų nevykdymo
pasekmės

Kredito gavėjams netinkamai vykdant mokėjimus gali kilti tokios neigiamos
pasekmės:
1. Kredito gavėjai privalės mokėti nustatytas netesybas bei teisės aktuose
nustatyto dydžio procesines palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos;
2. informacija apie netinkamą prievolių vykdymą gali būti perduota tretiesiems
asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“, kuri tvarko jungtinę skolininkų
duomenų rinkmeną);
3. gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, dėl kurio gali būti areštuotas
turtas, gali atsirasti pareiga padengti teismo išlaidas, advokato išlaidas ir kt.;
4. dėl blogos kreditavimo istorijos, atsiradusios dėl netinkamo įsipareigojimų
vykdymo, Kredito gavėjui gali pasunkėti galimybės skolintis ateityje (pvz.,
negalėjimas pasiskolinti, brangesnis skolinimasis ir pan.);
5. gali būti pritaikytos kitos Kredito sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytos pažeistų teisių teisinės gynimo priemonės.

50.8. paskolos gavėjo teisė
atsisakyti
valstybės
remiamos
paskolos
sutarties;

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.
2. Kredito gavėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties, jei per 14 kalendorinių
dienų nuo Sutarties sudarymo dienos nepasinaudoja šia teise.
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.
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50.9. paskolos gavėjo teisė
grąžinti valstybės remiamą
paskolą anksčiau nustatyto
gražinimo termino;

Kredito gavėjas turi teisę apie tai raštu (įteikdamas Bankui pasirašytinai Banko
klientų aptarnavimo padalinyje arba išsiųsdamas paštu) pranešęs Bankui, grąžinti
visą ar dalį Kredito prieš Sutartyje numatytus terminus, nemokėdamas jokių
baudų, mokesčių ir pan., išskyrus kartu su grąžinama Kredito suma privalo
sumokėti ir iki grąžinimo dienos priskaičiuotas Palūkanas bei kitus Sutartyje
numatytus mokėjimus. 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 Sutartyje numatytus terminus, Kredito gavėjo bendra kredito kaina
bus atitinkamai sumažinama. Bendros kredito kainos sumažinimas nėra taikomas
iki Kredito ar jo dalies grąžinimo anksčiau termino momento sumokėtų mokesčių
Bankui atžvilgiu (pvz. Sutarties administravimo mokesčiui), t.y. sumokėti
mokesčiai ir kiti mokėjimai Bankui pagal Sutartį nėra grąžinami Kredito gavėjui.
Kredito gavėjams grąžinus visą Kreditą anksčiau termino laikoma, kad Sutartis
yra nutraukta/pasibaigusi.

50.10. paskolos gavėjo teisė
nemokamai gauti valstybės
remiamos paskolos sutarties
projektą;

Kredito gavėjas, pateikęs prašymą raštu Banko klientų aptarnavimo padalinyje
turi teisę nemokamai gauti Valstybės remiamos paskolos studentams sutarties
projekto kopiją.

50.11. vienos ar kelių
sąskaitų,
kuriose
registruojamos
mokėjimo
operacijos
ir
valstybės
remiamų
paskolų
lėšų
išmokėjimas, administravimo
mokesčiai, išskyrus atvejus,
kai sudaryti sąskaitos sutartį
neprivaloma,
taip
pat
mokėjimo priemonių, skirtų
mokėjimo operacijoms atlikti
ir valstybės remiamų paskolų
lėšoms išmokėti, išlaidos,
kitos su valstybės remiamų
paskolų sutartimis susijusios
išlaidos ir sąlygos, kuriomis
tie mokesčiai ar išlaidos gali
būti keičiami.

Būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo
operacijos ir išmokamos paskolos lėšos. 2020 m. balandžio mėn. minimalus
kasdienių paslaugų mokestis yra 0.70 Eur per mėn. Šis mokestis yra paskelbtas
Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose (toliau – Įkainiai), kurie Kredito gavėjams
yra pateikti Banko interneto tinklalapyje (svetainėje) ir Banko padaliniuose.
Bankas nereikalauja naudoti jokių specialių mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo
operacijoms atlikti ir valstybės remiamų paskolų lėšoms išmokėti.
Paskolos gavėjas taip pat turi sumokėti mokestį už paskolos studijų kainai
pervedimą mokslo ir studijų institucijai (mokėjimo pervedimo mokestis). Mokėjimo
pervedimo mokestis yra paskelbtas Įkainiuose.
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