
 

 

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS Nr. V.2021-08 

 

1. Sąvokos ir aiškinimas 

1.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Sutartyje didžiąja raide 
vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes: 

1.1.1. Bendra vartojimo kredito kaina – visos išlaidos (įskaitant Palūkanas, 
Sutarties sudarymo mokestį ir visus kitus Mokėjimus), kurias Klientas 
turi sumokėti ir kurios yra žinomos Bendrovei, išskyrus atlyginimą 
notarui. 

1.1.2. Bendrosios sąlygos – šios Sutarties bendrosios sąlygos. 

1.1.3. Bendrovė – UAB „SME Finance Leasing“, juridinio asmens kodas 
305625261, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4-15, Vilnius. 

1.1.4. Klientas – Specialiosiose sąlygose kaip Klientas nurodytas fizinis 
asmuo (vartotojas). 

1.1.5. Kreditas – Sutartimi Klientui Bendrovės suteikiama bendra kredito 
suma, kurią sudaro Specialiojoje dalyje nurodytos sumos vartojimo 
kreditas, skirtas Kliento asmeninėms, šeimos, namų ūkio reikmėms 
tenkinti. 

1.1.6. Mokėjimai – Kredito įmokų, Palūkanų įmokų, Sutarties administravimo 
mokesčio ir kiti Sutartyje numatyti Kliento mokėjimai Bendrovei. 

1.1.7. Mokėjimų grafikas – Sutarties priedas, kuriame nustatomos Sutarties 
sudarymo mokesčio, Kredito įmokų ir Palūkanų įmokų sumos bei jų 
mokėjimo terminai. 

1.1.8. Palūkanos – Mokėjimų grafike nurodytos pinigų sumos, kurias 
Klientas moka Bendrovei nuo suteikto Kredito. 

1.1.9. Specialiosios sąlygos – šios Sutarties specialiosios sąlygos, kuriose 
nurodomos Šalys, pagrindinės Kredito suteikimo sąlygos, visos kitos 
papildomos sąlygos, taikomos Šalims. 

1.1.10. Sutartis – ši Kliento su Bendrove sudaryta vartojimo kredito sutartis, 
kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos bei Mokėjimų 
grafikas, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais. 

1.1.11. Sutarties administravimo mokestis – Specialiosiose sąlygose 
nustatytas mokestis už Sutarties administravimą, priežiūrą, Kredito 
įmokų surinkimą bei paskirstymą. 

1.1.12. Sutarties sudarymo mokestis – Specialiosiose sąlygose nurodytas 
vienkartinis mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti Bendrovei už 
Kliento pateiktų dokumentų analizę ir Sutarties bei kitų dokumentų 
parengimą. 

1.1.13. Užtikrinimo priemonės – Specialiosiose sąlygose nurodytos Kliento 
prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurios turi būti 
pateikiamos Bendrovei. 

2. Sutarties dalykas 

2.1. Bendrovė Sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikia Klientui Kreditą, o 
Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti 
Kreditą, jį grąžinti, sumokėti Palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito 
kainą sudarančius mokesčius ir tinkamai vykdyti kitas Sutartyje 
nustatytas prievoles ir sąlygas. 

2.2. Bendra Kredito suma, Bendra vartojimo kredito kaina, Palūkanų 
norma, Sutarties sudarymo mokestis, Sutarties administravimo 
mokestis, Kredito įmokos, Kredito įmokų mokėjimo diena, Sutarties 
galiojimo terminas ir kitos Sutarties sąlygos yra nurodytos 
Specialiosiose sąlygose. 

3. Sutarties sudarymas 

3.1. Klientas, siekdamas sudaryti Sutartį, privalo pateikti Bendrovei 
paraišką dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, kurioje, be kita ko, 

yra pateikiamas Kliento patvirtinimas ir (ar) sutikimas, kad Bendrovė 
gautų, naudotų ir tvarkytų Kliento asmens duomenis Sutarties 
sudarymo ir Kliento kreditingumo vertinimo tikslais. 

3.2. Įvertinusi Kliento pateiktą informaciją, taip pat registruose ir duomenų 
bazėse prieinamus duomenis apie Kliento kreditingumą, Bendrovė 
priima sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir Kredito suteikimo. 

3.3. Bendrovei priėmus teigiamą sprendimą dėl Sutarties sudarymo, 
Bendrovė apie tai informuoja Klientą ir pateikia jam susipažinti 
Sutarties Bendrųjų sąlygų projektą. 

3.4. Klientas turi teisę derėtis dėl Sutarties sąlygų, siūlyti išbraukti, pakeisti, 
netaikyti atitinkamame projekte esančių sąlygų, įrašyti naujas sąlygas. 

3.5. Jei ši Sutartis sudaroma šeimos reikmėms, Klientas taip pat patvirtina, 
jog Kreditas pagal šią Sutartį yra būtinas šeimos poreikių tenkinimui. 
Tokiu atveju prieš Sutarties sudarymą Bendrovė turi teisę papildomai 
prašyti Kliento sutuoktinio patvirtinimo dėl Kredito naudojimo paskirties. 

3.6. Sudarius Sutartį šeimos poreikiams tenkinti, Klientas atsako solidariai 
su sutuoktiniu, t. y. abu privalo vykdyti visas šios Sutarties sąlygas tiek 
kartu, tiek atskirai. Be kita ko, sudarius šią Sutartį šeimos reikmėms: 

3.6.1. Bendrovės pranešimo išsiuntimas nors vienam iš sutuoktinių yra 
laikomas tinkamu abiejų sutuoktinių informavimu. Bet kuriam iš 
sutuoktinių gavus Bendrovės pranešimą, privaloma nedelsiant apie tai 
informuoti kitą sutuoktinį ir sudaryti jam sąlygas susipažinti su 
atitinkamu pranešimu; 

3.6.2. pranešimus ar informaciją Bendrovei abiejų sutuoktinių vardu turi teisę 
pateikti bet kuris vienas iš sutuoktinių. Bendrovė, gavusi atitinkamą 
pranešimą, dokumentus ar kitą informaciją, laikys, jog jie pateikti 
Kliento ir jo sutuoktinio vardu. Sudarant šią Sutartį Klientas patvirtina, 
jog jo sutuoktinis suteikė jam atitinkamą teisę. 

3.7. Jeigu ši Sutartį sudaroma asmeninėms reikmėms, tai reiškia, kad 
Kreditas pagal Sutartį yra suteikiamas vien Kliento asmeniniams 
poreikiams. Tokiu atveju už šios Sutarties vykdymą atsako tik Klientas. 

4. Kredito suteikimas, išmokėjimo sąlygos ir tvarka 

4.1. Bendrovė išmoka Kreditą Klientui, esant visoms šioms sąlygoms: 

4.1.1. Klientas tinkamai vykdo visus įsipareigojimus pagal Sutartį ir kitas 
Kliento ir Bendrovės sudarytas sutartis (jeigu tokių yra); 

4.1.2. neegzistuoja nė vienas šioje Sutartyje numatytas Sutarties nutraukimo 
pagrindas; 

4.1.3. Sutartyje nurodyti Kliento patvirtinimai ir garantijos yra teisingi; 

4.1.4. Klientas yra pateikęs Bendrovei visas jos reikalaujamas Užtikrinimo 
priemones. 

4.2. Jeigu Klientas neįvykdo bet kurios iš aukščiau nurodytų Kredito 
išmokėjimo sąlygų per 3 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo 
dienos arba per šį laikotarpį iki Kredito išmokėjimo momento bet kuri iš 
nurodytų Kredito išmokėjimo sąlygų išnyksta, Bendrovė turi teisę 
sustabdyti Kredito išmokėjimą ir (ar) atsisakyti suteikti Kreditą. Tokiu 
atveju Kliento Bendrovei sumokėtas Sutarties sudarymo mokestis 
negrąžinamas, o jeigu atitinkamas mokestis nebuvo sumokėtas – 
Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas atitinkamą mokestį 
sumokėtų. 

5. Bendros vartojimo kredito kainos apskaičiavimo tvarka 

5.1. Į Bendrą vartojimo kredito kainą įskaičiuojamos visos išlaidos, įskaitant 
palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su Sutartimi 
susijusius mokesčius (pvz., Sutarties sudarymo mokestis ir kiti su 
Sutarties sudarymu, vykdymu, pakeitimu, nutraukimu susiję 



 

 

mokesčiai), kuriuos Klientas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Bendrovei, 
išskyrus atlyginimą notarui. 

5.2. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama pagal 
Lietuvos banko patvirtintas taisykles ir remiantis prielaidomis, kad 
Sutartis galios sutartą laikotarpį, Šalys tinkamai ir laiku vykdys savo 
įsipareigojimus, o Palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks nepakitusios 
iki pat Sutarties galiojimo pabaigos. 

6. Mokėjimai pagal Sutartį bei jų nevykdymo pasekmės 

6.1. Klientas įsipareigoja Mokėjimų grafike nustatytais terminais mokėti 
Kredito, Palūkanų įmokas bei atlikti visus kitus pagal Sutartį taikytinus 
mokėjimus. 

6.2. Visus pagal Sutartį mokėtinus Mokėjimus Klientas privalo sumokėti į 
Bendrovės banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. 
Mokėjimai turi būti atliekami ta pačia valiuta, kuria buvo išmokėtas 
Kreditas. 

6.3. Skaičiuojant Mokėjimus yra laikoma, kad mėnuo turi 30 kalendorinių 
dienų, o metai – 360 kalendorinių dienų. 

6.4. Jeigu Sutartyje nustatyta Mokėjimo įvykdymo data tenka ne darbo 
dienai, tokio Mokėjimo įvykdymo terminu yra po jos einanti artimiausia 
darbo diena. 

6.5. Kliento mokėjimas laikomas gautu šio mokėjimo apskaitymo 
Specialiosiose sąlygose nurodytoje Bendrovės banko sąskaitoje 
momentu. 

6.6. Mokėdamas bet kurį su Sutartimi susijusį Mokėjimą pavedimu Klientas 
privalo kaip mokėjimo pavedimo paskirtį nurodyti Sutarties numerį 
(priešingu atveju Bendrovė turi teisę tokį mokėjimą laikyti negautu tol, 
kol šis nebus identifikuotas, arba užskaityti jį savo nuožiūra parinktai su 
Klientu susijusiai mokėjimo paskirčiai). 

6.7. Jei Sutarties galiojimo metu įsigalioja nauji Bendrovei taikytini 
mokesčiai ar rinkliavos arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių 
aplinkybių Bendrovės veikla (ar Kliento atliekami Mokėjimai) yra 
apmokestinami papildomais mokesčiais, Bendrovė turi teisę 
atitinkamai padidinti arba sumažinti Mokėjimus, iš anksto 
informuodama Klientą apie tai prieš 30 kalendorinių dienų bei 
pateikdama naują Mokėjimų grafiką. 

6.8. Klientas, praleidęs Mokėjimų terminus, privalo už kiekvieną termino 
praleidimo dieną mokėti Bendrovei 0,05 procento dydžio delspinigius 
nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. 

6.9. Bendrovė, gavusi iš Kliento mažesnę sumą nei visa jo pagal Sutartį 
mokėtina suma, iš gautos sumos nepriklausomai nuo Kliento nurodytos 
mokėjimo paskirties, turi teisę paskirstyti gautas sumas tokia tvarka: 
pirmąja eile - Sutarties sudarymo mokestis; antrąja eile - Sutarties 
administravimo mokestis; trečiąja eile - Palūkanos; ketvirtąja eile - 
Kredito įmokos; penktąja eile - netesybos. Bet kokiu atveju Bendrovė 
turi teisę pirmiausia įskaityti pradelstus mokėjimus ir tik po to iš Kliento 
gautomis lėšomis dengti einamuosius mokėjimus. 

6.10. Jeigu Klientas turi įsiskolinimų ir pagal kitas su Bendrove sudarytas 
sutartis bei Bendrovė iš Kliento gauna mažesnę sumą nei visa Kliento 
Bendrovei pagal tokias sutartis mokėtina suma, Bendrovė turi teisę 
savo nuožiūra paskirstyti kokie įsiskolinimai ir pagal kokias sutartis yra 
dengiami pirmiausiai. 

6.11. Pradelsus Mokėjimų vykdymo terminus Klientui gali kilti šios neigiamos 
pasekmės: 

6.11.1. Klientas privalės mokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir teisės 
aktuose nustatyto dydžio procesines palūkanas nuo laiku nesumokėtos 
sumos; 

6.11.2. informacija apie netinkamą prievolių vykdymą gali būti perduota 
tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“); 

6.11.3. Sutartis gali būti nutraukta ir Klientas gali prarasti jau sumokėtus 
Mokėjimus; 

6.11.4. gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, dėl ko gali būti 
areštuotas turtas bei gali atsirasti pareiga padengti teismo išlaidas, 
advokato išlaidas, antstolio išlaidas ir kt.; 

6.11.5. dėl blogos kreditavimo istorijos, atsiradusios dėl netinkamo 
įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, Klientui gali pasunkėti galimybės 
skolintis ateityje; 

6.11.6. gali būti pritaikytos kitos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytos pažeistų teisių teisinės gynimo priemones. 

7. Kredito grąžinimas prieš terminą 

7.1. Klientas turi teisę grąžinti visą ar dalį Kredito anksčiau Sutartyje 
numatyto termino, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos: 

7.1.1. Klientas raštu apie tai praneša Bendrovei prieš 30 kalendorinių dienų. 
Pranešime turi būti nurodytas Sutarties numeris, Kredito (ar jo dalies) 
išankstinio grąžinimo data bei suma; ir  

7.1.2. Klientas atlieka išankstinio Kredito (ar jo dalies) grąžinimo mokėjimą 
Kliento pateiktame prašyme nurodytą dieną.  

7.2. Jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Kredito (ar jo dalies) suma 
viršija 2320 EUR per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Bendrovė turi 
teisę reikalauti, kad Klientas papildomai sumokėtų kompensaciją, 
kurios dydis lygus: 

7.2.1. 1 procentui nuo anksčiau termino grąžinamos Kredito (jo dalies) 
sumos, kai laikotarpis nuo  Kredito (jo dalies) grąžinimo anksčiau 
nustatytos termino datos iki sutarto Kredito grąžinimo laikotarpio 
pabaigos datos yra ilgesnis kaip dvylika mėnesių; 

7.2.2. 0,5 procento nuo anksčiau termino grąžinamos Kredito (jo dalies) 
sumos, kai laikotarpis nuo Kredito (jo dalies) grąžinimo anksčiau 
nustatytos termino datos iki sutarto Kredito grąžinimo laikotarpio 
pabaigos datos yra trumpesnis kaip dvylika mėnesių; 

7.2.3. jeigu ši aukščiau nurodyta kompensacija yra didesnė nei priskaičiuotų 
Palūkanų suma, kurią Klientas turėjo sumokėti įprastai vykdydamas šią 
Sutartį iki jos pabaigos dienos, tuomet mokėtinos kompensacijos dydis 
lygus iki šios Sutarties pabaigos dienos apskaičiuotai Palūkanų sumai. 

7.3. Jeigu Klientas pareiškia ketinimą grąžinti Kreditą (jo dalį) anksčiau 
termino šios Sutarties 7.1 p. nustatyta tvarka, Klientui yra sumažinama 
Bendra vartojimo kredito kaina. Bendra vartojimo kredito kaina nėra 
mažinama Kliento jau atliktų Mokėjimų atžvilgiu. Klientui šios Sutarties 
nustatyta tvarka tinkamai grąžinus Kredito dalį anksčiau Sutartyje 
numatyto termino, Bendrovė atnaujina Mokėjimų grafiką ir pateikia jį 
Klientui. 

7.4. Tuo atveju, jeigu klientas Bendrovės neinformuoja apie planuojamą 
suteikto vartojimo kredito pilną arba dalinį padengimą bei perveda 
Bendrovei didesnę nei mokėjimų grafike nurodytą sumą, Bendrovė 
atitinkamą mokėjimą naudoja tolimesniems mokėjimams pagal grafiką 
padengti. 

8. Sutarties nutraukimas 

8.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Kliento finansinių 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kai yra tenkinamos 
visos šios sąlygos: 

8.1.1. Klientas ilgiau nei 1 mėnesį vėluoja atlikti bet kokius Mokėjimus, kurių 
bendra suma yra didesnė kaip 10 procentų negrąžinto Kredito sumos, 
arba Klientas ilgiau nei 3 mėnesius vėluoja atlikti bet kokius Mokėjimus, 
nepriklausomai nuo jų dydžio; ir 

8.1.2. Klientas buvo rašytiniu Bendrovės pranešimus informuotas apie 
pradelstą mokėjimą bei per 14 dienų nuo papildomo Bendrovės 
rašytinio pareikalavimo įteikimo Klientui dienos nepadengė pradelsto 
Mokėjimo; 

8.2. Bendrovė taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl kitų 
Kliento įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo apie tai ne 



 

 

vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas pranešusi Klientui, jei įvyksta 
bet kuri iš toliau nurodytų aplinkybių ir per minėtą 7 kalendorinių ienų 
terminą atitinkamos aplinkybės nėra pašalinamos (ar jų objektyviai 
neįmanoma pašalinti): 

8.2.1. paaiškėja, kad bet vienas iš Sutarties 8 p. numatytų Kliento patvirtinimų 
yra neteisingas; 

8.2.2. atsiranda kiti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti pagrindai. 

8.3. Jeigu Bendrovė vienašališkai nutraukia Sutartį, Klientas ne vėliau kaip 
per 7 kalendorines dienas privalo sumokėti Bendrovei visas pagal 
Sutartį priklausančias pinigų sumas (įskaitant, bet neapsiribojant, 
nepadengtą Kredito sumą bei kitus Bendrovės patirtus nuostolius ir (ar) 
pagal Sutartį taikytinus mokėjimus (pvz., Palūkanas, netesybas ar kt.)). 

8.4. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai ne vėliau kaip 
prieš 7 kalendorines dienas informavęs Bendrovę, jei įvyksta bet kuri iš 
toliau nurodytų aplinkybių ir per minėtą terminą atitinkamos aplinkybės 
nėra pašalinamos (ar jų objektyviai neįmanoma pašalinti): 

8.4.1. Bendrovė nepagrįstai ir neteisėtai neišmoka Klientui Kredito ilgiau nei 
30 kalendorinių dienų po Sutarties sudarymo; 

8.4.2. Bendrovė nevykdo kitų Sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų ir tai yra 
esminis Sutarties pažeidimas. 

8.5. Sutartis laikoma nutraukta kai nuo nutraukiančios Sutartį Šalies 
rašytinio pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos praėjo 7 kalendorinių 
dienų terminas. 

8.6. Sutarties nutraukimas neturi įtakos Sutarties sąlygų, 
reglamentuojančių konfidencialumą, atsakomybę, taikytiną teisę ir 
ginčų sprendimą, galiojimui, o taip pat ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, 
jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 
pasibaigimo. 

9. Kliento teisė atsisakyti Sutarties 

9.1. Kliento teisė atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo Sutarties 
sudarymo dienos 

9.1.1. Klientas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos 
sudarymo (t. y. Šalių pasirašymo) dienos. Apie Sutarties atsisakymą 
Klientas turi raštu pranešti Bendrovei, Bendrovės svetainėje 
www.smefinance.lt užpildydamas ir pateikdamas tam skirtą formą arba 
išsiųsdamas pranešimą Bendrovei paštu, adresu 
lizingas@smefinance.lt. Pranešime turi būti nurodytas Sutarties 
numeris ir Kredito grąžinimo data, kuri negali būti vėlesnė nei 30-ta 
diena nuo pranešimo išsiuntimo dienos. 

9.1.2. Tuo atveju, jeigu Bendrovė jau yra išmokėjusi Kreditą, Klientas, 
pasinaudojęs Sutarties 9.1.1 p. numatyta teise atsisakyti Sutarties, 
privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo Bendrovei 
dienos grąžinti: 

9.1.2.1. Klientui Bendrovės suteiktą Kreditą; 

9.1.2.2. Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas 
iki Kredito grąžinimo dienos; 

9.1.2.3. visus kitus mokesčius, kuriuos Bendrovė sumokėjo viešojo 
administravimo įstaigoms ir kurių Bendrovė negali susigrąžinti. 

9.1.3. Praėjus 14 kalendorinių dienų terminui nuo Sutarties pasirašymo, 
Klientas nebeturi teisės atsisakyti Sutarties. 

9.1.4. Jeigu Klientas pranešimą išsiunčia iki Sutarties atsisakymo termino 
pabaigos, laikoma, kad 14 dienų terminas atsisakyti Sutarties nėra 
praleistas, nepaisant to, jeigu Bendrovė atitinkamą pranešimą faktiškai 
gauna vėliau. 

9.1.5. Kliento pranešimas dėl Sutarties atsisakymo yra neatšaukiamas. 

9.2. Kliento teisė atsisakyti Sutarties per 2 dienas nuo Kredito 
išmokėjimo dienos 

9.2.1. Klientas turi teisę atsisakyti Sutarties per dvi kalendorines dienas nuo 
Kredito išmokėjimo dienos bei grąžinti Bendrovei visą Klientui išmokėtą 
Kredito sumą, nemokėdamas Palūkanų ir jokių kitų Mokėjimų, 
Bendrovės patirtų išlaidų ar kompensacijų Bendrovei. 

9.2.2. Klientas, norėdamas pasinaudoti 9.2.1 p. numatyta teise, ne vėliau kaip 
per 2 kalendorines dienas nuo kredito pagal Sutartį išmokėjimo dienos 
raštu praneša apie ketinimą atsisakyti Sutarties Bendrovei ir per tą patį 
terminą grąžina Bendrovės Klientui suteiktą Kredito sumą. 

9.2.3. Kliento pranešimas dėl Sutarties atsisakymo yra neatšaukiamas. 

9.3. Sutarties 9.1-9.2 p. numatytos galimybės atsisakyti Sutarties 
netaikomos tuo atveju, jeigu pagal Sutartį suteikto vartojimo kredito 
suma viršija 75 000 Eur. 

10. Kliento patvirtinimai ir garantijos 

10.1. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad: 

10.1.1. Klientas turi teisę sudaryti ir vykdyti Sutartį; 

10.1.2. Sutarties sudarymas neprieštarauja teisės aktams, teismo ar arbitražo 
sprendimams, Kliento sudarytoms sutartims; 

10.1.3. Klientas nėra pateikęs prašymo neleisti sudaryti vartojimo kredito 
sutarčių; 

10.1.4. Klientas Bendrovei pateikė teisingą, galiojančią ir išsamią informaciją, 
įskaitant ir informaciją apie visus šeimos finansinius įsipareigojimus; 

10.1.5. Klientas neturi jokių Bendrovei neatskleistų ir (ar) Bendrovei nežinomų 
įsipareigojimų, kurie turi skolinimosi ar skolinimo pobūdį, taip pat 
įsipareigojimų pagal sandorius, kuriais užtikrinamas prievolių 
įvykdymas; 

10.1.6. po kreipimosi į Bendrovę dėl Sutarties sudarymo neatsirado jokių 
aplinkybių, galinčių turėti neigiamą įtaką Kliento galimybėms gauti 
finansavimą (pvz., sumažėjusios Kliento pajamos, išaugęs Kliento 
finansinių įsipareigojimų dydis ir pan.); 

10.1.7. Klientui buvo suteiktas pakankamas terminas susipažinti su Sutarties 
sąlygomis; 

10.1.8. Klientas tinkamai susipažino su Sutarties sąlygomis, Bendrovės 
įkainiais bei sutinka su jais; 

10.1.9. Klientui buvo suteikta visa jam reikalinga informacija bei konsultacijos 
dėl Sutarties, Sutartimi suteikiamo vartojimo kredito ypatybių, Sutarties 
galimo poveikio Klientui; 

10.1.10. Klientas sprendimą sudaryti Sutartį priėmė tinkamai įvertinęs savo 
galimybes, savo ir šeimos poreikius bei suprasdamas Mokėjimų 
terminų praleidimo neigiamas pasekmes; 

10.1.11. Klientas gavo Bendrųjų sąlygų, Specialiųjų sąlygų bei Mokėjimų 
grafiko egzempliorių. 

11. Kiti Kliento įsipareigojimai 

11.1. Klientas šia Sutartimi, be kita ko, įsipareigoja: 

11.1.1. pablogėjus Kliento ar Kliento šeimos finansinei būklei ar atsiradus kitų 
svarbių aplinkybių, galinčių turėti neigiamos įtakos šios Sutarties 
vykdymui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių 
atsiradimo dienos informuoti Bendrovę; 

11.1.2. Bendrovei pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti 
dokumentus apie savo pajamas, taip pat kitus dokumentus apie šioje 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą; 

11.1.3. Klientui pasikreipus į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, mirus 
(pasibaigus) Kliento prievolių vykdymą užtikrinusiam asmeniui, ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos 
informuoti Bendrovę; 
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12. Sutarties keitimas 

12.1. Ši Sutartis gali būti keičiamas ar pildoma Kliento ir Bendrovės rašytiniu 
sutarimu. 

12.2. Tam tikrais atvejais esant svarbioms priežastims (pvz., pasikeitus 
teisės aktams, keičiantis Bendrovės paslaugų funkcionalumui, 
keičiantis ekonominėms aplinkybėms ir pan.) ir jeigu tai nepažeidžia 
Kliento teisių ir teisėtų interesų, Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti 
Sutarties sąlygas. Aiškumo dėlei, pažymėtina, kad Bendrovė neturi 
teisės vienašališkai keisti esminių Sutarties sąlygų, tokių kaip pagal 
Sutartį suteikiama Kredito suma, Palūkanų ar kitų mokėtinų mokesčių 
dydis ir pan. Apie keičiamas Sutarties sąlygas Bendrovė raštu 
informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki 
numatytų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jei iki pakeitimų įsigaliojimo 
dienos Klientas Bendrovei nepraneša apie savo nesutikimą, Bendrovė 
laiko, kad Klientas su pakeitimais sutinka. Klientui nesutinkant su 
pakeitimais, Klientas turi teisę iki atitinkamo termino pabaigos 
nemokamai grąžinti pagal Sutartį suteiktą Kreditą anksčiau termino ir 
tokiu būdu nutrauki šią Sutartį 

13. Sutarties pabaiga 

13.1. Ši Sutartis pasibaigia šiais atvejais: 

13.1.1. Klientui Sutartyje nustatyta tvarka sumokėjus visas Kredito įmokas ir 
visus kitus Mokėjimus bei įvykdžius visas kitas prievoles pagal Sutartį; 

13.1.2. Klientui Sutartyje nustatyta tvarka anksčiau termino grąžinus Kreditą ir 
visus kitus pagal Sutartį taikytinus Mokėjimus; 

13.1.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

14. Atsakomybė 

14.1. Šalis, kuri nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytas prievoles, 
privalo padengti visus dėl to susidariusius kitos Šalies nuostolius. 

14.2. Šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo prievolių negali 
vykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Jeigu 
nenugalimos jėgos aplinkybės išlieka ilgiau nei 2 mėnesius, bet kuri iš 
Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Klientas privalo per 
15 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Bendrovei visas 
nepadengtas Kredito įmokas ir visus kitus iki Sutarties nutraukimo 
dienos priskaičiuotus Mokėjimus. 

15. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

15.1. Klientui manant, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, 
susijusius su šia Sutartimi, Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovę, 
Lietuvos banką arba į teismą. 

15.2. Su Sutartimi susijusių Kliento ir Bendrovė ginčų neteisminio sprendimo 
subjektas – Lietuvos bankas (adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, tinklapis 
internete www.lb.lt). Prieš kreipdamasis į Lietuvos banką Klientas 
pirmiausia turi per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba 
turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, raštu 
kreiptis į Bendrovę, nurodydamas savo reikalavimą bei ginčo 
aplinkybes. Bendrovė Kliento skundą išnagrinėja neatlygintinai ir 
atsakymą Klientui pateikia per 15 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo 
dienos, išskyrus kai teisės aktai nustato kitaip. Detali informacija apie 
Klientų skundų nagrinėjimą Bendrovėje pateikiama Bendrovės 
patvirtintoje Klientų skundų nagrinėjimo tvarkoje. Jeigu Bendrovė 
netenkina Kliento reikalavimo arba Klientas laiku negauna Bendrovės 
sprendimo, Klientas turi teisę per 1 metus nuo kreipimosi į Bendrovę 

dienos kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka. 
Kliento kreipimasis į Lietuvos banką neatima iš jo teisės kreiptis į 
teismą. 

15.3. Klientas turi teisę kreiptis į teismą pagal savo gyvenamąją vietą. 
Bendrovė turi teisę savo nuožiūra kreiptis į teismą pagal Kliento 
gyvenamąją vietą arba pagal Bendrovės buveinės vietą. 

16. Konfidencialumas 

16.1. Sutarties sąlygos ir informacija, gauta vykdant Sutartį yra konfidenciali 
informacija. Šios informacijos negalima atskleisti tretiesiems asmenims 
be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos 
įstatymuose numatytus atvejus. 

16.2. Konfidencialios informacijos atskleidimas galimas tik tuo atveju, jeigu 
atitinkama informacija pateikiama: 

16.2.1. audito įmonei, atliekančiai Bendrovės veiklos ar finansinių ataskaitų 
auditą; 

16.2.2. Bendrovės akcininkui, kuriam priklauso daugiau kaip pusė visų 
Bendrovės akcijų, su juo arba su Bendrove susijusioms įmonėms; 

16.2.3. Pardavėjui ir asmenims, užtikrinusiems Kliento prievolių pagal Sutartį 
įvykdymą; 

16.2.4. advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai iš Šalių; 

16.2.5. kitais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties sudarymui ir (ar) jos vykdymui 
arba teisės aktuose nustatytais atvejais. 

17. Asmens duomenų apsauga 

17.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Bendrovės 
patvirtinta Privatumo politika, su kuria galima susipažinti Bendrovės 
internetinėje svetainėje. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis 
tretiesiems asmenims Sutartyje ir Privatumo politikoje numatytais 
atvejais bei tvarka. 

18. Baigiamosios nuostatos 

18.1. Visa korespondencija tarp šalių yra įteikiama pasirašytinai, siunčiama 
paštu ir (ar) elektroniniu paštu Šalių nurodytais adresais. Šalys taip pat 
gali siųsti pranešimus viena kitai per savitarnos sistemą, o Bendrovė ir 
SMS žinutėmis. Korespondencija, įteikta pasirašytinai, laikoma gauta 
tą pačią dieną. Paštu išsiųsta korespondencija laikoma gauta 5 
kalendorinę dieną nuo jos išsiuntimo dienos. Elektroniniu paštu ar per 
savitarnos sistemą išsiųsta korespondencija laikoma gauta kitą 
kalendorinę dieną nuo jos išsiuntimo dienos. Bendrovės tinklapyje 
Kliento užpildytos ir pateiktos prašymų formos Bendrovės laikomos 
gautomis kitą kalendorinę dieną nuo jų pateikimo. 

18.2. Bendrovė turi teisę perleisti Sutartyje nustatytas savo teises ir pareigas 
tretiesiems asmenims be atskiro Kliento sutikimo (laikoma, kad tokį 
sutikimą Klientas davė ir patvirtino Sutarties sudarymo metu). 

18.3. Šalys privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 2 dienas, viena kitą 
informuoti apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimą. Bet kuriai iš Šalių 
laiku neinformavus kitos Šalies apie kontaktinių duomenų pasikeitimą, 
visa su tuo susijusi rizika ir (ar) dėl to atsiradusi žala neatlyginama. 

18.4. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

18.5. Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiai egzemplioriais 
po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, jei Sutartis sudaroma 
elektroniniu būdu.
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