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VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. Sąvokos 
1.1. Kredito gavėjas – šią Sutartį sudarantis asmuo ar asmenys, kuriam (-iems) yra suteikiamas Vartojimo kreditas. Visų Kredito gavėjų 
atsakomybė pagal Sutartį solidari (Unija turi teisę reikalauti, kad prievoles įvykdytų tiek visi ar keli Kredito gavėjai bendrai, tiek bet kuris iš jų 
skyrium, be to, tiek jas visas, tiek jų dalį). 
1.2. Unija – kredito unija, verslo tikslais teikianti arba įsipareigojanti suteikti vartojimo kreditą.  
1.3. Šalys – Kredito gavėjas, Unija. 
1.4. Sąskaita – Sutarties specialioje dalyje nurodyta Unijoje atidaryta Kredito gavėjo sąskaita, kuri naudojama vykdyti atsiskaitymus pagal Sutartį.  
1.5. Grafikas – tai Kredito ir palūkanų mokėjimo grafikas, sudaromas visam Kredito suteikimo laikotarpiui, kuriame nurodomos grąžintinos Kredito 
dalies ir priskaičiuotų palūkanų sumos mokamos Unijai, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas bei Kredito dalies mokėjimo atidėjimas, jei toks yra 
taikomas. Grafikas pateikiamas Priede Nr. 1 prie šios Sutarties. 
1.6. Anuiteto metodas – Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas, kai Kredito gavėjas Unijai moka lygias įmokas, kurias sudaro grąžinama 
Kredito dalis ir apskaičiuotų palūkanų dalis. Skaičiuojant mokėtinas palūkanas Anuiteto metodu, laikoma, kad metai susideda iš 365 dienų (arba 
366 dienų keliamaisiais metais), o mėnuo iš kalendorinio dienų skaičiaus. 
1.7. Linijinis metodas – Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas, kai Kreditas grąžinamas lygiomis dalimis ir sumokamos palūkanos, 
apskaičiuotos nuo negrąžintos Kredito dalies. Skaičiuojant mokėtinas palūkanas Linijiniu metodu, laikoma, kad metai susideda iš 365 dienų (arba 
366 dienų keliamaisiais metais), o mėnuo iš kalendorinio dienų skaičiaus. 
1.8. Įmoka – Kredito gavėjo Unijai sumokama grąžintinos Kredito sumos dalis ir palūkanos už naudojimąsi Kreditu. 
1.9. Mokėjimo diena – Grafike nurodyta data, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Įmoką.  
1.10. Delspinigiai – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos netesybos,  skaičiuojamos už pradelstus mokėjimus pagal Sutartį.  
1.11. Mokėtinos sumos – Kredito gavėjo Unijai mokėtinos Įmokos, palūkanos, Sutarties administravimo mokestis, Delspinigiai ir visos kitos pagal 
Sutartį mokėtinos sumos.  
1.12. Užtikrinimo priemonės – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą užtikrinančios 
priemonės.  
1.13. Sutartis – ši Vartojimo kredito sutartis, kurią sudaro bendroji dalis ir specialioji dalis kartu su visais pakeitimais ir papildymais bei priedais, 
jei tokie sudaromi, ir Grafikas.  
1.14. Sąlygos – Unijos nustatytos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Sąlygos bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami pačioje Unijoje arba viešai 
Unijos internetinėje svetainėje, kurios adresas nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.  
1.15. Fiksuotos palūkanos – palūkanos, kurios nustatomos Sutarties pasirašymo dieną ir nekinta per visa Kredito laikotarpį, jei Sutarties 
specialiosios dalies 2.8 punkte nėra nustatyta kitaip. 
1.16. Kintamos palūkanos – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis ir marža. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos Sutarties 
sudarymo dieną. Naudojama ta kintama palūkanų dalis, kuri galiojo paskutinę darbo dieną, ėjusią prieš Sutarties sudarymą. Palūkanų keitimosi 
diena visada sutampa su mokėjimo diena. 
1.17. Kintama palūkanų dalis – palūkanų keitimo dieną Thomson Reuters ir (arba) kitoje informacinėje bazėje paskelbta kintamų palūkanų dalis, 
išreikšta procentais. 
1.18. Marža – šalių sutarta Unijos skolinimosi rizikos, pelno ir sąnaudų marža procentais, nustatoma sutarties sudarymo dieną ir galiojanti iki visų 
prievolių įvykdymo datos.  
 
2. Sutarties objektas  
2.1. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Unija suteikia Kredito gavėjui Kreditą, o Kredito gavėjas įsipareigoja gautą 
Kreditą grąžinti, mokėti palūkanas ir tinkamai vykdyti kitas Sutarties sąlygas bei įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui įkeisti ir perduoti Unijai 
pinigines lėšas / indėlį ir (ar) kitą turtą, jei tai nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje. 
 
3. Bendros Kredito kainos apskaičiavimo tvarka  
3.1. Bendra Kredito kaina Kredito gavėjui nustatoma remiantis prielaidomis, numatytomis šios Sutarties 4 dalyje.  
3.2. Į bendrą Kredito kainą įskaičiuojamos visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su Sutartimi susijusius 
mokesčius, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Unijai, išskyrus atlyginimą notarui. Į bendrą Kredito kainą taip pat įskaičiuojami 
Sąskaitos, kurioje registruojamos mokėjimo operacijos ir dokumentų paruošimo mokesčiai, jei tokie taikomi, nebent Sąskaitos atidarymas yra 
neprivalomas ir Sąskaitos administravimo mokesčiai buvo aiškiai atskirai nurodyti Sutartyje arba bet kurioje kitoje su vartotoju sudarytoje sutartyje; 
kitos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos; su Sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidos, pavyzdžiui, draudimo įmokos, jei privaloma 
sudaryti su Sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti kreditą skelbiamomis sąlygomis.  
3.3. Kredito gavėjo mokami mokesčiai už Sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, apskaičiuojant bendrą Kredito kainą, neįtraukiami. 
 
4. Bendros Kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka 
4.1. Bendros Kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis šiomis prielaidomis: 
4.1.1. Sutartis galios sutartą laikotarpį; 
4.1.2. Unija bei Kredito gavėjas vykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus; 
4.1.3. palūkanų norma ir Mokėtinos sumos išliks tokie pat kaip ir Sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki Sutarties pabaigos; 
4.1.4. Kreditas bus išmokėtas iš karto visa suma vienu mokėjimu į Sąskaitą Unijoje; 
4.1.5. mokėtinas sumas Kredito gavėjas vykdys ta valiuta, kuria išduotas Kreditas. 
4.2. Apskaičiuojant bendrą Kredito kainos metinę normą taikomos papildomos prielaidos: 
4.2.1. Kreditas išmokamas 4.1.4 Sutarties punkte nustatyta tvarka, išskyrus, kai Kredito gavėjui pageidaujant, taikomi kiti Kredito lėšų išmokėjimo 
būdai, kurie atliekami Kredito gavėjo sąskaita ir kurie gali padidinti Kredito kainą ir kainos metinės normos procentinį dydį;   
4.2.2. Kreditas bus grąžinamas Sutartyje numatytais terminais. 
4.3. Bendros Kredito kainos metinė norma apskaičiuojama pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką dėl bendros Kredito kainos metinės normos 
apskaičiavimo. 
 
5. Sąlygos, reguliuojančios Kredito lėšų suteikimą (išmokėjimą)  
5.1. Unija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Kredito gavėjas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, kurie turi būti 
įvykdyti iki Kredito išmokėjimo, be atskiro Kredito gavėjo prašymo perveda Kredito lėšas į Sąskaitą, jei specialiojoje dalyje nesusitarta kitaip. 
5.2. Kredito lėšos išmokamos tik tuomet, jeigu yra įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
5.2.1. Kredito gavėjas turi Sąskaitą Unijoje;  
5.2.2. Kredito gavėjas sumokėjo Sutarties administravimo mokestį, kitus nurodytus mokesčius, jei specialiojoje dalyje nesusitarta kitaip, bei įvykdė 
kitas sąlygas, nurodytas specialiojoje dalyje;  
5.2.3. sudarytos visos specialiojoje dalyje numatytos sutartys dėl Kredito gavėjo prievolių įvykdymo Užtikrinimo priemonių, jei specialiojoje dalyje 
nesusitarta kitaip;  
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5.2.4. nėra nei vieno iš šios Sutarties pažeidimų ir, Unijos nuomone, nėra pagrįstų aplinkybių, leidžiančių manyti, kad bet kuris Sutarties 
pažeidimas gali įvykti ateityje;  
5.2.5. tinkamai vykdomi kiti Kredito gavėjo įsipareigojimai pagal Sutartį ir kitas tarp Unijos ir Kredito gavėjo sudarytas sutartis. Jei bet kuri iš 
bendrosios dalies 5.2 punkte nurodytų sąlygų neįvykdoma iki Kredito suteikimo, Unija turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą. Bet kokiu atveju Kredito 
gavėjo Unijai sumokėtas Sutarties administravimo mokestis negrąžinamas.  
5.3. Kai Unija neišmoka Kredito gavėjui Kredito lėšų remdamasi informacija, gauta po Sutarties sudarymo iš kreditingumui vertinti naudojamų 
registrų ir informacinių sistemų, Kredito gavėjas turi teisę prašyti Unijos pateikti priežastis, dėl kurių Kredito lėšos nebuvo išmokėtos. 
 
6. Palūkanų normos nustatymo bei palūkanų mokėjimo sąlygos ir tvarka 
6.1. Palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos Kredito sumos ir mokamos Sutartyje nustatytais terminais.  
6.2. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos Kredito (jo dalies) įskaitymo į Sąskaitą dienos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos 
Kredito sumos bei mokamos Sutartyje nustatytais terminais iki Kredito grąžinimo Unijai dienos. Kredito gavėjui pradelsus Kredito dalies grąžinimo 
terminą, palūkanos skaičiuojamos ir už pradelstą Kredito dalį iki jos grąžinimo dienos. 
6.3. Nustatant Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo Grafiką, Unija naudoja Linijinį arba Anuiteto metodą. 
6.4. Preliminarios Kredito gavėjo už paimtą Kreditą Unijai mokėtinų palūkanų sumos nurodytos Grafike. Jame nurodytos palūkanų sumos gali 
keistis, jei Kredito gavėjas grąžins Unijai Kreditą ar jo dalį ne Grafike numatytais terminais. Grafike Unijai nurodytos palūkanų sumos yra 
preliminarios, ir tuo atveju, jei palūkanų mokėjimo Unijai dieną faktiškai Unijos apskaičiuotų palūkanų suma neatitiks Grafike nurodytos palūkanų 
sumos, Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Unijai faktiškai apskaičiuotas palūkanas. 
 
7. Su Sutartimi susiję mokesčiai  
7.1. Kredito gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku sumokėti Unijai Sutartyje nurodytus mokesčius.  
7.2. Be Sutartyje nurodytų Kredito gavėjo mokėtinų mokesčių bei atlyginimo notarui (jei taikoma), Kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti mokesčius 
dėl trečiųjų asmenų teikiamų papildomų paslaugų, kurios susiję su Sutarties sudarymu.  
7.3. Šalims susitarus dėl kitų, Sutartyje nenumatytų paslaugų, suteikimo, mokesčiai už jas yra nustatomi atskirais Šalių susitarimais.  
 
8. Prievolių įvykdymo užtikrinimas  
8.1. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimui Kredito gavėjas įkeičia ir perduoda Unijai visas jam priklausančias Sutarties specialiosios 
dalies 2.17 punkte nurodytoje atsiskaitomojoje sąskaitoje esamas ir būsimas gautinas lėšas (toliau – piniginės lėšos). Pasikeitus atsiskaitomosios 
sąskaitos numeriui piniginių lėšų įkeitimas išlieka. Unija turi teisę pateikti informaciją kitiems asmenims apie piniginių lėšų įkeitimą. 
8.2. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimui Kredito gavėjas įkeičia ir perduoda Unijai jam priklausantį Sutarties specialiojoje dalyje, jei 
taikoma, nurodyto dydžio pinigines lėšas / indėlį ir už jį gautinas palūkanas. Indėlio nuosavybės teisei perėjus iš Kredito gavėjo kitam asmeniui, 
įkeitimas lieka galioti. 
8.3. Piniginių lėšų / indėlio įkeitimas, jei taikoma, galioja iki visų Sutarties sąlygų pilno įvykdymo. Pratęsus ir (ar) pasikeitus Kredito ir (ar) indėlio 
grąžinimo terminui, pakeitus kitas sąlygas, Unijai pervedus įkeistas pinigines lėšas / indėlį ir (ar) už jį priskaičiuotas palūkanas į kitas sąskaitas, 
nutraukus indėlio sutartį ar sudarius naują indėlio sutartį, ar ją pakeitus, įkeitimas lieka galioti iki pilno prievolių įvykdymo be jokių papildomų 
susitarimų pasirašymo.  
8.4. Kredito gavėjas pareiškia ir garantuoja, kad įkeičiamos lėšos / piniginis indėlis nėra įkeisti, jiems neuždėtas areštas, ginčų dėl jų nėra, į jas 
negali būti pareikštos trečiųjų asmenų pretenzijos.  
8.5. Šalys susitaria, kad piniginės lėšos / indėlis yra tinkamai įkeisti ir perduoti Unijai be jokių papildomų susitarimų (sutarčių) sudarymo.  
8.6. Kredito gavėjas sutinka, kad Unija ne ginčo tvarka be atskiro įspėjimo vienu ar keliais debeto pavedimais ar kitais Unijos dokumentais nurašytų 
įkeistas lėšas nuo įkeistų piniginių lėšų / indėlio sąskaitos ir jas panaudotų skolos, įskaitant Kreditą, palūkanas, Delspinigius, grąžinimui Sutartyje 
numatytais atvejais. Kredito gavėjas sutinka, kad nutraukus indėlio sutartį prieš terminą, jam nebus išmokėtos palūkanos už indėlį, o išmokėtomis 
palūkanomis bus sumažinta indėlio suma, ir sutinka su kitomis indėlio sutarties nutraukimo prieš terminą pasekmėmis.  
8.7. Visos ar dalinės prievolės neįvykdymo atveju Kredito gavėjas sutinka ir perduoda Unijos nuosavybėn šia Sutartimi įkeistas pinigines lėšas / 
indėlį. 
8.8. Kredito gavėjas neturi teisės perleisti lėšų, esančių įkeistų piniginių lėšų / indėlio sąskaitoje ir (arba) reikalavimo teisės į šioje sąskaitoje 
esančias lėšas, bei atlikti mokėjimo įskaitymus su trečiaisiais asmenimis.  
8.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Unija nevykdo Kredito gavėjo ar trečiųjų asmenų nurodymų nurašyti ar pervesti įkeistas lėšas.  
8.10. Jei Kredito gavėjo įkeistos lėšos areštuojamos, ar kitaip apribojamas jų panaudojimas, tai Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant papildomai 
įkeisti to paties dydžio lėšas ar (ir) jomis papildyti Unijos nurodytą sąskaitą.  
8.11. Kredito gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visos kitos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Kredito gavėjo prievolių įvykdymo Užtikrinimo 
priemonės būtų įformintos, įregistruotos ir galiotų Kredito suteikimo metu, o tai patvirtinantys dokumentai būtų pateikti Unijai iki Kredito išdavimo. 
Šie Kredito gavėjo įsipareigojimai apima ir visų dokumentų, reikalingų prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartims tinkamai sudaryti, pateikimą ir 
galioja ir tuo atveju, jei su Unija prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartis turi sudaryti tretieji asmenys.  
8.12. Kai prievolių įvykdymo užtikrinimui yra įkeičiamas kilnojamasis turtas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 2.17 p., jis turi būti apdraustas 
priimtinoje Unijai draudimo bendrovėje iki pilno prievolių įvykdymo pagal šią Sutartį.   
8.13. Kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti arba kompensuoti Unijai visas išlaidas, susijusias su Užtikrinimo priemonių sudarymu, pakeitimu, 
nutraukimu, panaikinimu, įregistravimu ir išregistravimu, įvertinimu bei kitas su tuo susijusias išlaidas.  
8.14. Unijai pareikalavus, Sutartyje numatytais atvejais, Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant, per 15 (penkiolika) dienų, pateikti Unijai priimtinas 
papildomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įformintas ir galiojančias prievolių pagal šią Sutartį užtikrinimo priemones ar užtikrinti, 
kad jas pateiktų tretieji asmenys.  
 
9. Kredito sugrąžinimo tvarka  
9.1. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Įmokas Grafike nurodytomis Mokėjimo dienomis.  
9.2. Kredito gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo Sąskaitoje Mokėjimo dienomis, nepriklausomai nuo to, ar tai yra Unijos darbo diena, ar ne, bus 
pakankamas lėšų likutis Įmokai padengti.  
9.3. Kredito gavėjas gali įmokėti visą ar dalį Kredito anksčiau Grafike numatyto termino Unijos nustatyta tvarka, pranešęs apie tai Unijai raštu. 
Kredito gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sąskaitoje bus pakankamas lėšų likutis Kreditui ar jo daliai grąžinti ir Sutartyje bei Unijos Paslaugų ir 
operacijų įkainiuose nustatytiems mokesčiams bei Mokėtinoms sumoms nurašyti. Unija įvykdo Kredito gavėjo prašymą prašymo pateikimo dieną 
arba kitą prašyme nurodytą dieną, jei ji yra vėlesnė. Kredito gavėjui grąžinus prieš terminą Kredito dalį, prieš terminą grąžinta Kredito dalis 
įskaitoma į būsimus Kredito dalies grąžinimus, padengiant tas Kredito dalis, kurių Grafike numatyti grąžinimo terminai yra anksčiausi, taip pat 
Kredito gavėjui pageidaujant gali būti taikomas ir kitas Kredito dalies įskaitymo būdas.  
9.4. Apie pasikeitusią Įmoką, Galutinio grąžinimo terminą ir Grafiką Kredito gavėjas informuojamas atvykus į Uniją, Kredito gavėjui pageidaujant, 
gali būti atspausdintas naujas Grafikas.  
9.5. Jei Kredito gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeistas indėlis, tai Kredito gavėjas, norėdamas anksčiau laiko nutraukti indėlio sutartį turi 
pateikti rašytinį prašymą nutraukti indėlio sutartį ir pilnai padengti pagal šią Sutartį susidariusį įsiskolinimą. 
   
 
10. Unijai Mokėtinų sumų mokėjimo ir paskirstymo tvarka  
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10.1. Mokėjimo dieną Unija Kredito gavėjo Įmokas be atskiro Kredito gavėjo įspėjimo nurašys nuo Sąskaitos.  
10.2. Unijai gavus mažesnę sumą, nei visa Kredito gavėjo Unijai pagal Sutartį mokėtina suma, Unija iš gautos sumos nepriklausomai nuo Kredito 
gavėjo nurodytos mokėjimo paskirties pirmąja eile padengs Unijos išlaidas, susijusias su reikalavimu įvykdyti prievolę pagal Sutartį, antrąja eile - 
Delspinigius, trečiąja eile - palūkanas ir kitus mokesčius, likusia suma - Kreditą.  
10.3. Mokėtinos sumos nurašomos ta valiuta, kuria išduotas Kreditas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.  
10.4. Kredito gavėjo Mokėtinos sumos laikomos sumokėtomis jų nurašymo dieną iš Sąskaitos ar kitų Unijos sąskaitų.  
10.5. Unija turi teisę pirma eile padengti Mokėtinas sumas ir tik po to vykdyti mokėjimus pagal Kredito gavėjo ar kitų asmenų pateiktus mokėjimo 
nurodymus iš Kredito gavėjo Sąskaitos, jei Šalys nesusitaria kitaip, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.  
10.6. Jei Kredito gavėjo Sąskaitoje lėšų reikiama valiuta nėra ar jų nepakanka, Unija Mokėtinas sumas nurašo nuo visų Kredito gavėjo sąskaitų 
Unijoje bet kuria valiuta, konvertuojant į valiutą, kuria pagal Sutartį turi būti vykdomi mokėjimai. Valiutos konvertavimas nurašant nuo kitų Kredito 
gavėjo sąskaitų Unijoje atliekamas lėšų nurašymo dieną pagal Unijos nustatytą valiutos keitimo kursą. Valiutos keitimo išlaidas padengia Kredito 
gavėjas. Nurašymas nuo Kredito gavėjo sąskaitų kitose unijose atliekamas LR įstatymų nustatyta tvarka.  
 
11. Kredito gavėjo teisės ir pareigos  
11.1. Kredito gavėjas turi:  
11.1.1. teisę grąžinti visą Kreditą ar jo dalį anksčiau nei Sutartyje numatyti grąžinimo terminai Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis bei atitinkamai 
teisę į bendros Kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio palūkanos ir išlaidos;  
11.1.2. teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Unijai per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo Sutarties 
sudarymo dienos;  
11.1.3. teisę į 2 (dviejų) dienų laikotarpį, prasidedantį nuo lėšų išmokėjimo dienos, per kurį, nenurodydamas priežasties, gali raštu kreipdamasis į 
Uniją atsisakyti Sutarties ir grąžinti Unijai jam išmokėtą Sutarties specialiosios dalies 2.5 punkte nurodytą sumą nemokėdamas Mokėtinų sumų; 
11.1.4. teisę bet kada Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti Grafiką; 
11.1.5. kitas Sutartyje numatytas ar tiesiogiai iš jos nuostatų išplaukiančias teises; 
11.2. Kredito gavėjas įsipareigoja:  
11.2.1. mokėti Mokėtinas sumas Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka;  
11.2.2. po Sutarties sudarymo be Unijos raštiško informavimo neprisiimti jokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo 
ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis. Taip pat neprisiimti jokių įsipareigojimų pagal Kredito, lizingo, pirkimo - pardavimo išsimokėtinai ar kitokio 
finansavimo sutartis, sudaromas su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, išskyrus ketinamus prisiimti įsipareigojimus, apie kuriuos Kredito 
gavėjas raštu informavo Uniją iki Sutarties sudarymo;  
11.2.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Unijos reikalavimo gavimo dienos pateikti Unijai Unijos prašomą informaciją pagal finansų 
įstaigoms keliamus reikalavimus, reikalingą Kredito gavėjo kreditingumui įvertinti, įskaitant informaciją apie Sutarties vykdymą, Kredito gavėją, 
laiduotojus, garantus  ir kitus asmenis;  
11.2.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pasikeitimo informuoti Uniją raštu apie savo vardo, pavardės, šeiminės padėties, gyvenamosios 
vietos adreso, telefono numerių, elektroninio pašto, šeimos sudėties, darbovietės pasikeitimą ar kitas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos 
Sutarties vykdymui;  
11.2.5. jei numatyta, pateikti Sutarties specialiojoje dalyje numatytas Užtikrinimo priemones;  
11.2.6. pasinaudodamas Sutarties 11.1.3 punkte nurodyta teise iki nurodyto laikotarpio pabaigos grąžinti Unijai jam išmokėtą Sutarties 
specialiosios dalies 2.5 punkte nurodytą sumą;   
11.2.7. Unijai pareikalavus, nedelsiant pateikti Kredito panaudojimą pagrindžiančius dokumentus; 
11.2.8. vykdyti kitas Sutartyje numatytas pareigas.   
 
12. Unijos teisės ir pareigos 
12.1. Unija įsipareigoja:  
12.1.1. išmokėti Sutartyje nurodyta tvarka Kredito gavėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio Kreditą ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei Kredito gavėjas įvykdė visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir jei Unija ir Kredito gavėjas raštu 
nesusitarė kitaip; 
12.1.2. per Sutartyje nustatytą terminą neišmokėjus Kredito dėl Unijos kaltės, jei Unija ir Kredito gavėjas raštu nesusitarė kitaip, už kiekvieną 
uždelstą dieną mokėti Kredito gavėjui 0,05 (penkias šimtąsias) proc. dydžio delspinigius, apskaičiuojamus nuo neišmokėtos Kredito sumos.  
12.2. Jei Kreditas ar jo dalis grąžinama anksčiau, negu nurodyta Grafike, anksčiau grąžinamą Kredito dalį įskaityti kaip aprašyta 10 dalyje.  
12.3. Unija turi:  
12.3.1. teisę nurašyti iš Kredito gavėjo Sąskaitos, kitų Kredito gavėjo turimų sąskaitų Unijoje Mokėtinas sumas bet kuria valiuta Sutartyje numatyta 
tvarka;  
12.3.2. teisę vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau termino Sutartyje nustatyta tvarka;  
12.3.3. teisę LR teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir teikti informaciją apie Kredito gavėją bei Sutartį tretiesiems asmenims; 
12.3.4. kitas Sutartyje numatytas ar tiesiogiai iš jos nuostatų išplaukiančias teises.  
 
13. Sutarties atsisakymas  
13.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti šios Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos 
arba nuo dienos, kai Kredito gavėjas gavo Sutarties nuostatas, jeigu ta diena vėlesnė nei Sutarties sudarymo diena.     
13.2. Apie Sutarties atsisakymą ir išankstinį Kredito grąžinimą Kredito gavėjas informuoja Uniją rašytiniu pranešimu, kurį per Sutarties 13.1 punkte 
nustatytą terminą pateikia Unijai Sutartyje nustatyta tvarka.  
13.3. Kredito gavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie atsisakymą pateikimo Unijai dienos grąžina 
Unijai visą paimtą Kreditą ir sumoka palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki dienos, kurią Kreditas grąžinamas. 
Palūkanos apskaičiuojamos vadovaujantis sutarta Metine palūkanų norma. Kredito gavėjas, Unijai pareikalavus, taip pat privalo kompensuoti 
Unijai visus su Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusius ir Unijos sumokėtus ir negrąžinamus mokesčius viešojo administravimo įstaigoms.  
13.4. Kredito gavėjui atsisakius šios Sutarties, Kredito gavėjo pagal šią Sutartį Unijai sumokėti visi su Sutarties sudarymu ir vykdymu susiję 
mokesčiai, įtraukiant, bet neapsiribojant Sutarties administravimo mokestį, ir palūkanos yra negrąžinami.   
 
14. Sutarties nevykdymo pasekmės  
14.1. Esminiu Sutarties pažeidimu yra laikoma, kai Kredito gavėjas Sutartyje nustatytais terminais negrąžina Unijai Kredito ar jo dalies ir (ar) 
nesumoka Unijai palūkanų, ir (ar) kitų Sutartyje nustatytų Mokėtinų sumų, jei mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne 
mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų negrąžintos Kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės.  
14.2. Įvykus esminiam Sutarties ar bet kokiam kitam Sutarties sąlygų pažeidimui Unija turi teisę:  
14.2.1. esant Sutarties 14.1. punkte nurodytam pažeidimui, bet nepriklausomai nuo to, ar Sutartis nutraukta, ar Kredito gavėjas už įsipareigojimų 
nevykdymą moka Delspinigius, ar Unija įgyvendina kitas Unijos teises, laiku nesugrąžintą Kreditą, nesumokėtas palūkanas, Delspinigius bei kitas 
pagal šią Sutartį Mokėtinas sumas:  
14.2.1.1. išieškoti įstatymų nustatyta tvarka; ir (arba)  
14.2.1.2. įskaityti Kredito gavėjo įsiskolinimą už Unijos vienarūšius finansinius įsipareigojimus Kredito gavėjui; ir (arba)  
14.2.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka nurašyti nuo Kredito gavėjo sąskaitų Unijoje bet kokia valiuta; ir (arba)  
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14.2.1.4. Sutarties bendrosios dalies 15 dalyje nustatyta tvarka skaičiuoti Delspinigius.  
14.2.2. Esant Sutarties 14.1. punkte nustatytiems atvejams nutraukti Sutartį. 
14.2.3. Įgyvendinti kitas Sutartyje ar teisės aktuose numatytas Unijos teises.        
 
15. Pavėluotų mokėjimų atveju taikomos netesybos bei jų apskaičiavimo tvarka  
15.1. Jeigu Mokėtinos sumos (išskyrus Delspinigius) nesumokamos nustatytu laiku į Sąskaitą, yra skaičiuojami Delspinigiai, kurių dydis nurodytas 
Sutarties specialiojoje dalyje ir kurie skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną nuo visos pradelstos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami 
už ilgesnį kaip 180 (šimto aštuoniasdešimt) dienų laikotarpį. Delspinigiai skaičiuojami ir mokami ta valiuta, kuria yra suteiktas Kreditas. Priskaičiuoti 
Delspinigiai nurašomi Sutartyje numatyta tvarka.   
 
16. Sutarties nutraukimas arba jos pasibaigimas  
16.1. Sutartis gali būti nutraukta Unijos ar Kredito gavėjo iniciatyva, arba Sutarties Šalių susitarimu.  
16.2. Sutartis Unijos iniciatyva gali būti nutraukta paaiškėjus Sutarties 14.1. punkte nurodytoms aplinkybėms.  
16.3. Sutartis Kredito gavėjo iniciatyva gali būti nutraukta, kai yra ar paaiškėja, kad:  
16.3.1. Unija nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų;  
16.3.2. Unija vienašališkai Sutartyje nenumatytais atvejais padidino Metinę palūkanų normą ar pablogino Kredito gavėjui kitas su Kreditu susijusias 
ekonomines sąlygas;  
16.3.3. įstatymų nustatytais atvejais.  
16.4. Esant Sutarties 14.1. punkte nurodytoms aplinkybėms, Unija raštu informuoja Kredito gavėją apie esminį Sutarties pažeidimą. Jo 
nepašalinus per 1 (vieno) mėnesio laikotarpį, Unija papildomai raštu informuoja Kredito gavėją apie esminį Sutarties pažeidimą ir nustato ne 
trumpesnį kaip 14 (keturiolika) dienų terminą Sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Unijos nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo 
rašytinio pranešimo įteikimo Kredito gavėjui dienos, nepašalinus esminio Sutarties pažeidimo, Unija įgyja teisę nutraukti Sutartį.  
16.5. Nutraukus Sutartį Kredito gavėjas turi grąžinti Kreditą, sumokėti Mokėtinas sumas pagal Sutartį.  
16.6. Sutarties nutraukimas nesustabdo Delspinigių, kitų Sutartyje numatytų Mokėtinų sumų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės 
grąžinti Kreditą, mokėti Mokėtinas sumas bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę ir prigimtį lieka galioti ir nutraukus 
Sutartį, nebent Unija nustato kitaip.  
 
17. Komunikavimo tvarka  
17.1. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami pasirašytinai, registruotu paštu, perduodami Unijos internetinės 
bankininkystės pagalba arba kitais tarp Šalių suderintais būdais. Raštiški pranešimai laikomi gautais: (i) jei praėjo 5 (penkios) dienos po jo 
išsiuntimo paštu Lietuvos Respublikos ribose, kitais atvejais - 14 (keturiolika) dienų, (ii) įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai Kredito gavėjas 
pasirašo, kad gavo jam pateiktą dokumentą. Kredito gavėjui raštu nepranešus Unijai apie rekvizitų pasikeitimą, laikoma, kad pranešimas, išsiųstas 
paskutiniaisiais Kredito gavėjo raštu nurodytais rekvizitais, yra išsiųstas tinkamai.  
17.2. Pranešimai perduoti Unijos internetinės bankininkystės pagalba ar elektroniniu paštu laikomi gautais artimiausią darbo dieną po pranešimo 
išsiuntimo dienos pranešimo gavėjo šalyje.  
 
18. Prašymai bei neteisminė apskundimo ir žalos atlyginimo tvarka  
18.1. Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Unijos veiksmų Kredito gavėjas patyrė žalą ar Unija pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, 
turi teisę raštu kreiptis į Uniją ir pagrįsti savo reikalavimą.  
18.2. Šalys siekia iškilusius ginčus, tame tarpe ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.    
18.3. Kredito gavėjas privalo kreiptis į Uniją ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią Kredito gavėjas sužinojo arba turėjo sužinoti 
apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą. 
18.4. Unija ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą. Kredito 
gavėjo prašymą (skundą) Unija išnagrinėja nemokamai.  
18.5. Kai Unija netenkina Kredito gavėjo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienerius metus nuo kreipimosi į Uniją Kredito gavėjas turi 
teisę kreiptis į Lietuvos banką, kurio adresas ir internetinė svetainė nurodyta 19.1. Sutarties punkte.  
 
19. Priežiūros institucija 
19.1. Šioje Sutartyje numatytų kreditų teikimo priežiūrą atlieka Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, kurios 
internetinė svetainė www.lb.lt.   
 
20. Kredito gavėjo pareiškimai ir patvirtinimai  
20.1. Kredito gavėjas pareiškia, kad Sutarties sudarymo dieną:  
20.1.1. Sutartimi prisiimtos Kredito gavėjo prievolės neprieštarauja jokioms Kredito gavėjui taikytino teisės akto, sandorio sąlygoms, jokiam teismo, 
arbitražo ar valdžios organo sprendimui, antstolio ar kitos institucijos privalomo vykdyti nurodymo nuostatoms;  
20.1.2. Sutartis sudaryta Kredito gavėjo, o jei Kredito gavėjas turi šeimą, - šeimos poreikių tenkinimui ir prisiimtos prievolės neprieštarauja Kredito 
gavėjo šeimos interesams;  
20.1.3. Kredito gavėjas neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo ar kitokio finansavimo sutartis, sudaromas su kitomis 
įmonėmis, kredito įstaigomis, ar fiziniais asmenimis, taip pat įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo, hipotekos ar 
įkeitimo lakštus ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis ar bet kokias kitas finansines pretenzijas, įskaitant, bet neapsiribojant, ir tokių, dėl kurių 
Kredito gavėjui yra iškeltos civilinės, administracinės ar baudžiamosios bylos (pradėtas ikiteisminis tyrimas), išskyrus tas sutartis, įsipareigojimus, 
civilines ir administracinės ar baudžiamąsias bylas (pradėtas ikiteisminis tyrimas), apie kurias Kredito gavėjas raštu informavo Uniją iki Sutarties 
sudarymo;  
20.1.4. Visa Kredito gavėjo Unijai pateikta informacija yra išsami, tiksli ir neklaidinanti, o pateikti dokumentai yra tikri (autentiški), teisėti ir 
galiojantys bei pasirašyti dokumentuose nurodytų asmenų;  
20.1.5. Sutarties specialiosios dalies sąlygos buvo individualiai aptartos, jos yra aiškios, suprantamos ir Kredito gavėjas su jomis sutinka;  
20.1.6. Kredito gavėjui buvo sudarytos visos sąlygos susipažinti su Sutarties bendrąja dalimi iki Sutarties pasirašymo ir jis su ja susipažino, 
Sutarties sąlygos Kredito gavėjui yra aiškios ir suprantamos;  
20.1.7. Kredito gavėjas susipažino su Unijos Sąlygomis;  
20.1.8. jei bet kuriuo Sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad bet kuris iš Sutartyje nurodytų Kredito gavėjo pareiškimų iš pradžių buvo ar vėliau  
tapo neteisingu, Kredito gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai informuoti Uniją, nurodydamas, kokie 
konkrečiai Kredito gavėjo pareiškimai ir dėl kokių priežasčių buvo ar tapo neteisingi. 
 
21. Asmens duomenys bei jų tvarkymas 
21.1. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad: 
21.1.1. Unijoje tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Kredito unija, nurodyta šios Sutarties specialioje dalyje;  
21.1.2. Vartojimo kredito sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu bei sutarties kontrolės; Unijos teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo; pinigų 
plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo; asmens tapatybės nustatymo; asmens duomenų teisingumo patikrinimo; 
reikalavimų, susijusių su veiklos rizikos normatyvais, valdymo; kreditingumo įvertinimo; kasdienių operacijų vykdymo; įsiskolinimo valdymo bei 
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nuotolinio paslaugų teikimo užtikrinimo tikslais Unija gaus bei tvarkys šiuos jo asmens duomenis: vardą; pavardę; asmens kodą; asmens tapatybę 
identifikuojančio dokumento duomenis; gyvenamosios vietos adresą; telefono numerį; IP adresą; informaciją apie: šeiminę padėtį, nepilnamečių 
vaikų bei išlaikytinių skaičių, veiksnumą, darbdavį, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla bei pajamas iš jos ar kitas 
gaunamas pajamas, pajamų mokesčio deklaravimo duomenis, lėšų kilmę, turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises bei jų 
suvaržymus, įsipareigojimus bei įsiskolinimus vartojimo kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims; vartojimo kredito 
reitingą; skolos sumą; palūkanų normą; kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžius; skolos grąžinimo tvarką bei terminus; uždelsto mokėjimo dydį 
ir vėlavimo terminus; atsiskaitymo istoriją bei kitus duomenis; banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numerius bei kitą su išvardintais duomenimis 
susijusią informaciją;  
21.1.3. asmens duomenys visa apimtimi ar iš dalies yra tvarkomi (saugomi) šių Unijos tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje): Lietuvos centrinės 
kredito unijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, VĮ Indėlių ir investicijų draudimo; 
21.1.4. asmens duomenys bus gaunami tiesiogiai iš Kredito gavėjo arba Unijos prašymu, kai būtina Sutartyje numatytiems tikslams pasiekti, iš 
Valstybės įmonės Registrų centro, Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos banko, komercinių bankų, kitų privačių ar valstybinių 
įmonių, įstaigų ar institucijų; 
21.1.5. Unija gali vykdyti profiliavimą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu, siekdama įvertinti 
asmens kreditingumą ir pusiau automatizuotu būdu priimti sprendimą dėl kredito suteikimo (nesuteikimo), palūkanų dydžio ir mokamų įmokų 
dydžio, vykdyti sudarytų sandorių stebėseną, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui. Vykdant automatizuotą (ar pusiau 
automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės ar statistinės priemonės, vertinančios, pavyzdžiui, gaunamų pajamų ir 
įsipareigojimų santykį ar pagal sutartį mokamų įmokų dydžius ir terminus.  
21.2. Patvirtinęs Unijai savo asmens tapatybę ir pateikęs atitinkamą prašymą, Kredito gavėjas turi šias teises: 
21.2.1. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami 
ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; 
21.2.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs 
ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi 
neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Unijos nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti 
tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; 
21.2.3. nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; 
21.2.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Unija 
arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys; 
21.2.5. reikalauti, kad sprendimas dėl kredito suteikimo būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, jeigu vertinimas buvo atliktas automatiniu būdu;  
21.2.6. Jei jo teisės pažeidžiamos, Kredito gavėjas gali kreiptis į Unijos paskirtą atsakingą asmenį, kurio kontaktai nurodyti Unijos internetiniame 
puslapyje ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui. 
21.3. Unija patvirtina, kad bet kokia informacija apie Kredito gavėją, susijusi su Sutartimi, yra laikoma konfidencialia. 
21.4. Kredito gavėjo asmens duomenys bus saugomi iki sutartinių santykių pabaigos ir ilgiau, jei to reikalauja galiojantys teisės aktai. Jeigu dėl 
kokių nors priežasčių Sutartis nutrūktų anksčiau numatyto termino, asmens duomenys bus saugomi vykdant teisės aktų reikalavimus, bet ne ilgiau 
kaip 10 metų. 
21.5. Daugiau informacijos apie tai, kaip Unija tvarko Jūsų asmens duomenis, rasite Unijos internetiniame puslapyje (spausdintą minėto 
dokumento versiją galite gauti ir Unijoje). 
 
22. Baigiamosios nuostatos (įskaitant Sutarties galiojimą, pakeitimą ir pan.)  
22.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčus, kylančius  iš Sutarties, sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.  
22.2. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta raštišku Šalių susitarimu. Unijos Sąlygose ir Sutartyje nurodytais atvejais Sutarties sąlygas Unija 
gali keisti vienašališkai.  
22.3. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 
Šalys laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo.  
22.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Kredito gavėjo prievolės pagal Sutartį pasibaigia Kredito gavėjui sumokėjus Unijai visas 
Mokėtinas sumas. 
22.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais Sutarties egzemplioriais. Kiekvienai Sutartį pasirašiusiai 
Šaliai tenka po vieną Sutarties egzempliorių.  
22.6. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties ir jos priedų lapo.  
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