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1. SĄVOKOS  

Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos Sutarties tekste rašomos pirmosiomis 
didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo 
apibrėžtosios šiame skyriuje.  
Kredito davėjas – UAB „Mano kreditas“, į. k. 302441092.  
Kredito gavėjas – asmuo arba asmenys, su kuriais Kredito davėjas sudarė šią 

Sutartį. Tuo atveju jeigu Sutartį pasirašo keli Kredito gavėjai, Kredito gavėjai už 
prievoles pagal šią Sutartį atsako solidariai, t. y. Kredito davėjas turi teisę 

reikalauti, jog prievoles įvykdytų tiek visi Kredito gavėjai kartu, tiek bet kuris iš 
jų skyrium, be to, tiek jas visas, tiek jų dalį 
Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas  

Sutartis – ši vartojimo kredito sutartis, sudaryta tarp Kredito davėjo ir Kredito 
gavėjo, kurią sudaro pagrindinės ir bendrosios kredito sutarties sąlygos, 

mokėjimo grafikas, taip pat visi kiti vartojimo kredito sutarties priedai ir 
pakeitimai. Šalys, siekdamos įgyvendinti Sutartį, taip pat vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos teisės aktais, Kredito davėjo bendrosiomis paslaugų teikimo 

sąlygomis (Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos), Klientų duomenų tvarkymo 
principais, kurie skelbiami internete www.manokreditas.lt. 

Vartojimo kredito suma – bendra vartojimo kredito suma, kuria Kredito 
gavėjas faktiškai gali naudotis pagal šią Sutartį.  

Įmoka – per mokėjimo grafike nustatytą periodą sumokama ir mokėjimo 
grafike nurodyta Vartojimo kredito dalis, palūkanos, Mėnesinio administravimo 
mokesčio dalis, Sutarties sudarymo mokesčio dalis, jeigu Sutarties sudarymo 

mokestis pagal Sutartį turi būti mokamas dalimis.  
Sutarties sudarymo mokestis – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas 

Kredito gavėjo mokamas vienkartinis mokestis (jeigu taikomas), kurį Kredito 
gavėjas privalo sumokėti Kredito davėjui už Sutartį sudarančių dokumentų 
parengimą. Šis mokestis sumokamas iki Kredito išmokėjimo arba jo 

sumokėjimas atidedamas. Jei šio mokesčio mokėjimas Sutarties sudarymo metu 
atidedamas, Kredito gavėjas sumoka šį mokestį mokėjimo grafike nustatytomis 

dalimis ir terminais.  
Palūkanos – už naudojimąsi Vartojimo kredito suma Kredito gavėjo Kredito 
davėjui mokamas atlyginimas, skaičiuojamas nuo negrąžintos Vartojimo kredito 

sumos likučio. Palūkanos skaičiuojamos iki faktinio Vartojimo kredito sumos 
grąžinimo dienos, laikant, kad mėnuo turi faktinį dienų skaičių, o metai – 360 

dienų. Metinė Palūkanų norma nurodyta Sutarties pagrindinėse sąlygose, o jų 
mokėjimo tvarka nustatyta mokėjimo grafike. 
Mėnesinis administravimo mokestis – Sutarties pagrindinėse sąlygose 

nurodytas mokestis (jeigu taikomas), kurį Kredito gavėjas kas mėnesį privalo 
mokėti Kredito davėjui už Sutarties administravimą.  

Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – bendra visų Kredito 
gavėjo pagal Sutartį mokėtinų Įmokų suma.  

Kredito aptarnavimo sąskaita – mokėjimo sąskaita, atidaryta pas Kredito 
davėją, į kurią Kredito gavėjas atlieka mokėjimus, skirtus Sutarties aptarnavimui. 
Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas neturi atsidaręs mokėjimo sąskaitos pas 

Kredito davėją, Kredito gavėjui sudarant šią Sutartį be atskiro Kredito gavėjo 
prašymo atidaroma riboto naudojimo mokėjimo sąskaita, skirta tik įmokų pagal 

Sutartį aptarnavimui. Jei yra keli Kredito gavėjai, Riboto naudojimo sąskaita 
atidaroma vieno iš Kredito gavėjų vardu. 
Vartojimo kredito tarpininkas – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodyta 

siuntų, prekybos ar paslaugų įmonė, nustatanti Kredito gavėjo tapatybę, 
vykdanti Sutarties dokumentų perdavimą tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, 

ir tarpininkavimo funkcijas atliekanti kaip papildomas funkcijas.  
Pardavėjas – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas asmuo, su kuriuo 
Kredito gavėjas sudaro Pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį, ir kuris 

kartu yra Vartojimo kredito tarpininkas. 
Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pardavėjo ir Kredito gavėjo sudaryta 

sutartis Kredito gavėjo nurodytam daiktui ar paslaugoms įsigyti, visą įsigijimo 
kainą ar jos dalį sumokant Vartojimo kredito suma.  

2. MOKĖJIMO SĄLYGOS  
2.1. Kredito davėjas, Kredito davėjui pasirašius sutartį, per 24 darbo valandas 
įsipareigoja pervesti Kreditą į Kredito gavėjo nurodytą sąskaitą.  

2.2. Laikoma, kad Kredito davėjas tinkamai atliko savo įsipareigojimą pervesti 
Kredito davėjui į sąskaitą Kredito sumą, kai Kredito suma yra įskaitoma į Kliento 

sąskaitą.    
2.3. Kredito gavėjas Sutarties mokėjimo grafike nurodyta tvarka ir terminais 
įsipareigoja Kredito davėjui grąžinti Vartojimo kredito sumą, sumokėti Sutarties 

sudarymo mokestį, mokėti Palūkanas nuo Vartojimo kredito sumos, taip pat 
mokėti Mėnesinį administravimo mokestį visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį. 

Už tinkamą piniginių prievolių įvykdymą Kredito gavėjas atsako ir tais atvejais, 
kai mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami naudojantis periodinio pervedimo 
mokėjimo paslauga. Kredito gavėjas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę 

nemokamai gauti mokėjimų pagal šią Sutartį grafiką. 
2.4. Visus mokėjimus, atliekamus šios Sutarties pagrindu, Kredito gavėjas 

privalo sumokėti į Kredito aptarnavimo sąskaitą, nurodytą pagrindinėje Sutarties 
dalyje. Jeigu Kredito aptarnavimo sąskaita nėra riboto naudojimo sąskaita, 
mokėjimo pavedimo informacijoje yra privaloma nurodyti Sutarties numerį.  

2.5. Visi mokėjimai, gauti vykdant šią Sutartį, paskirstomi šia tvarka: pirmąja 
eile dengiamos išlaidos, susijusios su pradelstų mokėjimų išieškojimu; antrąja 

eile – mokėjimo dienai susikaupę delspinigiai; trečiąja eile – mokėjimo atlikimo 
dienai susikaupusios palūkanos; ketvirtąja eile – mokėjimo atlikimo dienai 

susikaupusi Sutarties administravimo mokesčio suma; penktąja eile – mokėtina 
Vartojimo kredito      suma; šeštąja eile – Sutarties sudarymo, keitimo mokestis 
ir kiti mokesčiai pagal šią Sutartį. 

2.6. Jei Kredito gavėjas, įvykdydamas visus savo įsipareigojimus pagal šią 

Sutartį, sumoka daugiau nei privalėjo, permokėta suma automatiškai grąžinama 
Kredito gavėjui.  

2.7. Jei Kredito gavėjo įmokėta suma pagal šią Sutartį yra didesnė, nei 
mokėjimo grafike nustatytas Įmokos dydis, preziumuojama, kad Kredito gavėjas 
papildomai sumokėta suma, viršijančia Įmokos dydį, siekia atlikti išankstinį 

grąžinimą. Išankstinis Vartojimo kredito grąžinimas vykdomas šios Sutarties 4 
dalyje nustatyta tvarka.  

3. APSISPRENDIMO LAIKOTARPIS, SUTARTIES ATSISAKYMAS  
3.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties 
per 2 kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą Sutartį išmokėjimo dienos. 

Ne vėliau, kaip iki šio laikotarpio pabaigos, privalo Kredito davėjui grąžinti 
Kredito gavėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą be jokių palūkanų, kitų 

mokesčių, išlaidų ar kompensacijų, o tuo atveju, kai buvo sudaryta Pirkimo-
pardavimo sutartis, privalo Pardavėjui grąžinti įsigytą daiktą.  
3.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali pasinaudoti teise 

atsisakyti Sutarties. Kredito gavėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties privalo ne 
vėliau, kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo 

dienos arba faktinio Sutarties gavimo dienos, jeigu Sutartis Kredito gavėjui 
pateikiama po Sutarties sudarymo momento, išsiųsti Kredito davėjui rašytinį 

pranešimą apie Sutarties atsisakymą ir (i) ne vėliau, kaip per trisdešimt (30) 
kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo 
dienos grąžinti Kredito davėjui Vartojimo kredito sumą, taip pat (ii)  sumokėti 

visas iki faktinio Vartojimo kredito sumos grąžinimo dienos susikaupusias 
mokėtinas Palūkanas. Jei Kredito gavėjas nesilaiko šiame Sutarties punkte 

nurodytos Sutarties atsisakymo tvarkos, terminų ir privalomų sąlygų, laikoma, 
kad Sutarties nebuvo atsisakyta.  
3.3. Jeigu Sutartis yra skirta Sutartyje nurodytų prekių ar paslaugų įsigijimui 

finansuoti, tai Kredito gavėjui įstatymų nustatyta tvarka nutraukus Pirkimo-
pardavimo sutartį, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir ši Sutartis.  

3.4. Jeigu Pardavėjas neteikia paslaugų arba jos tiekiamos (teikiamos) tik iš 
dalies, arba jos neatitinka prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo 
sutarties, Kredito gavėjas turi teisę sustabdyti savo prievolių pagal Sutartį 

vykdymą arba reikalauti, kad Kredito davėjas grąžintų jam sumokėtas įmokas. 
Šiomis teisėmis Kredito gavėjas gali pasinaudoti tik po to, kai jis kreipėsi į 

Pardavėją su prašymu tinkamai įvykdyti sutartį, tačiau per vieną mėnesį po tokio 
kreipimosi Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos ir (i) Kredito 
gavėjas savo pasirinkimu pateikė Kredito davėjui valstybės ar savivaldybių 

institucijos arba trečiosios šalies išvadą dėl netinkamos prekės kokybės, jeigu 
prekių pirkimo-pardavimo sutartis buvo nutraukta dėl netinkamos prekės 

kokybės, taip pat (ii) Kredito gavėjas grąžino Kredito davėjui tai, ką gavo 
pasibaigusios Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, išskyrus atvejus, kai prekių 

pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis nutraukiama dėl to, kad 
pardavėjas ar paslaugos teikėjas netiekia prekių ar neteikia paslaugų.  
4. IŠANKSTINIS GRĄŽINIMAS  

4.1. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į bendros Sutarties kainos 

sumažinimą, kurį sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo 
vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos, Sutarties 
administravimo mokestis ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties galiojimo 

trukme.  
4.2. Preziumuojama, kad Kredito gavėjas pasinaudojo teise anksčiau laiko 

įvykdyti visus arba dalį įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jeigu Kredito davėjas 
atlieka mokėjimą pagal Sutartį, viršijantį Įmokos dydį.  
4.3. Kredito gavėjui pasinaudojus teise anksčiau laiko įvykdyti visus arba dalį 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Kredito gavėjas apie visų arba dalies 
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą informuojamas raštu pateikiant pranešimą 

apie dalies įsipareigojimų pagal Sutartį pasibaigimą ir naują mokėjimo grafiką, 
arba pranešimą apie visišką įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą, jeigu 

anksčiau termino įvykdomi visi Kredito gavėjo įsipareigojimai pagal šią Sutartį.  
4.3. Jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Vartojimo kredito suma ar jos 

dalis viršija 2320 EUR (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt eurų 00 ct), Kredito 

gavėjas privalo sumokėti Kredito gavėjui kompensaciją, kuri lygi vienam (1) 

procentui nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Vartojimo kredito 

sumos, jeigu laikotarpis nuo Vartojimo kredito sumos grąžinimo anksčiau 

nustatyto termino datos iki Sutartyje nustatytos Vartojimo kredito sumos 

mokėjimo datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Jeigu laikotarpis nuo Vartojimo 

kredito sumos grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki Sutartyje 

nustatytos Kredito sumos mokėjimo datos yra trumpesnis kaip vieni metai, 

Kredito gavėjas privalo sumokėti Kredito gavėjui kompensaciją, kuri lygi 

penkioms dešimtosioms (0,5) procento nuo anksčiau nustatyto termino 

grąžinamos Vartojimo kredito sumos. 

5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS  
5.1. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti 

Sutartį prieš terminą dėl esminio šios Sutarties pažeidimo. Šalys susitaria, kad 
esminiu Sutarties pažeidimu yra laikoma: 
5.1.1. melagingos informacijos ar dokumentų pateikimas Kredito davėjui, 

siekiant suklaidinti Kredito davėją dėl Kredito gavėjo mokumo, asmens ar kitų 
aplinkybių, kurios yra laikomos esminėmis vertinant Kredito gavėjo galimybę 

sudaryti šią Sutartį;5.1.2. Esminis įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas. 
Preziumuojama, kad esminis įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas yra 
tada, kai Kredito gavėjas ilgiau kaip 30 dienų po rašytinio pranešimo apie 

Sutarties sąlygų nevykdymą išsiuntimo momento yra pradelsęs sumokėti 
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daugiau kaip 10 proc. negrąžintos Vartojimo kredito sumos arba ilgiau kaip 3 

mėnesius iš eilės nevykdo kitų su piniginių prievolių vykdymu susijusių 
įsipareigojimų pagal šią sutartį.  

5.2. Kredito davėjas apie Sutarties nutraukimą 5.1.2 punkte numatytu atveju 
įsipareigoja pranešti Kredito gavėjui raštiškai iš anksto, likus ne mažiau nei 
keturiolikai (14) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo momento. 

5.3. Paaiškėjus šios Sutarties 5.1.1 punkte numatytoms aplinkybėms, ši sutartis 
nutraukiama nedelsiant, be atskiro Kredito gavėjo įspėjimo apie būsimą 

Sutarties nutraukimą.  
5.3. Nutraukus Sutartį prieš terminą, Kredito gavėjas privalo nedelsiant grąžinti 
visą negrąžintą Vartojimo kredito sumą, negrąžintą Sutarties sudarymo mokestį, 

sumokėti paskaičiuotas Palūkanas, Mėnesinį administravimo mokestį, 
delspinigius ir kitas mokėtinas sumas pagal Sutartį. 

5.4 Kredito davėjui nutraukus Sutartį prieš terminą, Kredito gavėjas privalo 
toliau mokėti nuo Vartojimo kredito dalies skaičiuojamas Palūkanas, taip pat 
sumokėti delspinigius nuo visos pradelstos įsipareigojimų pagal Sutartį sumos. 

6. MOKĖJIMŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS  
6.1 Jeigu sudarant Sutartį Kredito gavėjui buvo pritaikytos palankesnės 

Sutarties, pvz., mažesnės, nei standartinės, Palūkanos, lengvatinis Vartojimo 
kredito sumos mokėjimų atidėjimo laikotarpis ar kitos panašaus pobūdžio 

sąlygos, kuriomis Kredito gavėjo padėtis pagerinta lyginant su standartinėmis 
Sutarties sąlygomis, kaip tai numatyta pagrindinėse Sutarties sąlygose, ir 
Klientas vėluoja vykdyti įsipareigojimus, Kredito davėjas suteikia Kredito gavėjui 

tolerancijos laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei laikotarpis iki kitos Įmokos pagal 
Įmokų grafiką. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Kredito davėjas turi teisę 

vienašališkai panaikinti palankesnių Sutarties sąlygų taikymą ir nuo kitos Įmokos 
dienos taikyti Klientui standartines Sutarties sąlygas. Šiuo atveju Kredito davėjas 
apie Palūkanų normos pakeitimą informuoja Kredito gavėją likus ne mažiau kaip 

per 5 (penkioms) darbo dienoms iki standartinės Palūkanų normos taikymo 
pradžios ir pateikia naują Įmokų grafiką. Kredito gavėjas, nesutikdamas su 

standartinių Sutarties sąlygų taikymu, turi teisę padengti įsipareigojimus 
anksčiau termino 4 dalyje nustatyta tvarka. 
6.2. Sutartinių įsipareigojimų pavėluoto mokėjimo atvejais Kredito gavėjas nuo 

pradelstos sumokėti Įmokų sumos privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už 
kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki faktinio pradelstų 

prievolių įvykdymo momento, bet ne ilgiau, kaip už 180 dienų laikotarpį.  
6.6. Kredito gavėjo delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo šioje 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.  

6.8. Kredito gavėjui tinkamai ir laiku nevykdant Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų, Kredito davėjas turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo bendroves 

ir/ar teismą dėl skolos priteisimo ir išieškojimo priverstinio vykdymo proceso 
būdu. Kredito gavėjas privalo padengti Kredito davėjo išlaidas, susijusias su 

skolos ir nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (pvz. naudojantis skolų 
išieškojimo bendrovių, teisininkų (advokatų ar jų padėjėjų), konsultantų, 
patarėjų, turto vertintojų paslaugomis).  

6.9 Skolos priteisimo/priverstinio išieškojimo atveju papildomai nuo priteistos 
skolos sumos skaičiuojamos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatyto 

dydžio procesinės palūkanos. 
6.10. Kredito gavėjui tinkamai ir laiku nevykdant Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų, Kredito davėjas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus 
duomenų apsaugos reikalavimus, turi teisę su Sutarties pažeidimu susijusią 

informaciją (pvz., skolos dydis, pradelstų dienų skaičius ir kt.), taip pat Kredito 
gavėjo asmens kodą, vardą, pavardę įsiskolinimo valdymo tikslais perduoti 
teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz., duomenų valdytojams, 

tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas). Šis duomenų 
perdavimas Kredito gavėjui gali turėti neigiamų pasekmių – duomenų apie 

Kredito gavėjo įsiskolinimą atskleidimas gali apsunkinti Kredito gavėjo galimybes 
ateityje gauti kreditą ar sudaryti kitokį finansinį susitarimą, nes informacija apie 

įsiskolinimo faktą duomenų bazėse gali būti prieinama dar dešimt (10) metų po 
įsiskolinimo padengimo. 
7. Kredito gavėjo įsipareigojimai 

7.1. Kredito gavėjas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie Kredito 
gavėjo tapatybę, šeimos sudėtį, apie savo ir savo šeimos finansinę būklę, 

gaunamas ir ateityje planuojamas gauti pajamas, esamus ir būsimus 
įsipareigojimus, kitą prašomą informaciją, būtiną Kredito gavėjo tapatybei 
patikrinti ir kreditingumui įvertinti. 

7.2. Jei Kredito gavėjas yra susituokęs, Kredito gavėjas įsipareigoja tinkamai 
informuoti sutuoktinį apie ketinimą sudaryti šią Sutartį, pateikti visus Kredito 

davėjo prašomus duomenis, būtinus Kredito gavėjo sutuoktinio tapatybei 
nustatyti ir mokumui patikrinti, taip pat pateikti sutuoktinio sutikimą sudaryti šią 
Sutartį.  

7.3. Kredito gavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku mokėti 
Įmokas bei įvykdyti visus kitus Sutartyje numatytus Kredito gavėjo 

įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, prievolių įvykdymo užtikrinimo 
priemonių (jei taikoma) pateikimą teisės aktų numatyta tvarka. 
7.4. Kredito gavėjas įsipareigoja po Sutarties sudarymo momento be Kredito 

davėjo sutikimo neprisiimti jokių reikšmingų finansinių įsipareigojimų, turinčių ar 
galinčių turėti neigiamos įtakos įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.  

7.5. Kredito gavėjas patvirtina, kad sudarant šią Sutartį Kredito gavėjo pateikta 
kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris, adresas 

korespondencijai) priklauso Kredito gavėjui arba yra faktiškai naudojami Kredito 
gavėjo, yra teisinga ir išsami. Kredito gavėjas per 2 (dvi) darbo dienas privalo 
raštu informuoti Kredito davėją apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis: 

telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat apie 

vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimus, kitus duomenų pasikeitimus. 
Pažeidus šią pareigą Kredito gavėjas prisiima riziką, kad negaus Kredito davėjo 

siunčiamų pranešimų, įspėjimų, kitų dokumentų, o Kredito davėjas bus laikomas 
tinkamai pranešęs, informavęs ar įspėjęs Kredito gavėją; 
7.6. Kredito gavėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 

dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, raštu pranešti Kredito davėjui apie 
bet kokias aplinkybes, dėl kurių Kredito gavėjui kyla rizika tinkamai neįvykdyti 

šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant: aplinkybes, susijusias su pajamų 
šaltinio praradimu, papildomų finansinių įsipareigojimų atsiradimu, kitas 
aplinkybes, dėl kurių Kredito gavėjas negalės laiku ir tinkamai vykdyti šios 

Sutarties.  
8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS  

8.1. Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pagrindinėse sąlygose 

nurodytos sudarymo datos. Sutartis taip pat bus laikoma sudaryta nuo Sutarties 

pagrindinėse sąlygose nurodytos sudarymo datos, kai Kredito gavėjas ir Kredito 

davėjas pasirašo Sutartį. Kredito gavėjas sutartį gali pasirašyti paprastu parašu 

arba elektroniniu mobiliuoju parašu, jei sutartis sudaroma elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

9. KREDITO GAVĖJO INTERESŲ APSAUGA 

9.1 Kredito gavėjas, manydamas, jog Kredito davėjas pažeidė jo teises ar 

įstatymų saugomus interesus, visų pirma privalo privalo raštu kreiptis su skundu 

ar pretenzija į Kredito davėją ir nurodyti ginčo aplinkybes bei savo reikalavimus. 

Toks skundas ar pretenzija turi būti pateikta Kredito davėjui raštu, vienu iš šioje 

Sutartyje numatytų dokumentų įteikimo būdų. 

9.2. Jeigu Kredito davėjo atsakymas į Kredito gavėjo skundą netenkina Kredito 

gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, Kredito gavėjas dėl to paties ginčo dalyko 

turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, kuris taip pat yra kompetentinga priežiūros 

institucija (esanti adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva, o Priežiūros 

tarnyba – adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva). 

9.3. Daugiau apie Kredito gavėjo teisių gynybą informacijos pateikiama internete 

https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai. 

10. Baigiamosios nuostatos 

10.1. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad 

pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu ar SMS žinute mobiliojo telefono 

numeriu, kurie yra Kredito gavėjo pateikti Sutarties pagrindinėse sąlygose, 

prilyginami rašytinės formos pranešimams: 

10.1.1. gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo 

praėjo 24 (dvidešimt keturios) valandos;  

10.1.2. gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 

12 (dvylika) valandų; 

10.1.3.gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo 

praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos. 

 


