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STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ  

Vartojimo kredito gavėjas: Vardas Pavardė, a/k. 

Vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas: 

Vartojimo kredito davėjas: 
Adresas: 

Telefono / fakso numeris:  
Elektroninio pašto adresas, interneto svetainė: 

UAB Lateko lizingas (Kreditorius) 
Teatro g. 9-7, LT-03107 Vilnius 
8 (5) 264 92 43  
info@lateko.lt, www.lateko.lt 

Vartojimo kredito tarpininkas: 
Adresas: 

Telefono / fakso numeris: 
Elektroninio pašto adresas,interneto svetainė: 

 
 

  

Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas: 

Pateikiamas pavyzdys, kai vartojimo kredito suma 1000,00 Lt, sutarties terminas 12 mėn. 

Kredito rūšis. Vartojimo kreditas 

Bendra vartojimo kredito suma. 
Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal 
vartojimo kredito sutartį. 

1000,00 Lt 
  
  

Lėšų išmokėjimo sąlygos. 
Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo 
kreditą. 

Kreditorius po Sutarties sudarymo ir  jos pristatymo 
Kreditoriui perveda Kredito sumą į asmeninę  Gavėjo 
sąskaitą. 

Vartojimo kredito sutarties trukmė. 12 mėn. 

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais 
atvejais) paskirstymo tvarka. 

Jūs turėsite sumokėti: 
12 įmokų (1 - 137,64 Lt, 11 - 107,64 Lt), kurios bus 
mokamos kas mėnesį. 

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs 
turėsite sumokėti. 
Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos 
palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu 
susijusios Jūsų išlaidos. 

1321,67 Lt, iš jų:1000,00 Lt (suteikiamas vartojimo 
kreditas), 291,68 Lt (palūkanos), 30,00 Lt (sutarties 
mokestis) 
 
 
 

 

Bendra vartojimo kredito kaina: 

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei 
taikoma, skirtingos vartojimo kredito 
palūkanų normos: 

 Fiksuotoji palūkanų norma 50 % 
 

Bendros vartojimo kredito kainos metinė 
norma (BVKKMN): 
  
Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta 
metiniu procentų dydžiu. 
  
MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti 
skirtingus pasiūlymus. 

56,19% 

BVKKMN apskaičiuojama darant prielaidas, kad: 
• vartojimo kredito sutartis galios sutartyje sutartą 

laikotarpį; 
• įsipareigojimai bus vykdomi sutartyje 

nustatytomis sąlygomis, terminais bei tvarka; 
Gavėjas Įmokos mokama į Kreditoriaus sąskaitą. Su 
įmokų mokėjimu susiję mokėjimo paslaugų teikėjo 
mokesčiai į BVKKMN neskaičiuojami. 
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Bendra vartojimo kredito kaina: 

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar 
vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos 
sąlygos, būtina: 

– apdrausti vartojimo kreditą  
ar 

– sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo 
sutartį. 
Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių 
paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN. 

  
  
  
Ne 
  
Ne 

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos  Nėra 

Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, 
kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir 
išmokamos lėšos 

Būtina turėti (nors) vieną Lietuvos Respublikoje 
tesėtai veikiančio banko sąskaitą. 

Kitos išlaidos, susijusios su vartojimo kredito 
sutartimi 

Galimos įmokų mokėjimų išlaidos, kurių Kredito 
davėjas negali įvertinti Sutarties sudarymo metu. 

Šioje formoje nurodytų išlaidų, susijusių su 
vartojimo kredito sutartimi, keitimo sąlygos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gavėjas turi teisę prašyti atidėti įmokas ir procentus 
pagal Sutartį, bet ne daugiau kai 3 (trims) 
mėnesiams. Sekantį atidėjimą galima prašyti tik po  
trečio mokėjimo mėnesio nuo atidėjimo dienos. 
Atidėjimo dieną Gavėjas  neturi turėti įsiskolinimo 
pagal Sutartį. Gavėjas, norėdamas  atidėti įmokas, 
pateikia Kreditoriui  prašymą ne vėliau , kaip prieš 
5(penkias)  dienas iki eilinės įmokos.Už sutarties 
pakeitimą Gavėjas sumoka Kreditoriui  25 (dvi- 
dešimt penkių) lt dydžio Sutarties keitimo mokestį 
ne vėliau kaip Sutarties sąlygų  keitimo dieną. 
Už Mokėjimo dienos pakeitimą mokamas Sutarties 
keitimo  mokestis 10 lt (dešimt) ir palūkanos už 
panaudotą Kreditą. 

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais. 
  
Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų 
pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali 
pasunkinti vartojimo kredito gavimą. 

Gavėjas, laiku nesumokėjęs įmokos ar jos dalies 
pagal  Sutartyje esantį mokėjimų grafiką, privalo 
mokėti Kreditoriui 0,05 procento delspinigius, 
skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos sumos už 
kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę dieną. Jeigu 
Gavėjas mokėjimą atliko uždelsdamas ne daugiau 
kaip 1(vieną)  dieną, jis atleidžiamas nuo pareigos 
mokėti delspinigius. 

Taip pat, gali būti nutraukta Sutartis ir išieškomos 
visos pagal Sutartį mokėtinos sumos. Duomenys 
apie Jus  bei skolą gali būti perduoti duomenų 
valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų 
duomenų rinkmenas. 
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Kiti svarbūs aspektai: 

Teisė atsisakyti sutarties: 
  
Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų 
atsisakyti vartojimo kredito sutarties. 
 
 
 
 
 

Nenurodydžius priežasties, atsisakyti  Sutarties, pranešdant  apie 
tai Kreditoriui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, 
skaičuojant nuo Sutarties sudarymo dienos. Apie Sutarties 
atsisakymą ir Paskolos grąžinimą   Gavėjas informuoja 
Kreditorių nustatytos formos rašytiniu pranešimu. Gavėjas ne 
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo pranešimo 
apie atsisakymą grąžina Kreditoriui visą sumą ir sumoka 
palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas 
Kreditas, iki dienos, kurią  Kreditas grąžinamas, bei Sutarties 
mokestį. 

Išankstinis grąžinimas. 
  
Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau 
nustatyto termino grąžinti visą vartojimo 
kreditą arba jo dalį. 
  
Vartojimo kredito davėjas išankstinio 
vartojimo kredito grąžinimo atveju turi 
teisę gauti kompensaciją. 
 
 
 
 
 
 
 

Grąžinti VISĄ Vartojimo kreditą (taip pat mokesčius, palūkanas 
ir priskaičiuotus delspinigius), nepasibaigus Kredito grąžinimo 
terminui, raštu įspėjus apie tai Kreditorių  prieš 5 (penkias) 
dienas, prašymas turi būti išsiųstas faksu 8(5)2649243, 
8(5)2649240 arba elektroniniu paštu: info@lateko.lt. Prašyme  
turi būti nurodyta anksčiau laiko numatoma grąžinimo data ir 
atsakymo gavimo būdas. Jeigu Gavėjas negrąžina Kredito iki  
pranešime nurodytos datos, laikoma, kad Gavėjas atšaukė savo 
pranešimą ir Sutartis galioja toliau, o mokėjimai turi būti 
vykdomi pagal mokėjimų grafiką.  
Turi teisę  bet kada grąžinti dalį Kredito anksčiau mokėjimo 
grafike nustatytų terminų. Jei Mokėjimo dieną yra grąžinama 
didesnė įmokos dalis, nei numatyta mokėjimo grafike, tokiu 
atveju sumos perviršis įskaitomas į kitą mokėjimą  pagal 
mokėjimų grafiką. Už mokėjimus anksčiau laiko Kreditas 
neperskaičiuojamas. Šiuo atveju palūkanų norma nemažinama.  

Mokumo tikrinimas duomenų bazėje: 
Vartojimo kredito davėjas privalo 
nedelsdamas nemokamai pranešti Jums 
apie mokumo patikrinimo duomenų 
bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas 
gauti vartojimo kre- ditą buvo atmestas 
remiantis tokiu patikrinimu. Tai 
netaikoma, kai suteikti informaciją 
draudžiama pagal kitus teisės aktus arba 
tai prieštarauja viešosios tvarkos ar 
visuomenės saugumo tikslams. 

Jei Jūsų prašymas gauti Kreditą bus atmestas dėl neigiamos 
informacijos duomenų bazėse, Jūs nemokamai galite būti 
informuoti apie patikrinimo rezultatus ir apie bazę, kurioje buvo 
atliktas mokumo patikrinimas, išskyrus atvejus, jei tai 
prieštarautų teisės aktams, viešosios tvarkos ar visuomenės 
saugumo interesams. 
 
 
 
 
 

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties 
projektą. 
Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę 
nemokamai gauti vartojimo kredito 
sutarties projekto kopiją. Ši nuostata 
netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, 
gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis 
sudaryti vartojimo kredito sutarties. 

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti Kredito 
sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei Kredito 
davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti Kredito 
sutarties. 
 
 
 
 
 

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito 
davėjas įpareigoja pagal ikisutartinę 
informaciją.  

Ši informacija galioja nuo ... iki ... 
 
 

 


