
 

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ 

 

1. Vartojimo kredito davėjo (toliau – Kredito davėjas) pavadinimas ir buveinės adresas 

Vartojimo kredito davėjas 
Adresas 
Telefono numeris 
Elektroninio pašto adresas 
Interneto svetainė 

UAB Mano kreditas  
Ozo g. 12A-1, LT-08200, Vilnius 
8 700 55966  
info@manokreditas.lt 
www.manokreditas.lt 

  
2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:  

Kredito rūšis Vartojimo kreditas 

Vartojimo kredito suma EUR 

Vartojimo kredito sutarties trukmė mėn. 

Lėšų išmokėjimo sąlygos 
Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą 

Lėšos bus pervestos į Jūsų sąskaitą ne vėliau kaip per 48 darbo valandas pasirašius vartojimo kredito 
sutartį. 

  
3. Bendra vartojimo kredito kaina: 

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

Fiksuotoji 
  

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

MN –  % 
MN yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 
03-245 “Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (su 
vėlesniais pakeitimais). 
MN apskaičiuojama darant prielaidas, kad: 

• vartojimo kredito sutartis galios sutartyje nurodytą laikotarpį; 

• įsipareigojimai bus vykdomi sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais bei tvarka; 

• MN ir kitos išlaidos nekis ir bus taikomos iki Vartojimo kredito sutarties pabaigos. 
Kredito gavėjas įmokas moka į Kreditoriaus sąskaitą. Su įmokų mokėjimu susiję mokėjimo paslaugų 
teikėjo mokesčiai į BVKKMN neskaičiuojami. 
Pavyzdžiui: 

Jei sudaroma 10 000 EUR paskolos sutartis 60 mėn. terminui, tai taikant 12 % fiksuotą metinę palūkanų 
normą, sutarties sudarymo mokestį 1 % ir mėnesinį sutarties administravimo mokestį 5 EUR/mėn., bendra 
vartojimo kredito gavėjo mokama suma 13 590,64 EUR, mėnesio įmoka būtų 226,80 EUR, BVKKMN-
14,48 %  

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais 
  
Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti neigiamų 
pasekmių ir gali pasunkinti vartojimo kredito 
gavimą ateityje 
 

Pavėluoto mokėjimo atveju Jums teks papildomai mokėti Vartojimo kredito davėjui delspinigius – 0,05 % 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. 
Pavyzdžiui: 
Jei Jūsų įmoka yra 20 EUR, vėluojate mokėti 3 d,  Jums teks sumokėti 0,03 EUR delspinigių (20,00 x 0,05 
% x 3 d.=0,03 EUR) 
Pavėluotų įmokų mokėjimas gali sukelti ir kitas papildomas išlaidas. Jums nevykdant prisiimtų 
įsipareigojimų vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį ir pareikalauti grąžinti 
visą kreditą sutarties nutraukimo dieną, taip pat sumokėti iki faktinio kredito grąžinimo dienos 
priskaičiuotas palūkanas ir kitus vartojimo kredito sutartyje nustatytus mokesčius. Tuo atveju, jeigu dėl 
skolos išieškojimo bus kreiptasi į teismą, Jūs papildomai privalėsite atlyginti vartojimo kredito davėjui 
skolos išieškojimo išlaidas. Nevykdant sutartinių įsipareigojimų Jūsų duomenys bus perduoti asmenims, 
kurie vykdo skolų išieškojimo veiklą ar tvarko skolininkų duomenų rinkmenas. Įsipareigojimų nevykdymas 
gali pasunkinti Jums galimybę gauti kreditą. 

Kiti mokesčiai 
 

Sutarties sudarymo vienkartinis mokestis, mokamas pagal mokėjimų grafiką 1 % nuo kredituojamos 
sumos. 

 

4. Kiti svarbūs aspektai: 

Vartojimo kredito sutarties nutraukimas Vartojimo kredito sutartis su Jumis gali būti nutraukta, jeigu yra šios sąlygos: 
1. Bent viena Jūsų Įmoka pradelsta ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir iš viso vėluojama grąžinti 

kredito suma viršija 10 procentų visos Vartojimo kredito sumos; arba ilgiau kaip tris mėnesius 
iš eilės pavėlavote Įmoką ar jos dalį sumokėti Mokėjimų grafike nustatyta tvarka; 

2. Jūs esate informuotas apie pradelstą įmoką; 
3. Pradelstos Įmokos ar Įmokų nepadengėte per dvi savaites nuo papildomo Vartojimo kredito 

davėjo rašytinio pranešimo įteikimo. 

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

Tokią informaciją galite gauti Vartojimo kredito davėjo buveinėje arba kreipęsis į Vartojimo kredito davėją 
elektroniniu paštu: info@manokreditas.lt.  

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. 

Teisė atsisakyti sutarties  
 
Teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties 
apsisprendimo laikotarpiu 

Jūs turite teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties per 2 kalendorines dienas nuo lėšų pagal 
vartojimo kredito sutartį Jums išmokėjimo dienos. Ne vėliau, kaip iki šio laikotarpio pabaigos, Jūs privalote 
Kredito davėjui grąžinti Kredito gavėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą o tuo atveju, kai buvo sudaryta 
pirkimo-pardavimo sutartis dėl prekių įsigijimo, Jūs privalote pardavėjui grąžinti įsigytą daiktą. Atsisakius 
sutarties per apsisprendimo laikotarpį, Jums nebus taikomos jokios palūkanos, kiti mokesčiai, nebus 
skaičiuojamos jokios išlaidos ar kompensacijos.  

Teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 
dienų 

Jūs turite teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 kalendorinių 
dienų: 
1) nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos; 
2) nuo dienos, kurią Jūs gavote vartojimo kredito sutarties nuostatas ir sąlygas bei su sutartimi susijusią 
informaciją, jeigu ta diena yra vėlesnė už vartojimo kredito sutarties sudarymo dieną. 
Siekiant įgyvendinti teisę atsisakyti nuo vartojimo kredito sutarties, Jūs privalote ne vėliau kaip per 
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keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba faktinio sutarties sąlygų gavimo 
dienos išsiųsti Kredito davėjui rašytinį pranešimą apie Sutarties atsisakymą ir:  

1) ne vėliau, kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie Sutarties 
atsisakymą išsiuntimo dienos grąžinti Kredito davėjui vartojimo kredito sumą, ir 

2) sumokėti visas iki faktinio vartojimo kredito sumos grąžinimo dienos susikaupusias mokėtinas 
palūkanas.  

Jeigu Jūs pasinaudojate teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų 
nutrūksta ir su vartojimo kredito sutartimi susijusi papildomų paslaugų, kurias teikia vartojimo kredito 
davėjas arba trečioji šalis pagal jos ir vartojimo kredito davėjo sutartį, teikimo sutartis. 

Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo 
kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito 
sutarties sudarymo 

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830) 

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos 
atlyginimo tvarka 

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. 

 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). 

Daugiau apie Kredito gavėjo teisių gynybą informacijos pateikiama internete https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-

finansu-rinkos-dalyviu-gincai. 

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai 
taikytinos teisės  

Šalys susitaria, kad Sutarčiai ir jos aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

 

5. Papildoma informacija: 
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais 
atvejais) paskirstymo tvarka 

Jūs turėsite sumokėti: XX įmokas po XXX,XX EUR, įmoką mokant kartą per mėnesį, Sutartyje nustatytu 
terminu. Jeigu prievolių mokėti pagal kredito sutartį įvykdymo terminai yra suėję, iš Jūsų gauti mokėjimai 
užskaitomi tokia 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. 

Bendra suma, kurią Jūs turėsite sumokėti (Kredito sumos ir Kredito kainos suma) 

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. 

Norėdami įgyvendinti šią teisę būtina apie tai pranešti raštu. Prašymo forma yra pateikta vartojimo kredito 
davėjo interneto svetainėje: www.amanokreditas.lt. Jūs privalėsite sumokėti vartojimo kredito davėjui iki tol 
apskaičiuotas palūkanas, sutarties mokestį, delspinigius ir (ar) kitus mokesčius (jei tokie taikomi) pagal 
vartojimo kredito sutartį. Anksčiau termino grąžinama suma turi būti didesnė nei eilinės įmokos suma. 
Vartojimo kredito davėjas gali reikalauti kompensacijos, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas 
vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Kompensacija 
negali viršyti 1% anksčiau termino grąžinamos kredito dalies, jeigu nuo kredito dalies, viršijančios 2320 
eurų, grąžinimo dienos iki galutinio kredito termino liko daugiau nei vieneri metai. Kompensacija negali 
viršyti 0,5% anksčiau termino grąžinamos kredito dalies, jeigu nuo kredito dalies, viršijančios 2320 eurų, 
grąžinimo dienos iki galutinio kredito termino liko mažiau nei vieneri metai. 

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

Tam, kad Vartojimo kredito davėjas galėtų suteikti Jums vartojimo kreditą, Jūs turėsite nurodyti savo 
banko sąskaitos Lietuvos Respublikos banke rekvizitus. 
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