TRUMPALAIKĖ PASKOLA

ILGALAIKĖ PASKOLA

KREDITO LINIJA

PASKOLA ŪKININKAMS

1

PASKOLOS TIKSLAS

Apyvartinėms lėšoms

Investicijoms ir verslo plėtrai

Apyvartinėms lėšoms

Apyvartinėms lėšoms, investicijoms

2

LAIKOTARPIS

„Iki 2 metų
iki 3 metų (paskola su INVEGOS
garantija)“

Iki 15 metų

Iki 2 metų

Apyvartinėms lėšoms iki 3
m., investicijoms iki 15 m.,
žemės ūkio pskirties žemei, skirtos
ūkininko veiklai, įsigyti - 20 m.
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PASKOLOS SUMA

4

KREDITO GRĄŽINIMO ATIDĖJIMAS

Grąžinimas termino gale

Apyvartinėms lėšoms iki 6 mėn.,
investicijoms atsižvelgiant į investicinį
projektą, bet ne ilgiau 24 mėn.
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MOKĖJIMO GRAFIKAS

Gali būti nustatyta limito mažinimo
tvarka pagal suderintą grafiką

Anuitetas, linijinis arba pagal
individualų grafiką
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PALŪKANOS

Nuo 4 %

7

PAJINIS ĮNAŠAS

Nuo 1 %

UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

„Nekilnojamas turtas, kilnojamas turtas (automobiliai, įrengimai), atsargos, LR įstaigos garantija, laidavimai, gautinos sumos pagal sutartis (pirkimo-pardavimo,
paslaugų teikimo).
Įkeičiamo NT vertę turi nustatyti kredito unijai priimtini turto vertintojai arba vertė gali būti nustatoma šalių susitarimu, atsižvelgiant į turto įsigijimo vertę,
nusidėvėjimą bei viešai skelbiamas analogiško parduodamo turto kainas rinkoje.
Įkeičiamas turtas (išskyrus žemės sklypus) turi būti draudžiamas unijos naudai visam paskolos laikotarpiui ir papildomiems 3 mėn.“
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Nuo 3 000 EUR
Iki 6 mėn.

Atsižvelgiant į investicinį projektą, bet
ne ilgiau 24 mėn.

Anuitetas, linijinis arba pagal individualų grafiką

Nuo 2 % nuo paskolos sumos (min. 300
EUR)

Nuo 3 % nuo paskolos sumos (min. 500
EUR) papildomai imamas dokumentų
nagrinejimo mokestis, kuris sudaro 0,2
% nuo sutarties sudarymo mokesčio
sumos, bet ne mažiau nei 100 EUR

Nuo 2 % nuo paskolos sumos
(min. 300 EUR)

Nuo 1,5 % nuo paskolos sumos
(min. 150 EUR)

Mokėjimos dienos keitimas

50 EUR

50 EUR

50 EUR

30 EUR

Kredito sutarties sąlygų (maržos, palūkanų normos,
paskolos terminų, grąžinimo metodo, užtikrinimo
priemonių ir t. t.) keitimas, kai sprendimas
priimamas PK ir Valdyboje

Nuo 2 % nuo paskolos sumos
(min. 300 EUR)*

Nuo 2 % nuo paskolos sumos
(min. 350 EUR)*

Nuo 2 % nuo paskolos sumos (min.
300 EUR)*

Nuo 1,5 % nuo paskolos sumos (min.
150 EUR)*
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MOKESTIS UŽ IŠANKSTINĮ PASKOLOS GRĄŽINIMĄ

Nuo 1 % nuo anksčiau laiko grąžinamos
sumos, refinansuojant paskolą kitoje
finansinėje įstaigoje - nuo 3 %

Nuo 1 % nuo anksčiau laiko grąžinamos
sumos, refinansuojant paskolą kitoje
finansinėje įstaigoje - nuo 3 %

Nutraukus kredito linijos sutartį
anksčiau termino - nuo 1 % nuo
faktinio įsiskolinimo sumos,
refinansuojant kredito liniją kitoje
finansinėje įstaigoje - nuo 3 % nuo
faktinio įsiskolinimo sumos

Nuo 0.5 % nuo anksčiau laiko
grąžinamos sumos, refinansuojant
paskolą kitoje finansinėje įstaigoje nuo 2 %
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DELSPINIGIŲ NORMA
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MOKESTIS UŽ SUTIKIMĄ PAKARTOTINAI ĮKEISTI
TURTĄ KITAM KREDITORIUI
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PAPILDOMOS SĄLYGOS

9

SUTARTIES SUDARYMO MOKESTIS
MOKESTIS UŽ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMĄ
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0,1 % už kiekvieną pradelstą dieną
Nuo 200 EUR

Nuo 150 EUR

Reikalaujamas apyvartų vykdymas per unijoje esančią kliento sąskaitą

*didinant paskolos limitą, imamas nuo didinamos limito sumos.

GARANTIJOS IR LAIDAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

ĮKAINIS

Garantijos (Rato standartinio garantinio rašto teksto) ar laidavimo
suteikimas

„Jeigu deponuojamos lėšos: nuo 100 EUR mokestis + 10 EUR jeigu vieneriems metams, 20 EUR jeigu dviems.
Jeigu lėšos nedeponuojamos (įkeičiamas turtas) mokestis nuo 100 EUR, taip pat taikomas įsipareigojimo mokestis - pagal susitarimą 3 - 4 % metinė palūkanų
norma. Panaudojus lėšas taikoma 10 % metinė palūkanų norma.

