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 STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ 
 

1. Informacija apie kredito davėją 
 Kredito davėjo pavadinimas: 

Adresas: 
Įmonės kodas: 
Telefono Nr.: 
E-pašto adresas: 
Internetinio svetainės adresas: 

UAB Saldo Finance 
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius 
305334925 
+370 (604) 45179 
customerservice.lt@saldo.com 
www.saldo.com  

 

2. Pagrindinės vartojimo kredito sąlygos 
 Kredito rūšis:  

 Bendra kredito suma: 
 
Vartojimo kredito suma, kuri bus Jums pervesta pagal        
vartojimo kredito sutartį. 

 

 Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos:  
 
 
Šiose sąlygose nurodoma, kaip ir kada Jums bus        
pervesta bendra vartojimo kredito suma. 

Lėšos bus pervestos į Jūsų nurodytą asmeninę banko sąskaitą. 

 Kredito sutarties trukmė ir kredito terminas: Kredito sutarties trukmė: 
Kredito terminas: 

 Įmokų mokėjimas ir jų paskirstymo tvarka: 
 

Įmokos dydis: 
Įmokų skaičius: 
Įmokų periodiškumas: 
 
Jeigu prievolių mokėti pagal kredito sutartį įvykdymo terminai        
yra suėję, iš Jūsų gauti mokėjimai pirmiausiai skiriami atlyginti         
nuostoliams ir išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti       
prievolę pareiškimu. Antrąja eile mokėjimai skiriami mokėti       
įmokoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą. Įmoka       
skirstoma tokia seka: administravimo mokesčiui, palūkanoms ir       
kreditui dengmui. 

 Bendra kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti:  
 
Ši suma apima vartojimo kreditą, palūkanas bei kitus        
su vartojimo kreditu susijusius mokesčius. 

Bendra kredito suma: 
Bendra kredito kaina: 
Bendra kredito gavėjo mokama suma: 

 

3. Vartojimo kredito kaina 
 Metinė kredito palūkanų norma   

 Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (toliau 
- BVKKMN): 
 
 
 
 
 
 
 
Bendra vartojimo kredito kaina yra metinis      
procentinis dydis nuo bendros vartojimo kredito      
sumos. Ši norma pateikiama tam, kad Jūs galėtumėte        
palyginti skirtingus pasiūlymus. 

BVKKMN: 

 

Pavyzdžiui, jei 1.500 Eur dydžio kreditą (bendra vartojimo        
kredito suma) imtumėte 36 mėnesių terminui už 29% metinių         
palūkanų, taip pat taikant administravimo mokestį, kuris bus        
paskirstytas įmokose vienodomis dalimis po 5,95 Eur, bei jei         
mokėtumėte įmokas kas mėnesį, o vartojimo kreditas būtų        
išmokamas nedelsiant, tuomet bendra vartojimo kredito gavėjo       
mokama suma būtų 2.477,16 Eur, BVKKMN – 42,75%, o         
mėnesinė įmoka būtų 68,81 EUR. 

Pasirinkus kitokį sutarties terminą ar kredito sumą arba        
atsižvelgiant į Jūsų kreditingumo vertinimo rezultatus, vartojimo       
kredito sąlygos gali skirtis. 
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 Ar tam, kad būtų suteiktas kreditas ar kreditui būtų         

taikomos skelbiamos sąlygos, būtina: 
 
- apdrausti kreditą, arba  
 
- sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.  
 
Jei tokių paslaugų kainos vartojimo kredito davėjas 
nežino, ji nėra įtraukiama į BVKKMN. 
 
 

 
Ne. 
 
 
Ne. 
 
 

   
 Kitos su kredito sutartimi susijusios išlaidos:  

 Poreikis turėti vieną ar kelias banko sąskaitas, tam,        
kad būtų galima atlikti mokėjimo operacijas ir       
išmokėti vartojimo kredito lėšas: 

Tam, kad Jūs galėtumėte sudaryti Kredito sutartį bei gauti kreditą,          
Jums būtina turėti banko sąskaitą viename iš Lietuvoje registruotų         
komercinių bankų ar veikiančių kredito unijų. 

 Kitos išlaidos susijusios su vartojimo kredito      
sutartimi: 

 

 Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais: 
 
 
 
 
 
 
 
Įmokų nemokėjimas gali turėti neigiamų pasėkmių      
(pvz., priverstinis turto pardavimas) bei apsunkinti      
kredito gavimą ateityje. 

Pavėluoto įmokų mokėjimo atveju Jums teks atlyginti kredito        
davėjui nuostolius, t.y. vartojimo kredito sutarties sąlygose       
nustatyta tvarka apskaičiuojamą sumą, kuria atlyginama kredito       
davėjui už tai, kad vartojimo kredito gavėjas toliau naudojasi         
laiku negrąžinta kredito suma ar jos dalimi. Nuostoliai        
skaičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną, taikant       
palūkanų dienos normą, kuri yra paskaičiuojama pagal       
konkrečioje kredito sutartyje nurodytą palūkanų metinę normą.       
Nurodytu atveju, jokios kitos palūkanos nuo laiku negrąžintos        
sumos, papildomos netesybos ar kompensacinės palūkanos už       
finansinių įsipareigojimų nevykdymą laiku nėra taikomos. 

 Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės: Nėra 

 
4. Kiti svarbūs aspektai 
Teisė atsisakyti sutarties: 
 
Jūs turite teisę per 2 kalendorines dienas atsisakyti 
kredito sutarties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti        
kredito sutarties. 

Nenurodydamas priežasties, turite teisę atsisakyti kredito sutarties       
pranešdamas kredito davėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi)         
kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį        
išmokėjimo Jums dienos. Tokiu atveju taip pat ne vėliau nei iki           
minėto laikotarpio pabaigos turite grąžinti Jums išmokėtą kredito        
sumą. Kredito atsisakymo per šį laikotarpį atveju kredito davėjas         
neturi teisės iš Jūsų reikalauti palūkanų ar jokių kitų mokesčių,          
išlaidų ar kompensacijų. 

 
Nenurodydamas priežasties, turite teisę atsisakyti kredito      
sutarties: A) raštu pranešdamas Bendrovei ne vėliau kaip per 14          
(keturiolika) dienų nuo kredito sutarties sudarymo dienos arba        
nuo dienos, kurią gavote kredito sutarties sąlygas bei informaciją,         
jei ši diena yra vėlesnė už kredito sutarties sudarymo dieną. Šiuo           
atveju Jūs ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų          
nuo pranešimo apie kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo       
kredito davėjui dienos, grąžinate kredito davėjui kreditą ir        
palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas       
kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Šios palūkanos       
apskaičiuojamos pagal sutartyje nurodytą palūkanų normą.      
Kredito sutarties atsisakymo atveju kredito davėjas neturi teisės iš         
Jūsų gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus kompensaciją už        
viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus     
mokesčius. B) raštu pranešdamas kredito davėjui ne vėliau kaip         
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per 2 (dvi) darbo dienas po kredito gavimo dienos, jeigu kredito           
sutartyje pateikta ne visa privaloma informacija arba jeigu kredito         
sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės         
įtakos Jūsų sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios kitomis        
aplinkybėmis nebūtumėte sudaręs. Šiuo atveju privalote grąžinti       
kreditą, bet neprivalote mokėti kredito kainos, nuostolių ar kitų         
papildomų mokesčių. Jeigu Jūs apie kredito sutarties atsisakymą        
pranešėte po kredito gavimo praėjus daugiau kaip 2 (dviem)         
darbo dienom, privalote sumokėti kredito davėjui kreditą ir        
palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas       
kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. 

   

Išankstinis kredito grąžinimas: 
 
Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto        
termino grąžinti visą kreditą arba jo dalį. 

Norėdami įgyvendinti šią teisę privalote raštu pateikti kredito        
davėjui prašymą sumažinti bendrą kredito kainą. 

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse 
sistemose: 

 

 
Vartojimo kredito davėjas privalo Jus informuoti      
nedelsiant ir be jokių mokesčių apie jo kreditingumo        
patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose     
rezultatus, jeigu neigiamas sprendimas dėl kredito      
suteikimo buvo priimtas remiantis tokiu patikrinimu. 
Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jeigu tokią       
informaciją suteikti draudžia teisės aktai arba tai       
prieštarauja viešosios tvarkos ar saugumo tikslams. 
Teisė gauti kredito sutarties projektą:  
 
Vartojimo kredito gavėjas turi teisę gauti kredito       
sutarties projektą be jokių mokesčių. Vartojimo      
kredito davėjas turi teisę tokio projekto nepateikti,       
jeigu nenori sudaryti vartojimo kredito sutarties. 

Kredito sutarties projektą galite gauti kredito davėjo interneto 
svetainėje www.saldo.com 

Laikotarpis, kuriuo kredito davėjas įsipareigoja pagal      
ikisutartinę informaciją. 

Ši informacija galioja nuo .....  iki ..... 

 
5. Papildoma informacija, kai finansinės paslaugos teikiamos pagal sutartį. Sudaromą naudojant           
nuotolinio ryšio priemones 
Priežiūros institucija:  
  Lietuvos bankas 

Teisės nutraukti kredito sutartį įgyvendinimas: Pranešimas apie kredito sutarties atsisakymą gali būti siunčiamas        
paštu arba elektroniniu paštu. 
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 Teisės aktas, kurio pagrindu atsiranda Jūsų ir kredito davėjo         
santykiai iki kredito sutarties sudarymo.  

LR vartojimo kredito įstatymas (2010 m. gruodžio 23 d. 
Nr. XI-1253) 

 Nuostata dėl kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl         
kompetetingo teismo. 

Kredito davėjas iki kredito sutarties sudarymo su Jumis        
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teise. Jeigu šalys      
nesusitaria, ginčas sprendžiamas teisme vadovaujantis     
Lietuvos Respublikos teise pagal Jūsų gyvenamąją vietą. 

 Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir nuostolių atlyginimo        
tvarka: 

Manydami, kad kredito davėjas pažeidė Jūsų teises ar        
įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalote     
kreiptis su prašymu į kredito davėją ir nurodyti        
reikalavimą. Jeigu kredito davėjo atsakymas į Jūsų       
prašymą Jūsų netenkina arba nebuvo atsakyta, per šešis        
mėnesius nuo prašymo pateikimo kredito davėjui dienos       
turite teisę kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo į:  
 
A) Lietuvos banką (Gedimino pr, 6, Vilnius, svetainė        
www.lb.lt/lt), kuris vykdo Bendrovės priežiūrą ir      
nagrinėja ginčus ne teismo tvarka;  
B)  teismą;  
C) kitas valstybės institucijas ar nevalstybines      
organizacijas, ginančias vartotojų teises. 


