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Atkreipiame dėmesį, kad visos atsakymus pateikusios įmonės laikosi
bendrųjų Lietuvos Banko reikalavimų, tačiau kiekviena turi ir savo
vidinius rizikos ir vertinimo kriterijus.
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KREDITO
REITINGAS/ISTORIJA
Kredito reitingas - tai gebėjimų įvykdyti skolinius
įsipareigojimus vertinimas. Kredito reitingas yra nustatomas
pagal įvairius kriterijus, tokius kaip mokėjimų istorija, kredito
istorijos trukmė, amžius, išsilavinimas bei kita.
Viskas apie BVKKMN
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma, trumpinama kaip BVKKMN
yra procentinis dydis, nurodantis kredito kainą. Į BVKKMN yra įtraukiamos:
Palūkanos.
Administracinės išlaidos.
Kitos išlaidos, taikomos konkrečiai paskolai.
Rekomenduojama, kad asmuo, rinkdamasis tinkamiausią paskolos
pasiūlymą, atkreiptų dėmesį į BVKKMN, kadangi šis dydis padeda palyginti
skirtingus pasiūlymus, kai paskolos davėjai taiko skirtingą kainodarą,
pavyzdžiui, mažesnę metinę palūkanų normą, bet didesnius sutarties
administravimo mokesčius ir pan.
Neretai pasitaiko situacijų, kai asmuo iš vieno kredito davėjo skolinasi
mažesnėmis palūkanomis, tačiau galiausiai už paskolą sumoka tiek pat,
kiek pas kitą kredito davėją, kuris siūlo paskolas didesnėmis palūkanomis,
tačiau neturi daugybės papildomų mokesčių.

Kreditinės kortelės įtaka kredito istorijai
Visi laiku vykdomi finansiniai įsipareigojimai turi teigiamą įtaką kredito
istorijai, nepriklausomai nuo to, ar tai yra kreditinė kortelė, vartojimo
paskola ar automobilio lizingas.

VIVUS.LT

Kredito reitingas
Kredito balui įtakos turi daug su asmeniu susijusių veiksnių:
Bendrasis darbo stažas ir stažas paskutinėje darbovietėje.
Išsilavinimas.
Amžius.
Pajamų ir įsipareigojimų santykis.
Pajamų tvarumas.
Pradelsti mokėjimai.
Kredito istorija.
Kredito istorijos trukmė. Tai laikotarpis, kuris apibūdina asmens patirtį
apmokant įvairias sąskaitas ir įmokas. Trumpesnė kredito istorijos
trukmė reiškia mažesnę asmeninių finansų valdymo patirtį, o tai gali
lemti didesnę vėlavimo atsiskaityti riziką. Tuo tarpu ilgesnė kredito
istorijos trukmė, jei jos laikotarpiu nebuvo reikšmingų uždelsimų mokėti,
rodo didesnę asmeninių finansų valdymo patirtį. Teigiamą poveikį šiam
reitingo elementui daro ilgalaikis ir nepertraukiamas tinkamas finansinių
įsipareigojimų vykdymas.
Svarbu laiku apmokėti ir kitus finansinius įsipareigojimus: telekomunikacijų,
komunalinių mokesčių sąskaitas, baudas, sąskaitas už viešas paslaugas
bei kt.
Klausimyno, skirto fizinio asmens kredito rizikai vertinti, pavyzdys

Šaltinis: sudaryta autorės, pagal V. Valvonį 2006
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įsipareigojimus vertinimas. Kredito reitingas yra nustatomas
pagal įvairius kriterijus, tokius kaip mokėjimų istorija, kredito
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Kaupiama dešimties metų kredito istorija
Kreditų biuras "Creditinfo Lietuva" saugo 10-ties metų kredito istoriją.
Sistemoje pateikiami tik tie mokėjimai, kurių pradelsimo terminas yra
daugiau kaip 7 dienos. Vertinant asmens kreditingumą, svarbi visa kredito
istorija, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas paskutiniųjų dvejų metų
istorijai.

MANO.BANK

Kada mokėjimas laikomas pradelstu?
Kiekviena bendrovė turi savo vidaus tvarkos taisykles, kurios nustato, kada
bus perduodama informacija apie netinkamai vykdomus įsipareigojimus.
Jei vėluojama apmokėti paskolos, lizingo įmokas - informacija
perduodama po maždaug 7 dienų.
Informacija apie pradelstus telekomunikacijų paslaugų mokėjimus
perduodama po maždaug 1 mėnesio.
Įvairūs mokesčiai, tokie kaip neapmokėtos sąskaitos už komunalines
paslaugas ar viešas paslaugas, baudos, VMI mokesčiai - kai skola
perduodama antstoliams.
Pasirodžius informacijai apie pradelstus mokėjimus, finansavimo
sprendimas priimamas įvertinus, ar vėlavimai yra pastovūs, ar tai tik
vienkartinis – atsitiktinis atvejis.
GIANTUS FINANCE
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REITINGAS/ISTORIJA
Kredito reitingas - tai gebėjimų įvykdyti skolinius
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Planuoju keisti darbą, ką turėčiau žinoti?
Jei asmuo paskutinėje darbovietėje dirba trumpiau nei 6 mėnesius, bet
ne mažiau kaip 3 mėnesius (arba ne trumpiau nei 1 mėnesį ir bandomasis
laikotarpis yra pasibaigęs, arba jis nebuvo nustatytas), pajamos gali būti
vertinamos, jei tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
Bandomasis laikotarpis naujoje darbovietėje yra pasibaigęs.
Asmuo ankstesnėje darbovietėje dirbo ne trumpiau nei 6 mėnesius.
Darbo stažas dėl darbovietės pakeitimo nebuvo nutrūkęs ilgiau nei 30
kalendorinių dienų.
Apskaičiuojant pajamų vidurkį gali būti įvertintas ir atlyginimas, gautas
ankstesnėje darbovietėje, jei naujoje darbovietėje gaunamas atlyginimas
yra ne mažesnis už atlyginimą gautą ankstesnėje darbovietėje. Jeigu
dabartinėje darbovietėje asmens pajamos yra mažesnės nei ankstesnėje
darbovietėje, vertinamas tik dabartinėje darbovietėje gautas pajamų
vidurkis už faktiškai išdirbtą laiką.

Paskolos pensininkams
Asmuo, gaunantis valstybinę socialinio draudimo pensiją, išankstinę
senatvės pensiją, valstybinę pensiją, signataro rentą ar užsienio šalies
pensiją, gali gauti vartojimo kreditą, jeigu finansinis pajėgumas grąžinti
kreditą yra pakankamas. Kreditai gali būti išduodami asmenims iki 75
metų.
GERMANTO LOBIS

Valstybės tarnautojas, savarankiškai dirbantis asmuo;
reikalavimai imant paskolą
Jei asmuo yra valstybės tarnautojas, dirba užsienyje, gauna
komandiruotpinigius ar dėl kitų priežasčių informacija apie pajamas nėra
fiksuojama Sodroje, pateikiami šie dokumentai:
Galiojanti darbo sutartis.
Dokumentai, įrodantys pajamas (banko sąskaitos išrašai, pajamų kvitai,
pajamų deklaracijos ir kita). Kai kuriais atvejais papildomai gali būti
paprašoma pateikti pažymą, liudijančią apie darbo užmokesčio ar kitų
su darbo santykiais susijusių pajamų gavimą.
Savarankiškai dirbantiems asmenims kreditas suteikiamas, jei veikla
vykdoma ne trumpiau nei 12 mėnesių, ir veiklos pajamos yra bent kartą
deklaruotos. Reikalingi dokumentai:
Galiojantis verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma.
Gyventojo pajamų mokesčių deklaracijos, teikiamos už paskutinius
dvejus metus. Jei veikla vykdoma trumpiau nei dvejus metus deklaracija pateikiama už vienerius metus.
Pajamų - išlaidų apskaitos žurnalas, kuriame turi būti nurodytos gautos
pajamos ir išlaidos pagal pateiktą paskutiniųjų metų pajamų
deklaraciją, taip pat už einamųjų metų praėjusius mėnesius. Jei su
veikla susijusios išlaidos nėra žinomos, arba jei jų realumas kelia
abejonių, veiklos išlaidomis laikoma:
a. Su paslaugų teikimu susijusi veikla - ne mažiau kaip 30% gautų
veiklos pajamų;
b. Perpardavimas, gamyba ar kita panaši veikla – ne mažiau kaip
60% gautų veiklos pajamų.
Banko sąskaitos išrašai už einamuosius ir praėjusius metus, pirkimo –
pardavimo kvitai ar kiti dokumentai, liudijantys pajamų gavimą bei
realumą.
Jei pagal veiklos pobūdį yra sudaromos sutartys, pateikiamos sutarčių
kopijos už einamuosius bei praėjusius metus.

GERMANTO LOBIS

PASKOLA KARTU IR
BE SUTUOKTINIO
Pagal Lietuvos Banko reikalavimus susituokę asmenys gali imti
kreditus atskirai, tačiau šeimos vartojimo paskolų
įsipareigojimai negali sudaryti daugiau nei 20% asmens
pajamų, ir visi bendri šeimos įsipareigojimai negali viršyti 40%
asmens pajamų.

Ikivedybinės sutarties įtaka imant kreditą asmeniniams
poreikiams
Pasirašius ikivedybinę sutartį, kurioje yra aiškiai aptartas prisiimamų
įsipareigojimų klausimas, tikimybė gauti vartojimo paskolą asmeninėms
reikmėms, neįtraukiant sutuoktinio, nesumažėja.

Blogos sutuoktinio (-ės) kredito istorijos reikšmė imant
kreditą savo vardu bei turint nepriekaištingą istoriją
Jei asmens kredito istorija nepriekaištinga, tikimybė gauti kreditą šeimos
reikmėms savo vardu tikrai yra. Kiekvienas atvejis yra labai savitas ir
nagrinėjamas individualiai. Jei sutuoktinis (-ė) įsipareigojimus vykdo ne
taip nepriekaištingai, gali būti pasiūlyta mažesnė kredito suma, kuri
ateityje, tinkamai vykdant įsipareigojimus, gali būti padidinama.
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Ar kredito įmokas gali sumokėti kitas asmuo?
Kredito įmokas gali sumokėti bet kas. Ar tai būtų sutuoktinis, ar giminaitis,
ar tiesiog draugas. Tačiau jei įmokas atlieka kitas asmuo, labai svarbu, kad
mokėjimo paskirtyje būtų aiškiai nurodoma, už ką yra mokama, t.y. jog būtų
nurodomas asmens, už kurio kreditą mokama, asmens kodas, vardas ir
pavardė ar kredito numeris. Mokėjimo paskirtis turi būti aiški, kad mokėjimą
gavęs kreditorius suprastų už ką yra mokama ir kam tą mokėjimą
užskaityti.

Paskola šeimos reikmėms - kokie kriterijai
vertinami?
Imant kreditą šeimos reikmėms (kartu su sutuoktiniu) yra tikrinami abiejų
šeimos narių duomenys. Vertinama:
Paskutinių 4 mėnesių pajamos.
Turimi įsipareigojimai bankams, lizingams, kreditų bendrovėms.
Kredito istorija. Atsižvelgiama į tai, ar šeimos nariai turėjo ankstesnių
įsipareigojimų, kaip juos vykdė, ar buvo vėlavimų atliekant įmokas, jeigu
taip - kiek ilgai buvo vėluojama, ar asmenys neturi skolų, perduotų
antstoliams.
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Autolizingas ar Paskola
automobiliui?
Trumpa atmintinė, į ką verta akreipti dėmesį, svarstant ką
pasirinkti.

PASKOLA AUTOMOBILIUI

AUTOLIZINGAS

Nuo 1000 iki 25 000 EUR

Nuo 5000 iki neribojama

Palūkanos nuo 8% per metus
Įnašas neprivalomas
Paskolos terminas 3-72 mėn.
Kasko neprivalomas
Automobilio amžius neturi įtakos

Palūkanos nuo 2,8% per metus
Įnašas nuo 10%
Paskolos terminas 6-84 mėn.
Kasko privalomas
Ne senesnis nei 15 metų
(paskolos termino
pabaigoje)

Informacija apie automobilį
neprivaloma

Informacija apie automobilį
privaloma

Automobilis registruojamas
kliento vardu

Automobilis registruojamas
Kredito įstaigos vardu

Galimybė pasiskolinti papildomai
remontui, padangoms

Galima pasiskolinti tik tokią sumą,
kiek kainuoja automobilis

Paskola automobiliui tinka, kai:
Planuojate pirkti automobilį iki 10 000 eurų.
Išsirinkote automobilį, kuris senesnis nei 2006 m.
Nenorite turėti Kasko draudimo.
Neturite bent 10% pradinio įnašo.
Norite tik nusipirkus automobilį tapti jo savininku.
Norite pasiskolinti papildomai padangoms, remontui.

Lizingas tinka, kai:
Planuojate pirkti naują automobilį, brangesnį nei 11 000 eurų.
Išsirinkote automobilį, kuris yra ne senesnis nei 10 metų.
Norite turėti Kasko draudimą.
Turite bent 10% pradinį įnašą.

AUTOLIZINGAS/
PASKOLA
AUTOMOBILIUI
Autolizingas/Paskola automobiliui yra finansinė paslauga, kurią
dažnai renkasi žmonės, nenorintys ilgai taupyti ir laukti, kol galės
įsigyti naują automobilį arba atsinaujinti turimą transporto
priemonę. Autolizingas suteikia galimybę už pasirinktą (tiek
naują, tiek naudotą) automobilį mokėti palaipsniui.
Reikalavimai norint įsigyti naują/naudotą automobilį
Taikomi reikalavimai asmens mokumui ir turimų finansinių įsipareigojimų
įvertinimui pagal atsakingo skolinimo nuostatas. Asmuo taip pat turi turėti:
Deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Ar keičiasi palūkanos turint pradinį įnašą?
Ne, palūkanų normai pradinis įnašas įtakos neturi.
PASKOLA 23

Automobilio savininko perrašymo procesas išsimokėjus
lizingą
Sumokėjus visas lizingo įmokas, asmuo gauna tai įrodančius dokumentus, ir
VĮ "Regitra" gali perregistruoti transporto priemonę.

Kas nutiktų patekus į auto įvykį, kuriame automobilis yra
nurašomas?
Dėl įvykio praradus sutarties objektą – draudimo pinigai dengia paskolos
sumą, likusią sumą sumoka klientas.
MOGO

REFINANSAVIMAS
Refinansavimas - turimų paskolų perkėlimas į kitą paskolų
išdavimo įmonę ar banką. Refinansavimas gali būti
pasirenkamas ir tada, kai norima padengti įsiskolinimus
tiekėjams (telekomunikacijų, komunalinių paslaugų ir
panašiai). Kai kurios kredito bendrovės refinansuoti gali net ir
antstoliams perduotas skolas.

Refinansavimo procesas
Refinansavimo procesas nuo kredito suteikimo proceso skiriasi tik tuo, kad
asmuo turi pateikti informaciją apie ketinamų refinansuoti kreditų likučius.

Ar įmanoma refinansuoti skolas, perduotas antstoliams,
arba paskolą, kurią vėluojama mokėti?
Taip, įmanoma. Tik tokiais atvejais gali būti ribojamas skolos dydis
(pavyzdžiui, refinansuojama skola, kurios dydis neviršija 1000 eurų).

Ar kreipiantis dėl refinansavimo būtina pateikti turimų ir
refinansuoti norimų paskolų sutartis?
Paskolų sutartis privaloma pateikti ne visuomet. Tačiau kai kuriais atvejais,
pavyzdžiui, jeigu nežinomas kredito likutis, jeigu neaišku, į kurią
sąskaitą pervesti refinansavimo lėšas, sutartis pateikti būtina.

Ar refinansuojant turimas paskolas galima pasiskolinti
papildomai?
Taip, jei tai leidžia asmens gaunamos pajamos ir jau turimi finansiniai
įsipareigojimai (kurie neturėtų sudaryti daugiau kaip 40% pajamų).
SMS PINIGAI

KREDITO UNIJOS
Kredito unijos jau beveik du šimtus metų teikia finansines
paslaugas savo bendruomenėms visame pasaulyje. Visi kredito
unijos nariai yra jos savininkai, nes unijos kapitalas yra
sudaromas iš pajų. Kad įstoti į uniją pakanka įsigyti 1 pajų.

Kas gali tapti kredito unijos nariu?
Kredito unijos nariais gali būti šie veiksnūs fiziniai asmenys, atitinkantys
bent vieną iš nurodytų narystės kriterijų:
Gyvenantys, dirbantys, besimokantys Lietuvos Respublikos savivaldybės,
kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitose
savivaldybėse, kurios ribojasi su šios savivaldybės teritorija.
Jau esamų kredito unijos narių sutuoktiniai (sugyventiniai), kartu
gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), neatsižvelgiant į aukščiau
nurodytus kriterijus.
Užsienyje dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai arba vienas
iš šeimos narių, deklaravęs gyvenamąją vietą anksčiau minėtuose
regionuose.

Kaip tapti kredito unijos nariu?
Atvykti į kredito uniją ir kartu su savimi turėti galiojantį asmens
tapatybės dokumentą.
Užpildyti prašymą tapti unijos nariu.
Sumokėti vienkartinį nario mokestį ir įmokėti pajinį įnašą.
Nuo 2021.01.01 unijos nariu bus galima tapti ir nuotoliniu būdu, neatvykus
į kredito uniją.

CENTRO UNIJA

Ar tapus kredito unijos nariu atsiranda kokių nors
pareigų?
Taip, kredito unijos nariai privalo:
Turėti kredito unijoje pagrindinį pajų.
Tinkamai ir laiku vykdyti paskolų, indėlių laikymo kredito unijoje ir kitas
sudarytas sutartis.
Laiku pranešti apie savo narystės kredito unijoje pagrindo išnykimą.

Ar grąžinamas stojimo mokestis, kai nusprendžiama išstoti
iš unijos narių?
Stojimo mokestis nėra grąžinamas.
Pagrindinis pajus yra grąžinamas pagal Lietuvos Respublikos kredito
unijų įstatymo 14 straipsnį.

CENTRO UNIJA

KREDITO UNIJOS
Kredito unijos jau beveik du šimtus metų teikia finansines
paslaugas savo bendruomenėms visame pasaulyje. Visi kredito
unijos nariai yra jos savininkai, nes unijos kapitalas yra
sudaromas iš pajų. Kad įstoti į uniją pakanka įsigyti 1 pajų.

Kuo kredito unija skiriasi nuo banko?
Kredito unija gali teikti paslaugas tik savo nariams. Nariais gali būti Lietuvos
Respublikos piliečiai arba leidimą gyventi Lietuvoje turintys užsieniečiai,
kurie atitinka kredito unijos narystės kriterijus (svarbus geografinis
principas) ir yra įsigiję privalomąjį pajų.

Skirtumai tarp pagrindinio ir papildomo pajaus?
Privalomasis pajus dažniausiai yra 30 eurų, jis sumokamas įstojimo į kredito
unijos narius metu. Privalomojo pajaus įsigijimas leidžia nariui naudotis
kredito unijos teikiamomis paslaugomis - atidarinėti atsiskaitomąsias ir
taupymo sąskaitas, daryti pavedimus, vykdyti operacijas grynaisias
pinigais ir kita. Papildomas pajus yra sumokamas tik paskolos gavimo iš
kredito unijos atveju. Jo dydį nustato kredito unijos valdyba, ir maksimaliai
jis gali siekti dešimt procentų nuo suteikiamos paskolos sumos.

Kuo skiriasi pagrindinio ir papildomo pajaus grąžinimo
procesas?
Grąžinus paskolą, nariui grąžinamas ir jo įmokėtas papildomas pajus. Jei
narys nebenori naudotis ir kitomis kredito unijos paslaugomis ir uždaro
visas kredito unijoje atidarytas sąskaitas, jis teikia prašymą nutraukti
narystę kredito unijoje ir grąžinti jam privalomąjį pajų.

TAUPA

KREDITO UNIJOS
Kredito unijos jau beveik du šimtus metų teikia finansines
paslaugas savo bendruomenėms visame pasaulyje. Visi kredito
unijos nariai yra jos savininkai, nes unijos kapitalas yra
sudaromas iš pajų. Kad įstoti į uniją pakanka įsigyti 1 pajų.

Jeigu asmuo gyvena viename mieste, tačiau dirba kitame,
kuriame mieste esančios unijos nariu galima tapti?
Tokiu atveju galima tapti kelių kredito unijų nariu. Narystę
reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas, kuriame
numatyta, kad kredito unijos nariu gali tapti fizinis asmuo,
atitinkantis bent vieną iš žemiau nurodytų narystės kriterijų:
Gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje
įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų kredito unijos
įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe,
teritorijose.
Yra jau esamo kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu
gyvenantis vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), neatsižvelgiant į aukščiau
nurodytą kriterijų.
Kredito unijų įstatymas nedraudžia asmeniui būti kelių kredito unijų nariu.
Tad jei asmuo atitinka kriterijus keliose kredito unijose, jis gali tapti kelių
kredito unijų nariu bei naudotis kelių kredito unijų teikiamomis paslaugomis.

MĖMELIO TAUPOMOJI KASA

Kredito grąžinimas anksčiau laiko
Kreditą visada galima grąžinti anksčiau nustatyto termino. Grąžinant
kreditą anksčiau laiko, kredito gavėjas tiesiog turi apie tai informuoti
paskolą išdavusią kredito įstaigą. Kredito įstaiga gali pareikalauti sumokėti
kompensaciją už galimus nuostolius, kuriuos kredito įstaigai gali sukelti
prieš terminą grąžinamas kreditas. Lietuvoje galioja Vartojimo kredito
įstatymas ir Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas. Šių
įstatymų nuostatos, kurių privalo laikytis kredito davėjai, apsaugo kredito
gavėjus nuo didelių išankstinio grąžinimo mokesčių. Minėtų įtstatymų
nuostatose įtvirtinta, kad kredito davėjai turi teisę tik į sąlyginai nedideles
kompensacijas už galimus nuostolius, kuriuos jie galimai patirtų dėl iš
anksto grąžinamų kreditų.

Narystės nutraukimas unijoje
Asmuo bet kada gali pateikti prašymą išstoti iš kredito unijos narių. Tačiau
verta paminėti, kad procedūra nuo prašymo pateikimo iki išstojimo iš
kredito unijos ir atsiskaitymo su nariu gali užsitęsti iki 1 metų. Kredito unijos
valdyba, gavusi nario prašymą išstoti iš kredito unijos, jį apsvarsto, tvirtina,
tačiau nario turimą privalomo pajaus įnašą gali grąžinti tik įvykus
visuotiniam narių susirinkimui (kuris dažniausiai vyksta kartą metuose) bei
gavus Lietuvos banko pritarimą mažinti kredito unijos kapitalą, kurio dalį
sudaro pajiniai įnašai.

MĖMELIO TAUPOMOJI KASA

TARPUSAVIO
SKOLINIMAS
Tarpusavio skolinimas (angl. Peer-to-peer lending) - tai
tiesioginis pinigų skolinimas kitiems, arba pinigų skolinimasis
tiesiogiai iš kitų, naudojantis platforma, tarpininku, kuris apjungia
investuotojus ir norinčius pasiskolinti.
Kaip greitai investuotojai suinvestuoja į paskolą?
Renkantis paskolą asmuo gali pats pasirinkti, ar norės palaukti, ar ne.
Įprastai galima rinktis iš dvejų pasiūlymų:
Momentinės paskolos.
Paskolos talpinamos biržoje.
Momentinė paskola išmokama iš karto, ir laukti jos sufinansavimo tikrai
nereikia. Pasiūlymą patvirtinus savitarnoje, pinigai sąskaitą pasiekia per 5
minutes. Jeigu pateiktos momentinės paskolos sąlygos netinka, o asmuo
turi laiko ir gali paskolos palaukti iki keleto dienų, jis gali rinktis šiek tiek
geresnes sąlygas, mokėti kiek mažesnes įmokas, ir paskola yra
finansuojama biržoje. Kol paskola renkama, papildomai nieko daryti
nereikia, paskolos rinkimo procesą, jau surinktą sumą ar dar trūkstamą
sumą galima stebėti savitarnoje, o paskolą pilnai sufinansavus, ji iš karto
įskaitoma į kliento sąskaitą, nepriklausomai nuo savaitės dienos ar laiko.

Ar galima paskolą grąžinti anksčiau?
Paskolą visada galima grąžinti anksčiau laiko, nes tai užtikrina
Vartojimo kredito įstatymas (išimtys taikomos tik kai sutartis yra
nutraukiama dėl jos nesilaikymo). Be to, galima grąžinti ir didesnę paskolos
dalį apie tai papildomai neinformuojant bendrovės. Tokie daliniai
grąžinimai nieko nekainuoja, grąžinamos sumos ar grąžinimų skaičius nėra
ribojami. Tai ypatingai gera galimybė savarankiškai valdyti tiek paskolos
trukmę, tiek mokamų palūkanų sumą, nes po kiekvieno dalinio grąžinimo
visos ateities palūkanos skaičiuojamos nuo mažesnės kredito dalies, tad
galima ir sutaupyti.
PASKOLŲ KLUBAS

TARPUSAVIO
SKOLINIMAS
Tarpusavio skolinimas (angl. Peer-to-peer lending) - tai
tiesioginis pinigų skolinimas kitiems, arba pinigų skolinimasis
tiesiogiai iš kitų, naudojantis platforma, tarpininku, kuris apjungia
investuotojus ir norinčius pasiskolinti.
Finansuojamos paskolos procesas
Pateikiamas pasiūlymas.
Pasirašoma sutartis.
Paskola pateikiama investavimui.
Investavimo į paskolą trukmė priklauso nuo jos patrauklumo
investuotojams. Sumos iki 10 000 eurų paprastai suinvestuojamos trumpiau
nei per 1 darbo dieną, didesnių sumų ar mažiau patrauklių paskolų
suinvestavimo gali tekti palaukti 2-3 dienas.

Kokią asmens informaciją mato investuotojai?
Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujasi investuotojai:
Asmeniui priskirtas kredito reitingas.
Metinių palūkanų dydis.
Paskolos suma.
Terminas.
Nemažiau svarbi informacija apie asmens pajamas ir išlaidas, turėtas
viešas skolas. Taip pat pateikiame nuasmenintus demografinius bei
geografinius duomenis.

SAVY

Lyginti paskolų pasiūlymus
svarbu
Lietuvoje pagal kiekybinio tyrimo duomenis net 44% žmonių kreipiasi
tik į vieną kredito įstaigą prieš imdami paskolą.

Mūsų klientai lygindami paskolas per Credit King platformą
per metus vidutiniškai sutaupo apie 1600 Eur.

1 paraiška - daug pasiūlymų vienoje vietoje.

Neturi įtakos kredito istorijai.

Pasiūlymai per 1 val.

