
 

PASKOLOS SUTARTIS 

____________________ 

[data, vieta] 

Vardenis Pavardenis, asmens kodas ______________, gyvenantis(i) adresu ________________, (toliau 

– Paskolos davėjas), iš vienos pusės ir Vardenis Pavardenis, asmens kodas ______________, 

gyvenantis(i) adresu ________________, (toliau – Paskolos gavėjas), iš kitos pusės, kartu vadinamos 

Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią paskolos sutartį (toliau – Sutartis): 

1. Sutarties objektas 

1.1. Šia Sutartimi Paskolos davėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka 

suteikti Paskolos gavėjui [suma] eurų ([suma žodžiais] eur) dydžio paskolą, o Paskolos gavėjas 

įsipareigoja gautą paskolą grąžinti, sumokėti sutartas palūkanas ir vykdyti kitus Sutartyje nustatytus 

įsipareigojimus. 

1.2. Paskolos davėjas įsipareigoja Sutarties pasirašymo dieną, išmokėti suteikiamą paskolą 

bankiniu pavedimu į Paskolos gavėjo nurodytą sąskaitą ([sąskaitos numeris]). 

1.3. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti visą paskolos sumą su priskaičiuotomis palūkanomis 

iki [data]. 

2. Palūkanos 

2.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka mokėti Paskolos davėjui 

[skaičius] proc. ([skaičius žodžiais] procentų) metines palūkanas.  

2.2. Šalys sutaria, jog skaičiuojant palūkanas yra laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus 

šešiasdešimt) dienų, o mėnuo – 30 (trisdešimt) dienų. 

2.3. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo paskolos išmokėjimo Paskolos gavėjui dienos ir 

skaičiuojamos iki visiško paskolos grąžinimo Paskolos davėjui dienos.  

2.4. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Paskolos gavėjo gautos ir negrąžintos paskolos sumos 

dalies. 

2.5. Palūkanos Paskolos davėjui yra mokamos už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 

[mėnesio diena] dienos, bankiniu pavedimu į Paskolos davėjo nurodytą sąskaitą ([sąskaitos numeris]). 

3. Paskolos grąžinimas ir mokėjimo tvarka 

3.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą Sutartyje nustatytais terminais ir 

sąlygomis, bankiniu pavedimu į Paskolos davėjo nurodytą sąskaitą ([sąskaitos numeris]). 

3.2. Paskola grąžinama ta pačia valiuta kokia buvo suteikta. 

3.3. Paskolos gavėjas turi teisę, be jokių papildomų mokesčių, grąžinti visą suteiktą paskolą arba 

jos dalį anksčiau Sutartyje nustatyto paskolos grąžinimo termino. Apie ketinimą grąžinti paskolą ar jos 

dalį anksčiau laiko, Paskolos gavėjas turi raštu pranešti Paskolos davėjui ne vėliau kaip prieš [skaičius] 

dienas iki išankstinio grąžinimo dienos. Pranešime dėl išankstinio paskolos ar jos dalies grąžinimo turi 

būti tiksliai nurodyta norima grąžinti suma. 

3.4. Jei Paskolos gavėjas grąžina paskolos dalį anksčiau Sutartyje nustatyto termino tinkamai 

neinformavęs Paskolos davėjo Sutartyje nustatyta tvarka, Paskolos davėjas turi teisę laikyti, kad 

Paskolos gavėjo atliktas mokėjimas yra išankstinė įmoka už ateinančius palūkanų mokėjimo periodus, 

o ne išankstinis paskolos dalies grąžinimas. 

3.5. Paskolos gavėjui grąžinus visą suteiktą paskolą anksčiau laiko, palūkanos už likusį laikotarpį 

nėra skaičiuojamos. 

3.6. Šalys susitaria, kad Paskolos davėjui gavus mažesnę sumą, nei mokėtina įmoka, Paskolos 

davėjas iš gautos sumos pirma eile padengs savo išlaidas, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę 



 

pagal Sutartį pareiškimu, antra eile – Paskolos gavėjui priskaičiuotus delspinigius, trečia eile – Palūkanas 

ir kitus mokėjimus pagal Sutartį, ketvirta eile – paskolą. 

4. Patvirtinimai ir įsipareigojimai  

4.1. Paskolos gavėjas patvirtina, kad: 

4.1.1. Paskolos gavėjui nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos 

fizinių asmenų bankroto įstatymą; 

4.1.2. Paskolos gavėjo Sutartyje prisiimti įsipareigojimai neprieštarauja jokio kito sandorio 

sąlygomis, kurio šalimi jis yra; 

4.1.3. Paskolos gavėjo Sutartyje prisiimti įsipareigojimai neprieštarauja teismo ar kitos įgaliotos 

institucijos nutarčiai ar kitam aktui, kuris būtų taikytinas Paskolos gavėjui; 

4.1.4. Sutarties sudarymo metu nėra jokių aplinkybių ar kliūčių, dėl kurių pasunkėtų Paskolos 

gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas arba Sutarties vykdymas taptų neįmanomu. Paskolos 

gavėjas turi pakankamas galimybes grąžinti visą paskolos sumą ir palūkanas iki Sutartyje nustatyto 

paskolos grąžinimo termino. 

4.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu be išankstinio rašytinio 

Paskolos davėjo sutikimo neprisiimti naujų skolinių įsipareigojimų, nelaiduoti ir negarantuoti už bet 

kokio dydžio trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą bei neperleisti tretiesiems asmenims iš sutarties 

kylančių savo įsipareigojimų, pareigų ir teisių. 

4.3. Sprendimą dėl sutikimo, reikalingo Sutarties 4.2 punkte nurodytiems veiksmams atlikti arba 

motyvuotą nesutikimą, Paskolos davėjas įsipareigoja pateikti Paskolos gavėjui raštu, per [skaičius] 

dienas nuo Paskolos gavėjo prašymo gavimo dienos. Jei per nustatytą terminą Paskolos davėjas savo 

sprendimo nepateikia, laikoma, jog Paskolos davėjas davė sutikimą Paskolos gavėjui atlikti jo prašyme 

pagal 4.2 punktą nurodytiems veiksmams. 

4.4. Šalys vykdydamos Sutartį įsipareigoja laikytis konfidencialumo – neatskleisti tretiesiems 

asmenims jokios komercinės, finansinės ar dalykinės informacijos, su kuria buvo supažindintos šios 

Sutarties pagrindu. 

4.5. Šalys įsipareigoja atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius kitos Šalies nuostolius, 

atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo ar netinkamo Sutarties vykdymo. 

5. Delspinigiai 

5.1. Paskolos gavėjas negrąžinęs paskolos sumos ar nesumokėjęs palūkanų iki Sutartyje 

nustatyto termino, moka Paskolos davėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami už 

kiekvieną pavėluotą dieną, nuo tos dienos, kai piniginė prievolė turėjo būti įvykdyta iki tos dienos, kurią 

prievolė yra įvykdyta tinkamai. 

5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Paskolos gavėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti 

sutartinius įsipareigojimus ir nereiškia, kad gali būti atidedami kiti įsipareigojimų vykdymo terminai. 

6. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir keitimas 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 

pagal Sutartį įvykdymo. 

6.2. Paskolos gavėjui vėluojant mokėti įmoką daugiau kaip [skaičius] ([skaičius žodžiais]) dienų, 

pakartotinai nevykdant ar netinkamai vykdant kitus sutartinius įsipareigojimus arba pažeidus Sutarties 

4.1 ir 4.2 punktus, Paskolos davėjas turi teisę, raštu įspėjęs Paskolos gavėją ne vėliau kaip prieš [skaičius] 

([skaičius žodžiais]) dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį prieš Sutartyje nurodytą paskolos grąžinimo 

terminą, ir pareikalauti Paskolos gavėjo nedelsiant grąžinti visą suteiktą paskolą ar likusią jos dalį su 

visomis priskaičiuotomis palūkanomis bei kitomis pagal Sutartį mokėtinomis sumomis. 



 

6.3. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai yra sudaromi tik raštu ir įsigalioja tik 

pasirašius abejoms Sutarties Šalims. 

7. Šalių komunikacija 

7.1. Visi pranešimai yra siunčiami Šalių Sutartyje nurodytais kontaktais. Pasikeitus adresui, 

telefonui, elektroniniam paštui ar banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai per [skaičius] 

dienas raštu pranešti kitai Šaliai. 

7.2. Jei raštiškas pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad darbo dieną iki 17 

val. išsiųstas elektroninis laiškas (pranešimas) yra gautas tą pačią dieną. Jeigu elektroninis laiškas 

(pranešimas) išsiųstas vėliau nei 17 val., laikoma, kad laiškas (pranešimas) gautas kitą darbo dieną. 

8. Baigiamosios nuostatos 

8.1. Sutartis sudaroma 2 (dviem) lygiaverčiais egzemplioriais – vienas Paskolos davėjui, kitas – 

Paskolos gavėjui. 

8.2. Paskolos gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Paskolos davėjas turi teisę pavesti vykdyti 

išieškojimo pagal Sutartį veiksmus tretiesiems asmenims ir reikalauti Paskolos gavėjo atlyginti visus dėl 

to Paskolos davėjo patirtus nuostolius. 

8.3. Šalis gali būti atleidžiama nuo atsakomybės (išskyrus nuo pareigos mokėti palūkanas) dėl 

ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 

Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai 

apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

8.4. Sutarties Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui, privalo kuo skubiau pranešti apie 

susidariusią situaciją, kitai Šaliai. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo 

momento arba, jeigu apie ją pranešta laiku, nuo pranešimo momento. Laiku apie atsiradusią kliūtį 

nepranešusi Šalis, netenka teisės remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis kaip pagrindu, 

atleidžiančiu Šalį nuo atsakomybės dėl netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. 

8.5. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, Šalys atleidžiamos nuo savo 

sutartinių įsipareigojimų vykdymo (išskyrus nuo pareigos mokėti palūkanas) visam minėtų aplinkybių 

buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti sutartinių 

įsipareigojimų išlieka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį. Sutartį 

nutraukus šiuo pagrindu, Paskolos gavėjas privalo per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo 

dienos pilnai grąžinti Paskolos davėjui visą išmokėtą paskolą ir priskaičiuotas palūkanas. 

8.6. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Sutarties Šaliai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos šią Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės ir sąlygos, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. 

8.7. Visi su Sutarties vykdymu susiję ginčai spendžiami darybų keliu. Nesusitarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Šalių rekvizitai ir parašai 

Paskolos davėjas Paskolos gavėjas 

 

 

 

 

 


