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SĄRAŠŲ* PASKELBIMAS FONDO TINKLALAPYJE - 2009-10-19
(*studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašai)

PASKOLOS SUTARČIŲ PASIRAŠYMO BANKUOSE PRADŽIA NUO - 2009-10-19

PASKOLŲ RŪŠYS:
 - paskola studijų kainai sumokėti 
 - paskola gyvenimo išlaidoms 
 - paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis 
PASKOLŲ SUMOS:
 - paskola studijų kainai sumokėti - negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos
 - paskola gyvenimo išlaidoms - per 1 studijų metus negali viršyti 50 BSI** dydžių arba 6 500.00 Lt
 - paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis - per 1 studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių arba 7 800.00 Lt
** BSI -bazinės socialinės išmokos dydis 130.00 Lt
PASKOLŲ IŠMOKĖJIMAS:
 - paskola studijų kainai sumokėti - pervedama litais į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą lygiomis dalimis: 1/2 paskolos sumos rudens semestrą
   ir 1/2 paskolos sumos - pavasario semestrą 
 - paskola gyvenimo išlaidoms - pervedama paskolos valiuta į paskolos gavėjo sutartyje nurodytą einamąją s-tą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet  ne vėliau kaip iki 
   tų studijų metų liepos 1 d., baigiamųjų kursų studentams paskola išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet  ne vėliau kaip iki studijų baigimo 
 - paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis - pervedama visa iš karto paskolos valiuta į paskolos gavėjo sutartyje nurodytą einamąją s-tą
PALŪKANŲ MOKĖJIMAS:
 - už paskolas palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos dalies
 - palūkanas studentas privalo mokėti kiekvieną mėnesį iš karto po paskolos suteikimo
 - palūkanos ar jų dalis, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų
PASKOLŲ GRĄŽINIMAS:
 - paskolos gavėjas valstybės remiamas paskolas pradeda grąžinti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo studijų baigimo (nutraukimo)
 - paskolos gavėjas valstybės remiamą paskolą grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios
 - paskolos gavėjas gali grąžinti valstybės remiamą paskolą pirma laiko, t.y. nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui

              KREDITO  ĮSTAIGŲ  SIŪLOMOS  VALSTYBĖS  REMIAMŲ  PASKOLŲ  STUDENTAMS  SUTEIKIMO SĄLYGOS

                                                KREDITO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
"Swedbank", AB AB DnB NORD bankas AB bankas "Snoras" AB Šiaulių bankas Nordea Bank Finland Plc

Kintama palūkanų bazė (paskolos LT) 3 mėn. VILIBOR 3 mėn. VILIBOR 3 mėn. VILIBOR 3 mėn. VILIBOR
Palūkanų normos marža 0%-pirmus 2 metus 1,85% 2,00% 3,00%

3% - likusį laikotarpį
Kintama palūkanų bazė (paskolos EUR) 3 mėn. EURIBOR neteikia 3 mėn. EURIBOR 3 mėn. EURIBOR
Palūkanų normos marža 0%-pirmus 2 metus neteikia 3,00% 3,00%

3% - likusį laikotarpį
Dokumentų  analizės mokestis - - 50 Lt -
Administravimo mokestis - - vienkartinis arba vienkartinis  

0.5% nuo sumos 200 Lt
(min 50 Lt)

Sutarties sąlygų keitimas

Valiutos konvertavimo mokestis - - 25 Lt -

                                                PAPILDOMI SIŪLYMAI
*** Galimybė rinktis fiksuotas Nemokamai išduos

paskolos palūkanas 5 m. bet kurią Nordea debetinę 
mokėjimo kortelę

Nemokamai išduos Studentams pageidaujant, 
kredito kortelę įtrauks į Jaunimo programą.

"SNORAS SuperCard". Siūlomos palankios
Jai nebus taikomi kortelės kasdieninių banko operacijų

tvarkymo ir lėšų kainos bus naudingos.
išgryninimo iki 500Lt/mėn.

mokesčiai.
Galėsite pretenduoti į Nemokamai suteiks

išskirtines paskolos būstui Internetinės bankininkystės
įsigyti sąlygas. paslaugas.

Bankas turi 6 m. sėkmingo
studentų kreditavimo

patirtį.

***Daugiau informacijos apie "Swedbank", AB siūlomas valstybės remiamas paskolas rasite http://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems
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