
  
  

  

    PASLAUGŲ ĮKAINIAI   

  

I. PASKOLA  

 

                  VARTOJIMO PASKOLA                                 GALIOJA NUO 2021-02-01  

Paraiškos peržiūra   NEMOKAMA  

Įkeičiamo turto preliminarus vertinimas  NEMOKAMA  

Mokestis už sutikimą dėl pakartotinio turto 

įkeitimo kitam kreditoriui  
130,00 Eur  

Mokestis už sutikimą dėl įkeisto nekilnojamojo 

turto pardavimo  
130,00 Eur   

Mokestis už sutikimą dėl nekilnojamojo turto 

pardavimo ir pakartotinio įkeitimo  
250,00 Eur   

Mokestis už paskolos likučio apskaičiavimą     NEMOKAMA** 

Mokestis už skolos sumos detalizaciją NEMOKAMA*** 

Mokestis už nestandartinių paskolos sutarčių 

sudarymą kliento prašymu   

300,00 Eur nuo 3 (trijų) korekcijų 

esančių paskolos sutarties  
turinyje  

Mokestis už hipotekos (įkeitimo) sandorio 

išregistravimą (klientui pageidavus)  

20,00 Eur*  

Mokestis už pakartotiną patvirtinimą apie 

įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymą 

(pirmas suteikiamas nemokomai)  

10,00 Eur  

Mokestis už dokumentų kopijas iš UAB „Kredito 

Partneris“ archyvo   
1,50 Eur už lapą  

Mokestis už dokumentų (susijusių su kredito 

sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) keitimu) 

nusiuntimą klientui už Lietuvos Respublikos ribų 

100,00 Eur   

 

  

      



                      VERSLO PASKOLA                                   GALIOJA NUO 2021-02-01  

Paraiškos peržiūra   NEMOKAMA  

Įkeičiamo turto preliminarus vertinimas  NEMOKAMA  

Mokestis už sutikimą dėl pakartotinio turto 

įkeitimo kitam kreditoriui  
130,00 Eur  

Mokestis už sutikimą dėl įkeisto nekilnojamojo 

turto pardavimo  
130,00 Eur   

Mokestis už sutikimą dėl nekilnojamojo turto 

pardavimo ir pakartotinio įkeitimo  
250,00 Eur   

Mokestis už paskolos likučio apskaičiavimą   30,00 Eur  

Mokestis už skolos sumos detalizaciją  50,00 Eur   

Įsipareigojimų nagrinėjimas refinansuojant 

kreditą į bankinį sektorių 

2% nuo skolos sumos 

Įsipareigojimų nagrinėjimas refinansuojant 

kreditą į nebankinį sektorių 

2% nuo skolos sumos 

Mokestis už nestandartinių paskolos sutarčių 

sudarymą kliento prašymu   
300 Eur nuo 3 (trijų) korekcijų 

esančių paskolos sutarties  
turinyje  

Mokestis už hipotekos (įkeitimo) sandorio 

išregistravimą (klientui pageidavus)  
20,00 Eur*  

Mokestis už pakartotiną patvirtinimą apie 

įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymą 

(pirmas suteikiamas nemokomai)  

10,00 Eur  

Mokestis už dokumentų kopijas iš UAB „Kredito 

Partneris“ archyvo   
1,50 Eur už lapą  

Mokestis už dokumentų (susijusių su kredito 

sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) keitimu) 

nusiuntimą klientui už Lietuvos Respublikos ribų 

100,00 Eur   

 

 

* Neįtraukti VĮ Registrų centras nustatyti įkainiai.   

** Kartą per kalendorinius metus nemokamai, pakartotinai – 30 Eur. 

*** Kartą per kalendorinius metus nemokamai, pakartotinai – 50 Eur. 

 

Bendra tvarka dokumentas (-ai) yra išduodami per 10 darbo dienų. Skubos tvarka – per 

3 darbo dienas ir taikomas papildomas 15 Eur mokestis už kiekvieną dokumentą.   

 


