
 

 

SVARBŪS KREDITO PASLAUGŲ TEIKIMO POKYČIAI 

 

 
Kada pradėti mokėti įmokas į Kredito aptarnavimo sąskaitą? 
 
Su kredito sutartimi susijusius mokėjimus į Kredito aptarnavimo sąskaitą privalote pradėti 

nuo Jūsų sąskaitos (-ų) Banke uždarymo datos. Iki šios datos mokėjimams pagal kredito 
sutartį galėsite naudotis tiek turima (-omis) banko sąskaita (-omis), tiek Kredito aptarnavimo 
sąskaita. 
 
Rekomenduojame kuo anksčiau pradėti naudotis Kredito aptarnavimo sąskaita. Tai padės 
Jums palaipsniui prisitaikyti prie pokyčių. 
 
Kur rasti informaciją apie Kredito aptarnavimo sąskaitą? 
 
Ši sąskaita yra nurodyta 2019 m. gegužės mėn. Banko Jums siųstame laiške, taip pat ją 
matysite prisijungę prie savo paskyros „Danske eBanke“. 
 
Jūsų prašymu galime atsiųsti Jums atskirą raštišką patvirtinimą apie Kredito aptarnavimo 
sąskaitą, kuri turėtų būti naudojama su kredito sutartimi susijusiems mokėjimams atlikti.  
 
Kur pateikiama informacija apie būsimą mokėjimą? 
 

Informaciją apie būsimą mokėjimą, įskaitant mokėjimą, susijusį su Banko išleista garantija (-
omis), rasite prisijungę prie savo paskyros „Danske eBanke“. Informacija apie kitus mokėjimus 
(pvz. informacija apie draudimo įmokos mokėjimą) bus pateikiama atskirai . 
 
 
Kokie mokėjimai turėtų būti atliekami į Kredito aptarnavimo sąskaitą? 
 

Kredito aptarnavimo sąskaita atidaroma tam, kad joje būtų vykdomi mokėjimai, susiję su 
visomis Jūsų kredito sutartimis. Į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti mokami visi 
mokėjimai pagal kredito sutartis, pvz.: kredito grąžinimo įmokos, palūkanos, įsipareigojimo 
mokesčiai, lizingo įmokos ir susiję mokesčiai, kiti mokesčiai, delspinigiai ir pan. 
 
Mokėjimai į Kredito aptarnavimo sąskaitą turi būti atliekami pagal kredito sutartyje numatytą 
grąžinimo grafiką(-us) ir sutartyje numatytus mokėjimų įsipareigojimus. 
 
Šią sąskaitą taip pat galite naudoti, jei pagal atitinkamą kredito sutartį Bankui turite sumokėti 
draudimo įmoką. 
 
Ar mokėjimai gali būti atliekami ne eurais? 
 
Ne, mokėjimo valiuta turi būti eurai. Mokėjimai kita valiuta draudžiami.  
 
Ar lėšas į Kredito aptarnavimo sąskaitą galima pervesti iki mokėjimo dienos? 
 
Taip, lėšas į Kredito aptarnavimo sąskaitą galite pervesti iki mokėjimo dienos. Tačiau Bankas 
reikiamą sumą nuskaitys tik nustatytomis dienomis , pagal sutartyje nustatytą grąžinimo 
grafiką(-us).  
 



 

 

Jei kreditą pageidaujate grąžinti anksčiau nustatyto termino, prašome iš anksto susisiekti su 
Banku, pavyzdžiui, atsiųsti pranešimą per „Danske eBanką“. 
 
Ar galima į Kredito aptarnavimo sąskaitą pervesti daugiau lėšų nei yra būtina 
mokėjimui atlikti?  
 

Galite pervesti daugiau lėšų į Kredito aptarnavimo sąskaitą nei yra būtina mokėjimui atlikti, 
tačiau pervesta suma neturėtų viršyti kelių būsimų reguliarių mokėjimų sumos. Tokiu atveju, 
Bankas nuo Kredito aptarnavimo sąskaitos nuskaitys lėšas pagal sutartyje nustatytą 
grąžinimo grafiką(-us) ar kitus kredito sutartyje nustatytus terminus, o likusi suma liks Kredito 
aptarnavimo sąskaitoje ir bus panaudota būsimiems mokėjimams. 
 
Už Kredito aptarnavimo sąskaitos likutį palūkanos nebus mokamos. 
 
Ar lėšų pervedimui į Kredito aptarnavimo sąskaitą taikomi kokie nors 
apribojimai? 
 
Kredito aptarnavimo sąskaita atidaroma tik kredito sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimo 
tikslais. Ji nėra skirta santaupų laikymui ar kitoms kasdieninės bankininkystės paslaugoms. 
Todėl bankas gali grąžinti visą į Kredito aptarnavimo sąskaitą atliktą mokėjimą arba jo dalį, 
jeigu, banko manymu, pervesta suma neatitinka kredito sutarties vykdymo tikslo (pvz. 
permokėta suma yra didesnė, nei reikia keliems kitiems reguliariems mokėjimams atlikti).  
 
Ar galima Kredito aptarnavimo sąskaitą naudoti kasdieniams mokėjimams? 
 
Ne, Kredito aptarnavimo sąskaita priklauso „Danske Bank“ ir yra skirta tik mokėjimo 
įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymui bei susijusioms paslaugoms.  
 
Keitimasis informacija  
 
Jei esate sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartį, „Danske eBanke“ gausite informaciją 
apie kredito sutartis, palūkanų normą ir galiojančių palūkanų periodo grafikus. „Danske 
eBanke“ taip pat galėsite peržiūrėti Kredito aptarnavimo sąskaitos duomenis ir per ją atliktus 
mokėjimus. Per „Danske eBanką“ galėsite siųsti pranešimus bankui ir vykdyti savo 
įsipareigojimą informuoti Banką. 
 
Jei galiojančios elektroninių paslaugų teikimo sutarties neturite, informacija Jums bus 
siunčiama elektroniniu paštu arba paštu, tačiau mes rekomenduojame sudaryti elektroninių 
paslaugų teikimo sutartį, kad keitimasis informacija būtų patogesnis.  
 
Taip pat, gauti informaciją ir išsiųsti ją bankui galite kreipdamiesi į savo vadybininką, susisiekę 
el. pašto adresu info@danskebank.lt arba skambindami klientų aptarnavimo telefonu 1636. 
Papildomos informacijos ir banko kontaktinius duomenis galite rasti ir mūsų tinklapyje 
www.danskebank.lt.  
 
Įsipareigojimų, susijusių su banko sąskaita, atsisakymas 
 
Bankas atleidžia Jus nuo prievolės turėti einamąją sąskaitą banke ar per banko sąskaitas 
vykdyti apyvartas, jei tokia prievolė yra numatyta Jūsų kredito sutartyje arba prievolių 
įvykdymo užtikrinimo sutartyje. 
 
Jūsų prašymu galime atsiųsti Jums atskirą patvirtinimą dėl atitinkamoje sutartyje numatytų 
įsipareigojimų, susijusių su banko sąskaita, atsisakymo. 

http://www.danskebank.lt/


 

 

 
Ką turite padaryti? 

 Pradėkite vykdyti kredito sutartyje numatytus mokėjimus per Kredito aptarnavimo 
sąskaitą.  
 

 Rekomenduojame sudaryti periodinių mokėjimo sutartį su kitu mokėjimo paslaugų teikėju 
arba naudotis kitu mokėjimo paslaugų sprendimu, kuris užtikrintų, kad reikalingi mokėjimai 
bus atlikti laiku. 
 

 Atlikdami mokėjimus, griežtai laikykitės kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų ir jų 
vykdymo terminų. Finansinių įsipareigojimų vykdymui skirtą mokėjimą rekomenduojame 
atlikti likus bent vienai dienai iki nustatyto termino. Tokiu būdu išvengsite galimų 
nesusipratimų dėl mokėjimo vėlavimo, įsiskolinimų atsiradimo ir delspinigių skaičiavimo.  

 
 Jei kreditą pageidaujate grąžinti anksčiau, prašome susisiekti su Banku. 


