
 

PRANEŠIMAS DĖL KREDITO LIMITO SUTARTIES ATSISAKYMO* 
 

              
(pranešimo pildymo vieta)     (pranešimo pildymo data) 

 
 

Šiuo pranešimu aš,       a/k        , 
                  (Kredito gavėjo vardas, pavardė)                (Kredito gavėjo asmens kodas  

gyvenantis              : 
(Kredito gavėjo adresas)  

1. atsisakau 20 ______________         mėn. __ d. su Danske Bank A/S (toliau – Bankas) 
sudarytos ________________________________ sutarties Nr. ______________________ (toliau – Kredito 
limito sutartis); 

2. įsipareigoju 20 ______________         mėn. __ d.** 
2.1. grąžinti Bankui visą kredito limitą - __________________________________; 

                     (Kredito limito suma ir kredito valiuta) 
2.2. sumokėti Bankui palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo panaudotas kredito limitas iki 

kredito limito grąžinimo dienos, apskaičiuotas pagal Kredito limito sutartyje nustatytą palūkanų 
normą; 

2.3. sumokėti Bankui kompensaciją už Banko viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus 
negrąžinamus mokesčius; 

3. įsipareigoju užtikrinti, kad 20 ______________         mėn. __ d.** mano Banko sąskaitoje 
Nr._________________________  būtų visos šio pranešimo 2 punkte išvardintos sumos ir nurodau Bankui 
šias sumas nurašyti nuo mano Banke esančios sąskaitos 
Nr.      . 

4. pageidauju, kad man pasinaudojus teise atsisakyti Kredito limito sutarties ir įvykdžius 2 punkte nurodytą 
įsipareigojimą, nuo 2 punkte nurodyto termino 
-Banko sąskaitos sutartis*** Nr. ____________________ (pažymėti reikiamą variantą):  

nutrūktų 
liktų galioti; 

- Mokėjimo kortelės galiojimas**** (pažymėti reikiamą variantą): 
nutrūktų 
Mokėjimo kortelė liktų galioti;  

5. patvirtinu, kad man yra tinkamai išaiškinta, aš suprantu ir sutinku, kad tuo atveju, jeigu aš 
neįvykdysiu/netinkamai įvykdysiu šio pranešimo 2 punkte numatytus įsipareigojimus, Kredito limito 
sutartis, Banko sąskaitos sutartis ir Mokėjimo kortelė liks galioti.  

6. nurodau Bankui ir kitoms kredito įstaigoms, kuriose aš turiu banko sąskaitų, pagal Banko pateiktus 
nurodymus nurašyti Banko nurodytas sumas, apskaičiuotas šio pranešimo pagrindu, nuo visų mano 
sąskaitų Banke ir kitose kredito įstaigose eurais ir/ar užsienio valiuta, su teise konvertuoti šiose 
sąskaitose esančias sumas, bei įsipareigoju sumokėti visus su aukščiau nurodytų sumų nurašymu bei 
valiutų konvertavimu susijusias išlaidas.  

 
              

(Kredito gavėjo vardas, pavardė)   (Data)    (Parašas)  
 
Pranešimą dėl Kredito limito sutarties atsisakymo gavau: 
 

              
(Banko darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)  (Data)    (Parašas)  
 
* Šis pranešimas pateikiamas, kai Vartojimo kredito sutarties atsisakoma pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 
15 str. – per 14 kalendorinių dienų nuo Vartojimo kredito sutarties sudarymo. 
** Nurodyta data negali būti vėlesnė, nei 30 kalendorinių dienų nuo šio pareiškimo užpildymo dienos. 
*** Banko sąskaitos sutartis nutrūkti gali tuo atveju, jeigu ji buvo sudaryta Kredito limito sutarties sudarymo tikslu ir tuo atveju, 
jeigu Kredito gavėjas neturi kitų sutarčių, kurių vykdymui yra būtina Banko sąskaita. 
**** Mokėjimo kortelė gali likti galiojančia tik esant galiojančiai Banko sąskaitos sutarčiai. 


