DOKUMENTAI, REIKALINGI KREIPIANTIS DĖL GARANTIJOS IŠMOKOS
(AR JOS DALIES) MOKĖJIMO:
1. Banko prašymas (nustatyta forma) dėl garantijos išmokos ar jos dalies
mokėjimo, kuriame turi būti nurodyta:
1.1. paskolos gavėjas, kreditavimo sutarties data ir numeris, suteikta
paskolos suma, negrąžintos paskolos suma, nesumokėtų palūkanų suma,
delspinigiai, kiti įsipareigojimai bankui (negrąžintų paskolų likučiai);
1.2. informacija apie įkeisto turto vertę, apie atlikto ar būsimo paskolos
grąžinimo užtikrinančių priemonių (įkeisto turto, pateiktų laidavimų ir t. t.)
realizavimo eigą bei gautas ar galimas gauti pajamas (pateikiant pardavimus
pagrindžiančius dokumentus);
1.3. prašoma išmokėti garantijos išmokos dalis (nurodant sąskaitos
numerį, į kurį turėtų būti pervesta išmokos dalis).
2. Paskolos ir nuosavų lėšų (jei toks reikalavimas buvo nurodytas
INVEGOS valdybos sprendime) panaudojimą pagrindžiantys dokumentai,
užpildant Išmokų lentelę ir pateikiant:
2.1. paskolinės sąskaitos išrašo kopiją ir visus paskolos lėšomis atliktus
pavedimus pagrindžiančių apmokėtų PVM sąskaitų faktūrų kopijas, turto
pirkimo ir pardavimo sutarčių kopijas;
2.2. atsiskaitomosios sąskaitos išrašo kopiją (tuo atveju, jei paskolos lėšos
pirmiausia buvo pervestos į atsiskaitomąją sąskaitą ar iš jos buvo daryti
pavedimai, pagrindžiantys skolininko dalyvavimą projekte nuosavomis lėšomis).
Atsiskaitomosios sąskaitos išraše turi būti nurodyti/pažymėti (arba pateiktos
mokėjimo nurodymų kopijos) įmonės nuosavomis lėšomis už įvykdytas
investicijas/išlaidas pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras ar turto pirkimo ir
pardavimo sutartis atlikti apmokėjimai, po kurių pagal INVEGOS valdybos
sprendime nurodytą santykį galėjo būti išduota atitinkama paskolos dalis;
2.3.
nuosavų
lėšų
panaudojimą
pagrindžiančius
dokumentus
(atsiskaitomosios sąskaitos išraše nurodytus apmokėjimus ar kasos pajamų
orderiais atliktus apmokėjimus pagrindžiančių PVM sąskaitų faktūrų kopijas).
3. Paskolos grąžinimo užtikrinimą pagrindžiantys dokumentai:
3.1. turto įkeitimo lakštų kopijos;
3.2. vekselių, laidavimo sutarčių kopijos.
4. Kai paskolos gavėjui yra iškeltas bankrotas, prašom pateikti:
4.1. teismo sprendimą dėl bankroto iškėlimo;
4.2. teismo sprendimą dėl kreditorių sąrašo;
4.3. bankroto administratoriaus ataskaitą kreditoriams apie įmonės
finansinę būklę.
4.4. bankroto administratoriaus ataskaitą apie iš bankui įkeisto turto
pardavimo gautas lėšas bei gautų lėšų paskirstymą.
Pastaba:
1. Išankstinės sąskaitos nėra išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Atlikus
apmokėjimą paskolos lėšomis pagal išankstinę sąskaitą, paskolos gavėjas
bankui iki kito paskolos lėšų išdavimo turi pateikti įvykdytą pavedimą
pagrindžiančią PVM sąskaitos faktūros kopiją.
2. Visi banko dokumentai turi būti pasirašyti ir su antspaudais, o pateiktos
dokumentų kopijos – patvirtintos atitinkamu spaudu „Kopija tikra“.

