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SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS „PORTFELINĖS GARANTIJOS 3“ FINANSŲ TARPININKŲ ATRANKOS SĄLYGŲ SĄVADAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas (toliau – Sąvadas) nustato skatinamosios finansinės
priemonės „Portfelinės garantijos 3“ (toliau – PG3 priemonė) įgyvendinimo sąlygas, reikalavimus PG3 priemonės finansų tarpininkams (toliau – FT) ir PG3 priemonės
lėšomis garantuotų portfelių formavimui skirtų lėšų paskirstymo tvarką.
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. uždarajai akcinei bendrovei „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „Invega“) suteikė
nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu „Invega“ yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų (toliau
– NPĮ) sąrašą.
1.3. PG3 priemonė įgyvendinama iš kontroliuojančiojo fondo „INVEGOS fondas“ (toliau – INVEGOS fondas), įsteigto pagal 2009 m. balandžio 7 d. sutartį, sudarytą
tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir „Invegos“, lėšų. Pagal šią sutartį INVEGOS fondo valdytoja paskirta „Invega“.
1.4. PG3 priemonei įgyvendinti skiriama iki 90 mln. Eur INVEGOS fondo lėšų. Priemonei skirta lėšų suma gali būti didinama arba mažinama, atsižvelgiant į rinkos
poreikį.
1.5. Informacija apie „Invegos“ su PG3 priemonę įgyvenančiais FT sudarytas sutartis skelbiama „Invegos“ interneto svetainėje.
1.6. Sąvadas ir kvietimas teikti prašymus viešai skelbiamas „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt. Kvietimas teikti prašymus vykdomas pagal tvarką, nurodytą
Sąvado 4 dalyje.
1.7. Sąvadas ir jo priedai aiškinami FT ar „Invegos“ iniciatyva. Sąvado nuostatų paaiškinimai skelbiami viešai interneto puslapyje www.invega.lt.
1.8. Siekiant įvertinti visų suinteresuotų šalių pastabas ir užtikrinti, kad PG3 priemonės sąlygos atitiktų rinkos poreikius, iki Sąvado suderinimo vykdytas viešas PG3
priemonės Sąvado aptarimas.
1.9. Sąvade vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sąvado 1 priede.
1.10. PG3 priemonė gali būti traukiama į 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/523, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“
ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017, sukurtos programos „InvestEU“ portfelį.
2. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTAI:
Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai ir gairės:
- 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013);
- 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 1408/2013);
- 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas Nr. 717/2014).
Nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai:
- Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (toliau – SVV įstatymas);
- Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

- Lietuvos Respublikos bankų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas;
- Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (toliau – PPTFP įstatymas);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemonės grįžusių ir grįšiančių lėšų
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro
nuostatų patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-855 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos
3“ schemos patvirtinimo“ patvirtinta PG3 priemonės schema (toliau – PG3 priemonės schema);
- Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir
smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;
- Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ patvirtintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK);
- kiti PG3 priemonės įgyvendinimui taikytini teisės aktai, taisyklės, rekomendacijos, gairės ir jų pakeitimai.
3. PG3 PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO SUTARTIES OBJEKTAS
3.1. Pagrindinis PG3 priemonės tikslas – bendradarbiaujant su tinkamumo reikalavimus atitinkančiais ir PG3 priemonę pageidaujančiais įgyvendinti FT aktyviai
finansuoti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektus, teikiant paskolas, kredito linijas, finansinės nuomos (lizingo) sandorius (toliau bet kuris iš šių sandorių –
Paskola). Priemonės pagalba yra mažinama FT Paskolų portfelio kreditavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas finansavimo gavimo procesas verslui kurti, vykdyti
ir plėtoti.
3.2. Sudaromos sutarties su kiekvienu FT (toliau – Sutartis) objektas – PG3 priemonės įgyvendinimas pagal šiame Sąvade, PG3 priemonės schemoje nustatytas
sąlygas ir tvarką.
3.3. Kiekvieno atrinkto FT naujai suformuotam Paskolų, atitinkančių priemonės Tinkamumo sąlygas, portfeliui (toliau – Portfelis) suteikiama portfelinė garantija (toliau
– Garantija), kuri mažina FT Portfelio finansavimo riziką. PG3 priemonės Tinkamumo sąlygas atitinkančios ir į Portfelį įtrauktos Paskolos yra garantuojamos 80 proc.
Išmokos mokamos pagal anksčiausiai atsiradusias Problemines Paskolas ir bendra Išmokų suma, „Invegos“ mokama FT, bus ne didesnė kaip Sutartimi nustatyta Didžiausia
išmokų suma. FT prisiima ne mažesnį nei 20 proc. Nuostolį. Į Portfelį įtrauktai Paskolai negali būti suteikta jokia kita papildoma garantija (valstybės garantuojamos garantijų
institucijos, kaip tokios institucijos sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, suteikta individuali garantija ar portfelinė garantija).
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3.4. Už į Portfelį įtraukiamas Paskolas FT mokami mokesčiai, palūkanos negali būti didesni nei įprastai taikomi pagal FT rinkos praktiką ir įprastą veiklą. Garantijos
mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Sutartyje nurodyta tvarka.
3.5. Už PG3 priemonės įgyvendinimą FT nėra mokamas valdymo mokestis.
3.6. Detalios PG3 priemonės įgyvendinimo sąlygos pateikiamos Sąvado 1 priede.
4. PRAŠYMO PATEIKIMAS
4.1. Nustatytos formos FT prašymai įgyvendinti PG3 priemonę (toliau – Prašymas) (Sąvado 2 priedas) teikiami nuo 2022 m. liepos 11 d. iki kol bus paskirstytos
reikalavimus atitinkantiems FT PG3 priemonei įgyvendinti skirtos lėšos, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d. Kvietimo terminas „Invegos“ sprendimu gali būti
pratęsiamas.
4.2. Nepaskirstyta PG3 priemonei skirta lėšų suma nuolat atnaujinama ir skelbiama „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt.
4.3. Nepaskirstytą PG3 priemonei skirtą lėšų sumą sudaro:
4.3.1. Per kvietimą FT nepaskirstytos PG3 priemonės lėšos;
4.3.2. PG3 priemonės lėšos, kurių FT atsisakė arba, jei su FT, kuriam skirta PG3 priemonės lėšų suma, nesudaroma Sutartis;
4.3.3. Sutartimi FT skirta PG3 priemonės lėšų suma sumažinta Sąvado 1 priede nustatyta tvarka;
4.3.4. PG3 priemonės įgyvendinimui skiriama papildomų lėšų suma.
4.4. Nustatytos formos Prašymą ir kitus dokumentus, kuriais grindžiamas FT atitikimas Sąvade nustatytiems reikalavimams, FT „Invegai“ teikia elektroniniu paštu
pg3@invega.lt.
4.5. Prašymas privalo būti pasirašytas FT vadovo arba FT įgalioto asmens (įgaliojimas turi būti pateiktas kartu su Prašymu) saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu,
atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje nustatytus reikalavimus. Prašymas, priedai ir kartu su jais pateikiama informacija (įskaitant bet kokius kitus dokumentus, kuriuos FT mano esant
reikalingus arba aktualius pateikti) privalo būti tiksli ir aiški, kad „Invega“ galėtų atlikti išsamų, informacija pagrįstą FT atitikimo nustatytiems tinkamumo reikalavimams
vertinimą. „Invega“ turi teisę paprašyti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, kai FT pateiktų duomenų nepakanka pagrįsti FT atitikimą Sąvade nustatytiems
tinkamumo reikalavimams.
4.6. Popierinėje formoje arba ne „Invegos“ nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateikti Prašymai nėra vertinami.
4.7. FT prašymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas FT ar jo įgalioto asmens parašu
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas, patvirtintas FT ar jo įgalioto asmens parašu, bus laikomas tinkamu 1.
4.8. Atitikimui Sąvade nurodytiems FT keliamiems reikalavimams pagrįsti būtina pateikti pagrindžiančius dokumentus ar informaciją, jei atitinkama informacija nėra
viešai skelbiama ar prieinama (pvz., finansų įstaigos ar Lietuvos banko internetinėje svetainėje).
4.9. Vienas FT gali pateikti tik vieną Prašymą dėl Sutarties sudarymo. FT Prašyme turi nurodyti, ar įgyvendinant priemonę pasitelks FT 100 procentų valdomų
dukterinių įmonių pajėgumus (jos bus aiškiai nurodytos Sutartyje). Po Sutarties sudarymo papildomai pasitelkti FT 100 procentų valdomų dukterinių įmonių pajėgumus
negalima. Šiame punkte nurodyta teise FT gali naudotis tik po to, kai sudarys susitarimus su kiekviena FT grupės įmone dėl PG3 priemonės įgyvendinimo pagal Sutarties
sąlygas ir pateiks „Invegai“ dokumentus, patvirtinančius apie kiekvienos FT grupės įmonės supažindinimą su Sutarties sąlygomis ir įsipareigojimą jų laikytis, ir tik iki tol, kol
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Audituotos finansinės ataskaitos gali būti pateikiamos ir anglų kalba.
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Sutartyje nurodytas FT grupės įmones kontroliuoja visiškai, t. y. 100%. FT yra išimtinai ir visiškai atsakingas už kiekvienos į Portfelį įtrauktos Paskolos atitikimą Tinkamumo
sąlygoms, neatsižvelgiant į tai, ar FT pats yra konkretaus į Portfelį įtrauktos Paskolos šalimi ar ne. Jokios FT teisės ir pareigos pagal šią Sutartį kitoms FT grupės įmonėms
nebus perduodamos. Sąvade nustatytus tinkamumo reikalavimus (Sąvado 6 dalis), turi atitikti FT, kuris teikia Prašymą „Invegai“ ir su kuriuo bus pasirašyta Sutartis, išskyrus
FT nuosavo kapitalo ir nuosavo koreguoto kapitalo dydžius, kurie bus vertinami tiek FT, tiek visos FT Įmonių grupės lygiu. Reikalavimą, kad FT Lietuvoje per paskutinius
12 mėnesių tinkamai suteikė ne mažiau kaip 30 vnt. paskolų ar lizingo sandorių verslo subjektams, kurių kiekvieno suma ne mažesnė nei 25 000 Eur, turi atitikti bent viena
FT grupės įmonė arba visa FT grupė kartu. Taip pat FT grupės įmonės, kurių pajėgumus pasitelks FT, turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 1 straipsnyje ir būti įvykdžiusios su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus
pagal FT grupės įmonių veiklai taikomus teisės aktus.
4.10. FT Prašyme turi nurodyti, kokia Prašyme pateikta informacija yra konfidenciali. „Invega“, „Invegos“ vertinimo komisijos (toliau – Komisija) nariai ar ekspertai ir
kiti asmenys, kurie gali būti pasitelkiami vertinimo atlikimui, negali atskleisti FT pateiktos informacijos, kurią FT nurodė kaip konfidencialią, išskyrus, kai tokia informacija
laikoma nekonfidencialia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, arba, kai „Invega“ yra įpareigota atskleisti šią informaciją vykdant teisėtą kompetentingų teisminių ar
valdžios institucijų nurodymą.
4.11. Prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 5 str. 1 d. 5 p. ir 42 str. 1 d. gali teikti kredito unijos, veikiančios kaip ūkio subjektų
grupė ir atstovaujamos centrinių kredito unijų (toliau – Kredito unijų grupė). Tokiu atveju Kredito unijų grupė pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos
kopiją (pateikiama skaitmeninė kopija). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su „Invega“ sudaryti
Sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą Sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
„Invegai“ nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kad Kredito unijų grupei atstovauja centrinė kredito unija (nurodoma su kuo „Invega“ turėtų
bendrauti Prašymo vertinimo metu ir kas teiks su Prašymo vertinimu susijusią informaciją).
4.12. Jei bendrą Prašymą pateikia kartu veikiančių Kredito unijų grupė, teikiantis Prašymą FT privalo papildomai patvirtinti, kad kiekvienas jungtinės veiklos sutarties
dalyvis atitinka Sąvade nustatytus tinkamumo reikalavimus. Kredito unijų grupės nuosavo kapitalo ir nuosavo koreguoto kapitalo dydis bus vertinamas centrinės kredito
unijos ir kredito unijų finansinės grupės lygiu. Reikalavimą, kad FT Lietuvoje per paskutinius 12 mėnesių tinkamai suteikė ne mažiau kaip 30 vnt. paskolų ar lizingo sandorių
verslo subjektams, kurių kiekvieno suma ne mažesnė nei 25 000 Eur, turi atitikti bent viena Kredito unijų grupės įmonė arba Kredito unijų grupės įmonės kartu. Taip pat
Kredito unijų grupės įmonės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje ir įvykdžiusios su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Kredito unijų grupės
įmonių veiklai taikomus teisės aktus.
4.13. Visus dokumentus, tvarkas ir metodikas, kurių turėjimą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams prašoma patvirtinti teikiant Prašymą, FT įsipareigoja neatlygintinai
pateikti „Invegai“ ar kitoms audito institucijoms to pareikalavus.
5. PRAŠYMŲ VERTINIMAS
5.1. Prašymai vertinami ir sprendimai priimami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo
principais bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
5.2. Prašymai su visais vertinimui reikalingais tinkamai užpildytais dokumentais vertinami eiliškumo tvarka pagal paskutinio dokumento gavimo „Invegoje“ datą ir
laiką.
5.3. Prašymas turi būti įvertintas per 30 darbo dienų nuo Prašymo ir visų vertinimui reikalingų tinkamai užpildytų dokumentų gavimo „Invegoje“ dienos.
5.4. Tais atvejais, kai FT jau yra sudaręs sutartį (-is) dėl veikiančių „Invegos“ finansinių priemonių įgyvendinimo per 36 mėn. iki Prašymo pateikimo, jei per šį laikotarpį
FT nebuvo Lietuvos banko pritaikytos poveikio priemonės ar nebuvo kitokių pažeidimų, kurie turėtų įtakos tinkamam FT įsipareigojimams pagal atitinkamų sutarčių sąlygas,
atliekamas supaprastintas FT vertinimas. Tokiu atveju vertinami tik su PG3 priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai ir informacija. Jeigu toliau išvardinti dokumentai ir
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informacija nesikeitė, užtenka FT patvirtinimo, kad tinkamumo reikalavimų duomenys ir informacija nuo praėjusio FT vertinimo nepasikeitė: rizikos valdymo politikos ir (ar)
tvarkos; finansavimo tvarkos; paskolų stebėsenos ir paskolų portfelio rizikos valdymo politikos ir (ar) tvarkos, informacija apie FT ir FT Įmonių grupės organizacinę struktūrą
ir valdymo sistemą, informacija apie FT vadovų, administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių ir kreditavimo sprendimus priimančių asmenų kompetenciją,
išsilavinimą ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas, kai tokia informacija jau buvo teikta per paskutinius 36 mėn. Tačiau bet kokiu atveju, „Invega“ turi teisę prašyti FT
pateikti visus tinkamumo reikalavimams įvertinti reikalingus dokumentus.
5.5. Tinkamumo reikalavimus atitinkantis FT yra raštu Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu informuojamas apie siūlymą sudaryti Sutartį ir jam skirtą PG3
priemonės lėšų sumą. Kartu pateikiamas Sutarties projektas.
5.6. FT turi pasirašyti Sutartį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietimo pasirašyti Sutartį pateikimo dienos. Nepasirašius Sutarties per nurodytą terminą, laikoma,
kad FT atsisako įgyvendinti PG3 priemonę.
5.7. Tinkamumo reikalavimų neatitinkantis FT arba FT, per 10 darbo dienų po „Invegos“ prašymo pateikti papildomus dokumentus dėl atitikimo nustatytiems tinkamumo
reikalavimams nepateikęs „Invegai“, yra raštu, Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, informuojamas apie atsisakymą sudaryti Sutartį.
5.8. Paaiškėjus, kad FT Prašyme pateikė melagingą informaciją, FT Prašymas yra atmetamas, nurodant atmetimo priežastis.
5.9. Prašymų vertinimas vykdomas, kol reikalavimus atitinkantiems FT paskirstomos visos PG3 priemonei skirtos lėšos.
5.10. Jei kvietimo metu gaunama daugiau FT, atitinkančių tinkamumo reikalavimus, Prašymų, nei PG3 priemonei skirta lėšų suma, Prašymai, kuriems patenkinti
neužtenka PG3 priemonės lėšų, įtraukiami į Rezervinį sąrašą pagal Prašymų gavimo „Invegoje“ datą ir laiką. PG3 priemonės lėšos bus skiriamos tuo atveju, jei kuris nors
iš FT, kuriam buvo skirtos lėšos, atsisakytų sudaryti Sutartį ar būtų sumažinta FT skirta lėšų suma, ir tokiu būdu atsilaisvintų PG3 priemonei skirtų lėšų dalis arba PG3
priemonei būtų skirta papildomų lėšų.
5.11. Prašymų vertinimas stabdomas, kai paskirstomos visos PG3 priemonei skirtos lėšos. Po PG3 priemonei skirtų lėšų paskirstymo gauti Prašymai įtraukiami į
Rezervinį sąrašą. Apie Prašymo įtraukimą į Rezervinį sąrašą FT informuojamas elektroniniu paštu.
5.12. Pretenzijos dėl „Invegos“ veiksmų ar neveikimo teikiamos „Invegai“, kuri pretenziją išnagrinėja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. „Invegos“ veiksmai ar
neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.13. FT, įgyvendinantis kitas „Invegos“ portfelinių garantijų priemones, turi teisę teikti Prašymą, tačiau, sudaręs Sutartį, FT privalo pirmiausia sukontraktuoti
garantuojamų paskolų ir lizingo sandorių portfelius pagal jau įgyvendinamas portfelinių garantijų priemones ir, tik suformavęs minėtus portfelius, FT gali pradėti kontraktuoti
Portfelį pagal PG3 priemonę. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu:
1) Paskolos pagal PG3 priemonę suteikiamos Paskolos gavėjams, vykdantiems veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos ar žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuose, arba
2) FT paskolų ar lizingo sandorių portfelių kontraktavimą pagal portfelinių garantijų priemones baigia dėl nepakankamo portfelio likučio naujiems sandoriams įtraukti.
Tokiu atveju FT el. paštu (pgp@invega.lt arba pgl@invega.lt, priklausomai nuo to, kurios priemonės portfelio likutis tampa nepakankamas naujiems sandoriams įtraukti)
turi pateikti „Invegai“ prašymą leisti pradėti kontraktuoti PG3 priemonės Portfelį ir gauti „Invegos“ pritarimą, arba
3) FT baigia sukontraktuoti konkrečios sandorių rūšies (paskolų arba lizingo sandorių) portfelį pagal jau įgyvendinamą portfelinių garantijų priemonę. Tokiu atveju FT
į PG3 priemonės Portfelį gali pradėti traukti tos rūšies sandorius, kurių portfelis jau yra baigtas kontraktuoti, su sąlyga, kad nebaigtos konkrečios sandorių rūšies portfelio
kontraktavimas vykdomas pagal pasirašytą sandorių įtraukimo į portfelį grafiką. Pradėjus formuoti PG3 priemonės Portfelį ir paaiškėjus, kad vėluojama kontraktuoti
ankstesnį sandorių portfelį pagal grafiką, Paskolų traukimas į PG3 priemonės Portfelį bus stabdomas. Išnykus sukontraktavimo pagal grafiką atsilikimui, galimybė traukti
Paskolas į PG3 priemonės Portfelį atnaujinama.
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6. TINKAMUMO REIKALAVIMAI
6.1. Prašymus dėl Sutarties sudarymo teikiantys FT turi atitikti tinkamumo reikalavimus, nurodytus1 lentelėje
1 lentelė
Kriterijus

Kredito įstaigos (toliau – KĮ)

Finansų įstaigos, kurios nėra Kredito
įstaigos (toliau – FĮS)
FT turi teisę teikti finansavimo paslaugas.

FT yra finansų įstaiga,
veikianti
pagal
Lietuvos
Respublikos finansų įstaigų
įstatymą, turinti teisę teikti
finansines paslaugas

FT yra Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkų dalyvių sąraše ar
Lietuvoje
veikiantis
ES/EEE
licencijuoto užsienio banko filialas,
įsteigtas LR.

Patirtis ir reputacija

Pateikiama informacija apie FT ir FT
Įmonių
grupės
organizacinę
struktūrą ir valdymo sistemą.

Pateikiama informacija apie FT ir FT Įmonių
grupės organizacinę struktūrą ir valdymo
sistemą.
Pateikiama informacija apie akcininkus,
įskaitant naudos gavėjus, kaip apibrėžta
PPTFP įstatyme, vadovą, valdybos narius ir
stebėtojų tarybą.

FT per paskutinius 12 mėn. nebuvo
taikytos Lietuvos banko poveikio
priemonės dėl pažeidimų, kurie gali
turėti įtakos FT veiklos tęstinumui ir
sukelti
riziką
įsipareigojimų
vykdymui pagal Sutartį.2

FT per paskutinius 12 mėn. nebuvo taikytos
(kai FĮS yra prižiūrima Lietuvos banko)
Lietuvos banko poveikio priemonės dėl
pažeidimų, kurie gali turėti įtakos FT veiklos
tęstinumui ir sukelti riziką įsipareigojimų
vykdymui pagal Sutartį.

Paaiškinimai dėl teikiamų dokumentų ir
informacijos
FĮS pateikia VĮ Registrų centro išrašą, kuriame
nurodoma, kad FT teikia finansavimo paslaugas.
Jeigu VĮ Registrų centro išraše nenurodoma FT
veikla, nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, FT turi
pateikti papildomus dokumentus ir paaiškinimus, iš
kurių būtų galima įsitikinti, kad FT yra finansų įstaiga
ir turi teisę teikti finansavimo paslaugas.
Pateikiamas FT veiklos aprašymas. Informacija
pateikiama kartu su Prašymu pateiktame PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme (toliau – PG3
priemonės įgyvendinimo aprašymas) ar kituose
dokumentuose (teikia visi FT).
FĮS papildomai pateikia kliento pažinimo anketą
(Sąvado priedas Nr.7).
Kriterijus vertinamas pagal skelbiamą informaciją
Lietuvos banko internetinėje svetainėje ir viešai
prieinamuose
finansinių
institucijų
sankcijų
sąrašuose.

Tais atvejais, kai FT yra KĮ, daroma prielaida, kad Lietuvos bankas yra patikrinęs FT atitikimą šiems tinkamumo reikalavimams, todėl lentelėje nurodytų tinkamumo
reikalavimų vertinimai nėra atliekami, tačiau, vadovaujantis Lietuvos banko internetinėje svetainėje skelbiama informacija, yra patikrinama, ar FT nėra taikomos poveikio
priemonės ar veiklos apribojimai. Jeigu FT taikomos poveikio priemonės ar veiklos apribojimai, „Invega“ turi teisę paprašyti papildomos informacijos, siekdama įvertinti
nustatytų pažeidimų mastą, jų ištaisymo terminus ir įtaką taikomiems tinkamumo reikalavimams. FT turi pateikti paaiškinimus kokių veiksmų buvo imtasi, kad pažeidimai,
2
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FT vadovai, administracija, valdymo
ir (ar) priežiūros organų nariai ir
kreditavimo sprendimus priimantys
asmenys
turi
turėti
reikiamą
kompetenciją, išsilavinimą ir patirtį,
leidžiančią tinkamai eiti pareigas.

FT, su juo susiję asmenys ir administracijos,
valdymo ir (ar) priežiūros organų nariai,
turintys FT atstovavimo, sprendimo ar
kontrolės įgaliojimus, negali būti minimi su
korupcija susijusiuose viešai prieinamuose
finansinių institucijų sankcijų sąrašuose.
FT vadovai, administracija, valdymo ir (ar)
priežiūros organų nariai ir kreditavimo
sprendimus priimantys asmenys turi turėti
reikiamą kompetenciją, išsilavinimą ir patirtį,
leidžiančią tinkamai eiti pareigas.

FT atitinka minimalius patikimų
mokesčių
mokėtojų
kriterijus,
nustatytus Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
401 straipsnyje.

FT atitinka minimalius patikimų mokesčių
mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 401 straipsnyje.

FT nėra įsteigtas valstybių, kurios
nebendradarbiauja su ES taikant
tarptautiniu
mastu
sutartus
mokesčių standartus, jurisdikcijai
priklausančiose
teritorijose,
ir
nepalaiko verslo ryšių su tose
teritorijose įsteigtais subjektais.

FT yra įsteigtas ES ir veiklą vykdo Lietuvos
Respublikoje.
FT nepalaiko verslo santykių su subjektais,
registruotais teritorijose, kurios pagal savo
jurisdikciją nebendradarbiauja su ES
tarptautiniu mastu suderintų mokesčių
taikymo srityje.

Jei buvo taikytos Lietuvos banko poveikio priemonės,
FT turi pateikti paaiškinimus, kaip ir kada pažeidimai
buvo ištaisyti.
Informacija pateikiama PG3 priemonės įgyvendinimo
aprašyme ar kituose dokumentuose.
FT vadovų, administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros
organų narių ir kreditavimo sprendimus priimančių
asmenų
kvalifikacija
ir
patirtis
vertinama,
atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį,
kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo
patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie
gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai (KĮ
pateikia patvirtinimą, FĮS pateikia informaciją PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme).
Atitiktis minimaliems patikimų mokesčių mokėtojų
kriterijams vertinama pagal viešai paskelbtą
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos informaciją,
skelbiamą
interneto
svetainėje
adresu
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketojuinformacija.
Reikalavimą turi atitikti visa FT grupė ir Kredito unijų
grupės įmonės.
Pateikiami patvirtinimai FT Prašyme ir (ar) PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme (teikia visi FT).

dėl kurių taikytos Lietuvos banko poveikio priemonės ar veiklos ribojimai būtų, ištaisyti ar panaikinti ir jie neturės įtakos tinkamam PG3 priemonės įgyvendinimui. Papildomų
paaiškinimų iš FT neprašoma, kai Lietuvos banko taikyta poveikio priemonė – įspėjimas.
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FT nėra iškelta bankroto ir (ar)
restruktūrizavimo
byla
pagal
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų nemokumo įstatymą arba
iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos
Respublikos
įmonių
bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos
įmonių restruktūrizavimo įstatymą.
Galutiniu teismo sprendimu ar
galutiniu administraciniu sprendimu
nėra nustatyta, kad FT neatlieka
pareigų, susijusių su mokesčių ar
socialinio
draudimo
įmokų
mokėjimu.
Per paskutinius 5 metus galutiniu
teismo sprendimu arba galutiniu
administraciniu sprendimu FT, jo
vadovas, administracijos, valdymo ir
(ar) priežiūros organų narys ir
kreditavimo sprendimus priimantis
asmuo, turintis FT atstovavimo,
sprendimų priėmimo ar kontrolės
įgaliojimus, nėra pripažintas kaltu ir
neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo dėl:
- padaryto sunkaus profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų plovimo arba teroristų
finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su
teroristine
veikla
susijusių
nusikaltimų;

FT nėra iškelta bankroto ir (ar)
restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių
restruktūrizavimo įstatymą.
Galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu
administraciniu sprendimu nėra nustatyta,
kad FT neatlieka pareigų, susijusių su
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų
mokėjimu.
Per paskutinius 5 metus galutiniu teismo
sprendimu arba galutiniu administraciniu
sprendimu FT, jo vadovas, administracijos,
valdymo ir (ar) priežiūros organų narys ir
kreditavimo sprendimus priimantis asmuo,
turintis
FT
atstovavimo,
sprendimų
priėmimo ar kontrolės įgaliojimus, nėra
pripažintas kaltu ir neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo dėl:
- padaryto
sunkaus
profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų
plovimo
arba
teroristų
finansavimo;
- teroristinių
nusikaltimų
arba
su
teroristine veikla susijusių nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis
susijusių nusikalstamų veikų,
- dėl netinkamai vykdytų įsipareigojimų,
susijusių su jam skirta ES finansine parama,
ir dėl to įsipareigojimai buvo nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo pareikalauta
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FT Prašyme pateikiami patvirtinimai dėl nurodytų
aplinkybių nebuvimo (teikia visi FT).

- vaikų darbo ar kitų su prekyba
žmonėmis susijusių nusikalstamų
veikų,
- dėl
netinkamai
vykdytų
įsipareigojimų, susijusių su jam
skirta ES finansine parama, ir dėl to
įsipareigojimai
buvo
nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo
pareikalauta atlyginti nuostolius ar
buvo pritaikytos kitos sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši
sąvoka apibrėžta 1995 m. gruodžio
18 d. Tarybos reglamento (EB,
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl
Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y,
bet kuris Bendrijos teisės aktų
nuostatų pažeidimas, susijęs su
ekonominės
veiklos
vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio
Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų
valdomiems biudžetams padaroma
žala sumažinant ar iš viso
prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų
nuosavų
lėšų,
arba
darant
nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto
kitoje
jurisdikcijoje
juridinio asmens, ketinant išvengti
mokestinių, socialinių arba bet kokių
kitų teisinių pareigų pagal jo
registruotos buveinės, centrinės
administracijos
ar
pagrindinės
verslo vietos jurisdikciją arba
nustatyta, kad FT buvo įsteigtas
turint šiame papunktyje nurodytą
ketinimą.

atlyginti nuostolius ar buvo pritaikytos kitos
sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši sąvoka
apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y, bet kuris
Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas,
susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų
bendrajam biudžetui ar jų valdomiems
biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš
viso prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų
lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje juridinio
asmens, ketinant išvengti mokestinių,
socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų
pagal jo registruotos buveinės, centrinės
administracijos ar pagrindinės verslo vietos
jurisdikciją arba nustatyta, kad FT buvo
įsteigtas turint šiame papunktyje nurodytą
ketinimą.
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Finansiniai reikalavimai
normatyvai

ir

Turėti audituotą metinę finansinę
atskaitomybę. Auditorių išvada turi
būti be išlygų arba aprašytos išlygos
neturi įtakos FT veiklos tęstinumui ir
nesudaro rizikos įsipareigojimų
vykdymui pagal Sutartį.

Turėti
audituotą
metinę
finansinę
atskaitomybę. Auditorių išvada turi būti be
išlygų arba aprašytos išlygos neturi įtakos
FT veiklos tęstinumui ir nesudaro rizikos
įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.
Minimalios metinės pajamos – ne mažiau
kaip 100 000 Eur, iš jų ne mažiau kaip
50 proc. pajamų iš finansavimo veiklos.

FT nuosavo kapitalo suma (įstatinio
kapitalo, jo priedų, rezervų ir
nepaskirstyto pelno suma) turi būti
ne mažesnė nei 0,25 mln. Eur ir
kapitalo lygis turi atitikti prudencinius
reikalavimus.
FT koreguoto nuosavo kapitalo
suma3 negali būti mažesnė kaip 0,2
mln. Eur.

FT nuosavo kapitalo suma (įstatinio
kapitalo, jo priedų, rezervų ir nepaskirstyto
pelno suma) turi būti ne mažesnė nei 0,25
mln. Eur ir turi būti ne mažesnis nei 8 proc.
nuosavo kapitalo ir turto santykis. Turtas
suprantamas kaip visas FT balanse
apskaitomas turtas (balansine verte).
FT koreguoto nuosavo kapitalo suma3
negali būti mažesnė kaip 0,2 mln. Eur.

Atitikimas normatyvams vertinamas remiantis FT
pateiktais duomenimis:
1. Finansinių ataskaitų rinkiniu (teikia visi FT).
Vertinama informacija pagal paskutinių finansinių
metų audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
FT, teikdamas Prašymą, turi užtikrinti, kad jo įstaigą
audituojanti įmonė atitinka visus reikalavimus,
nustatytus Finansų įstaigų įstatymo 45 str.
Jeigu, remiantis įstatymais arba Lietuvos banko
reikalavimais, dar nesuėjo terminas VĮ Registrų
centrui priduoti audituotos finansinės atskaitomybės
už praeitus finansinius metus, gali būti teikiama
audituota finansinė atskaitomybė už užpraeitus
finansinius metus ir neaudituota finansinė
atskaitomybė už paskutinius finansinius metus bei
pagrindimas, kodėl FT Prašymo pateikimo metu
negali pateikti metinės audituotos finansinės
atskaitomybės, su sąlyga, kad pasibaigus terminui,
per kurį VĮ Registrų centrui turi būti pateikta
audituota finansinė atskaitomybė, FT pateiks VĮ
Registrų centrui audituotą finansinę atskaitomybę ir
apie tai per 30 d. d. nuo pateikimo praneš „Invegai“,
jei pagal FT taikytiną teisinį reguliavimą privalo
pateikti audituotą finansinę atskaitomybę VĮ
Registrų centrui.
Tuo atveju, jei Prašymą teikia Kredito unijų grupė,
teikiamas kredito unijų finansinės grupės finansinių
ataskaitų rinkinys.
Tuo atveju, jei Prašymą teikia FT, kuris pasitelkia FT
grupės įmones, turi būti pateikiama FT ir FT Įmonių
grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

Koreguotas nuosavas kapitalas yra apskaičiuojamas mažinant nuosavo kapitalo sumą visų Paskolų, išduotų su FT susijusiems asmenims, likučių suma, taip pat kito
balanse apskaitomo turto, dėl kurio vertės auditoriai negalėjo įsitikinti ir pareiškė sąlyginę nuomonę, vertei (pavyzdžiui, gautinomis sumomis, dėl kurių susigrąžinimo
galimybių Paskolos gavėjas auditoriams nepateikė pakankamų įrodymų).
3
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FT minimali veiklos vykdymo trukmė
12 mėn.

FT minimali veiklos vykdymo trukmė 12
mėn.
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2. Prudencinių reikalavimų atitikimo ataskaita ir (ar)
dokumentais (teikia KĮ, kai ši informacija nėra viešai
prieinama).
3. FT turi atidėjinių skaičiavimo procedūras ir (ar)
tvarkas (KĮ teikia patvirtinimą, FĮS - teikia tvarkas).
4. FT turto kokybės ir įsipareigojimų detalizacija
(teikia FĮS) (pavyzdys pateiktas Sąvado priede
Nr.5).
5. Beviltiškų ir abejotinų skolų sąrašu, sudarytu
Prašymo teikimo dienai (teikia FĮS).
6. PG3
priemonės
įgyvendinimo
aprašyme
pateikiama informacija apie pajamų iš finansavimo
veiklos dydį, jeigu ši informacija neišskiriama
finansinėse ataskaitose, pateikiami kiti atitikimą
reikalavimui patvirtinantys įrodymai (teikia FĮS).
Jei įstatinis kapitalas buvo didinamas ne seniau kaip
prieš 6 mėnesių iki Prašymo pateikimo dienos ir tas
turėjo įtakos FT atitikimui PG3 priemonės
reikalavimams, FT turi pateikti žemiau nurodytus
dokumentus (teikia visi FT):
1. sudarytą akcijų pasirašymo sutartį;
2. dokumentus, įrodančius, kad lėšos, skirtos
įstatinio kapitalo didinimui, yra teisėtos, patikrintos
(esant poreikiui, gali būti paprašyta FT pateikti
dokumentus, kuriuos surinko, siekdamas nustatyti
įstatinio kapitalo padidinimui panaudotų lėšų kilmę,
kaip to iš finansų įstaigų reikalaujama pagal PPTFP
įstatymą);
3. pažymą iš VĮ Registrų centro, kurioje matytųsi,
kad yra įregistruotas kapitalo padidinimas;
4. balansą, kuriame būtų matomas įstatinio kapitalo
padidinimas ir atitikimas taikomiems nuosavo
kapitalo reikalavimams.
Informacija pateikiama PG3 priemonės įgyvendinimo
aprašyme.
Reikalavimą turi atitikti visos FT grupės įmonės ir
Kredito unijų grupės įmonės.

FT prašymo pateikimo metu
yra įvykdžiusi su mokesčių ir
socialinio draudimo įmokų
mokėjimu
susijusius
įsipareigojimus pagal FT
veiklai taikomus teisės aktus
Kreditavimo
tvarkos
ir
procedūros,
vidaus
kontrolės sistema

FT turi pagrįsti, kad Lietuvoje per
paskutinius 12 mėnesių tinkamai
suteikė ne mažiau kaip 30 vnt.
paskolų ir lizingo sandorių verslo
subjektams, kurių kiekvienos suma
ne mažesnė nei 25 000 Eur.

FT turi pagrįsti, kad Lietuvoje per
paskutinius 12 mėnesių tinkamai suteikė ne
mažiau kaip 30 vnt. paskolų ir lizingo
sandorių
verslo
subjektams,
kurių
kiekvienos suma ne mažesnė nei 25 000
Eur.

Pateikiami
Prašyme.

Pateikiami patvirtinimai FT Prašyme.

patvirtinimai

FT

Turėti kreditavimo procesą ir su juo
susijusias
rizikas
reglamentuojančias
tvarkas,
procedūras ir (ar) politikas.
Sprendimai
dėl
projekto
finansavimo suteikimo turi būti
priimami tik atlikus rizikos vertinimą,
vadovaujantis FT patvirtintomis
procedūromis
ir
tvarkomis,
užtikrinančiomis tinkamą projekto
rizikos ir kredito gavėjo mokumo
įvertinimą
bei
užkertančiomis
galimybę prisiimti pernelyg didelę
kredito riziką.
Turėti tvarkas, politikas ir (ar)
procedūras, kuriose yra numatytos
galimos rizikos ir jų valdymas.

Turėti kreditavimo procesą ir su juo
susijusias
rizikas
reglamentuojančias
tvarkas, procedūras ir (ar) politikas.
Sprendimai dėl projekto finansavimo
suteikimo turi būti priimami tik atlikus rizikos
vertinimą, vadovaujantis FT patvirtintomis
procedūromis ir tvarkomis, užtikrinančiomis
tinkamą projekto rizikos ir kredito gavėjo
mokumo įvertinimą bei užkertančiomis
galimybę prisiimti pernelyg didelę kredito
riziką.

Turėti tvarkas, politikas ir (ar) procedūras,
kuriose yra numatytos galimos rizikos ir jų
valdymas.
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Pateikiamas paskolų ir lizingo sandorių sąrašas
minimaliam reikalavimui pagrįsti.
Paskola ir lizingo sandoris laikomas tinkamai
suteiktu, jei paskola ir lizingo sandoris informacijos
teikimo metu yra grąžintas arba jo grąžinimo terminai
nepradelsti.
Reikalavimą turi atitikti bent viena FT grupės įmonė
arba visa FT grupė kartu.
Reikalavimą turi atitikti bent viena Kredito unijų
grupės įmonė arba visa Kredito unijų grupė kartu.
Tikrinami valstybės registruose viešai prieinami
duomenys ir informacija.
Reikalavimą turi atitikti visos FT grupės įmonės ir
Kredito unijų grupės įmonės.

Pateikiami:
1. Rizikos valdymo politika ir (ar) tvarka (KĮ pateikia
patvirtinimą apie šių tvarkų turėjimą, FĮS pateikia šias
tvarkas).
2. Finansavimo tvarka (informacija apie finansavimo
procesą, įgaliojimus priimti finansavimo sprendimus,
Paskolos suteikimo rizikos vertinimą, kolegialaus
organo sudėtį) (teikia visi FT).
3. Paskolos gavėjų reitingavimo metodika, kurioje
vidiniai FT kredito reitingai yra prilyginti tarptautinių
reitingų agentūrų (angl. Standard and Poor's, Fitch, ir
Moody's) taikomiems kredito reitingams (teikia visi
FT).
4. Paskolų stebėsenos, Paskolų portfelio rizikos
valdymo politikos ir (ar) tvarkos arba jas atitinkantys
kiti dokumentai (KĮ pateikia patvirtinimą apie šių
politikų ir (ar) tvarkų turėjimą, FĮS – pateikia šiuos
dokumentus).

Tvarkos
ir
procedūros
tinkamam
Sutarties
įgyvendinimui
ir
administravimui

Turėti aiškiai įvardytas ir atskirtas
valdymo
organų
pareigas
ir
atsakomybes,
tame
tarpe
ir
kolegialaus komiteto.
Turėti Paskolų ir (ar) Paskolos
gavėjų
rizikos
įvertinimo
ir
reitingavimo procedūras, užtikrinimo
priemonių vertinimo tvarkas.
Turėti Paskolų teikimo, Paskolų
stebėsenos procedūras, Paskolų
portfelio rizikos valdymo, skolų
išieškojimo metodikas.

Turėti aiškiai įvardytas ir atskirtas valdymo
organų pareigas ir atsakomybes, tame tarpe
ir kolegialaus komiteto.

Turėti tvarką ar politiką, kurioje būtų
atskleistas FT ketinimas įgyvendinti
aplinkos, socialinio ir įmonių
valdymo (ESG) principus.

Turėti tvarką ar politiką, kurioje būtų
atskleistas
FT
ketinimas
įgyvendinti
aplinkos, socialinio ir įmonių valdymo (ESG)
principus.

Turėti administracines ir apskaitos
procedūras, elektroninių duomenų
apdorojimo kontrolės ir apsaugos
priemones, kurios yra patikimos ir
gali pateikti informaciją apie visas
Paskolas, jų turinį, laiką ir vietą, kad
būtų
galima
nustatyti,
ar
finansavimas
suteiktas
pagal
nustatytus reikalavimus.
Turėti
dokumentų
saugojimo
sistemą.
Turėti duomenų, susijusių su
paskolų finansavimu, kaupimo ir
valdymo sistemą.
Pateikiama
informacija
apie
bendradarbiavimo
sutarties
įgyvendinimo
kontrolės
mechanizmą, t. y. turi būti pateikta
informacija apie tai, kaip bus

Turėti
administracines
ir
apskaitos
procedūras,
elektroninių
duomenų
apdorojimo
kontrolės
ir
apsaugos
priemones, kurios yra patikimos ir gali
pateikti informaciją apie visas Paskolas, jų
turinį, laiką ir vietą, kad būtų galima
nustatyti, ar finansavimas suteiktas pagal
nustatytus reikalavimus.

Turėti Paskolų ir (ar) Paskolos gavėjų rizikos
įvertinimo ir reitingavimo procedūras,
užtikrinimo priemonių vertinimo tvarkas.
Turėti Paskolų teikimo, Paskolų stebėsenos
procedūras, Paskolų portfelio rizikos
valdymo, skolų išieškojimo metodikas.

Turėti dokumentų saugojimo sistemą.
Turėti duomenų, susijusių su paskolų
finansavimu, kaupimo ir valdymo sistemą.
Pateikiama
informacija
apie
bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimo
kontrolės mechanizmą, t. y. turi būti pateikta
informacija apie tai, kaip bus užtikrinama,
kad Sutartis būtų įgyvendinama tinkamai,

13

5. Užtikrinimo priemonių vertinimo tvarka arba ją
atitinkantis dokumentas (turi būti nurodyta kaip
skaičiuojama likvidacinė užtikrinimo priemonių vertė)
(teikia visi FT).
6. Skolų išieškojimo metodika ar ją atitinkantis
dokumentas (KĮ pateikia patvirtinimą apie šios
metodikos turėjimą, FĮS – pateikia metodiką).
7. Tvarka ar politika, kurioje būtų atskleistas FT
ketinimas įgyvendinti aplinkos, socialinio ir įmonių
valdymo (ESG) principus (teikia visi FT).
Jei FT veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį,
teikiama viena bendra tvarka (-os), metodika (-os),
politika (-os), kuriai (-ioms) yra pritarę visi jungtinės
veiklos sutarties dalyviai.
Jei Prašymą teikia FT, kuris pasitelks FT grupės
įmonių pajėgumus, teikiama viena bendra tvarka,
(-os), metodika (-os), politika (-os), kuria (-iomis)
vadovaujasi visa FT grupė.
Pateikiami patvirtinimai FT Prašyme ir (ar) PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme.
PG3 priemonės įgyvendinimo aprašyme FT pateikia
siūlomus duomenų šaltinius, kuriais vadovaujantis
FT atliks SVV deklaracijos duomenų patikrinimą.
Duomenų tikrinimo šaltiniai aptariami Sutartyje.

Pinigų
plovimo
ir
(ar)
teroristų
finansavimo
prevencija

Mokesčių
vengimo
prevencija
ir
tinkamo
finansavimo užtikrinimas

užtikrinama, kad Sutartis būtų
įgyvendinama
tinkamai,
kokių
priemonių bus imtasi, kad PG3
priemone būtų garantuojamos tik
tinkamos Paskolos tinkamiems
Paskolos gavėjams ir Paskolos
lėšos būtų panaudojamos pagal
paskirtį, kaip bus saugomi išlaidas
pagrindžiantys dokumentai ir pan.
Turėti
nustatytas
procedūras,
skirtas vertinti pinigų plovimo ir (ar)
teroristų
finansavimo
rizikos
pasireiškimą bei ją valdyti, kaip tai
nustatyta PPTFPĮ įstatyme.

kokių priemonių bus imtasi, kad PG3
priemone būtų garantuojamos tik tinkamos
Paskolos tinkamiems Paskolos gavėjams ir
Paskolos lėšos būtų panaudojamos pagal
paskirtį, kaip bus saugomi išlaidas
pagrindžiantys dokumentai ir pan.

Turi turėti nustatytas procedūras,
kurios užtikrintų, jog verslo subjektui
neteikiamas finansavimas, jeigu:
- Verslo subjektui iškelta bankroto ir
(ar) restruktūrizavimo byla pagal
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų nemokumo įstatymą arba
iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos
Respublikos
įmonių
bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos
įmonių restruktūrizavimo įstatymą
arba verslininko, kaip jis apibrėžtas
SVV įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje,
atveju – jam iškelta fizinio asmens
bankroto byla pagal Lietuvos

Turi turėti nustatytas procedūras, kurios
užtikrintų, jog verslo subjektui neteikiamas
finansavimas, jeigu:
- Verslo subjektui iškelta bankroto ir (ar)
restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių
restruktūrizavimo įstatymą arba verslininko,
kaip jis apibrėžtas
SVV įstatymo 2
straipsnio 21 dalyje, atveju – jam iškelta
fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos
Respublikos fizinių asmenų bankroto
įstatymą;

Turėti nustatytas procedūras, skirtas vertinti
pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo
rizikos pasireiškimą bei ją valdyti, kaip tai
nustatyta PPTFPĮ įstatyme.
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Pateikiama:
1. KĮ pateikia patvirtinimą FT Prašyme ir (ar) PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme, kad turi
procedūras, skirtas vertinti pinigų plovimo ir (ar)
teroristų finansavimo rizikos pasireiškimui bei jos
valdymu;
2. FĮS pateikia tvarkas (procedūras), kurios skirtos
pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos
pasireiškimui bei jos valdymui.
Jei Prašymą teikia FT, kuris pasitelks FT grupės
įmonių pajėgumus, teikiama viena bendra tvarka
(procedūra), kuria (-iomis) vadovaujasi visa FT
grupė.
FT pateikia patvirtinimą FT Prašyme ir (ar) PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme, kad turi
dokumentus (tvarkas), kuriuose nurodyti mokesčių
vengimo prevencijos ir tinkamo finansavimo
užtikrinimo procesai (teikia visi FT).

Respublikos
fizinių
bankroto įstatymą;

asmenų

Galutiniu teismo sprendimu ar
galutiniu administraciniu sprendimu
yra nustatyta, kad verslo subjektas
neatlieka pareigų, susijusių su
mokesčių ar socialinio draudimo
įmokų mokėjimu;
Per paskutinius 5 metus galutiniu
teismo sprendimu arba galutiniu
administraciniu sprendimu verslo
subjektas,
jo
vadovas,
administracijos, valdymo ir (ar)
priežiūros organų narys arba
asmuo, turintis verslo subjekto
atstovavimo, sprendimų priėmimo
ar
kontrolės
įgaliojimus,
yra
pripažintas kaltu ir turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą dėl:
- padaryto sunkaus profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų plovimo arba teroristų
finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su
teroristine veikla susijusių
nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba
žmonėmis susijusių nusikalstamų
veikų,
- dėl netinkamai vykdytų
įsipareigojimų, susijusių su jam
skirta ES finansine parama, ir dėl to
įsipareigojimai buvo nutraukti

Galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu
administraciniu sprendimu yra nustatyta,
kad verslo subjektas neatlieka pareigų,
susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo
įmokų mokėjimu;
Per paskutinius 5 metus galutiniu teismo
sprendimu arba galutiniu administraciniu
sprendimu verslo subjektas, jo vadovas,
administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros
organų narys arba asmuo, turintis verslo
subjekto atstovavimo, sprendimų priėmimo
ar kontrolės įgaliojimus, yra pripažintas kaltu
ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą
dėl:
- padaryto
sunkaus
profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų
plovimo
arba
teroristų
finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su teroristine
veikla susijusių nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis
susijusių nusikalstamų veikų,
- dėl netinkamai vykdytų įsipareigojimų,
susijusių su jam skirta ES finansine parama,
ir dėl to įsipareigojimai buvo nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo pareikalauta
atlyginti nuostolius ar buvo pritaikytos kitos
sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši sąvoka
apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y, bet kuris
Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas,
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Interesų konfliktas

anksčiau laiko ar iš jo buvo
pareikalauta atlyginti nuostolius ar
buvo pritaikytos kitos sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši
sąvoka apibrėžta 1995 m. gruodžio
18 d. Tarybos reglamento (EB,
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl
Europos Bendrijų finansinių
interesų apsaugos 1 straipsnio 2
dalyje, t.y, bet kuris Bendrijos teisės
aktų nuostatų pažeidimas, susijęs
su ekonominės veiklos vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio
Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų
valdomiems biudžetams padaroma
žala sumažinant ar iš viso
prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų
nuosavų lėšų, arba darant
nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje
juridinio asmens, ketinant išvengti
mokestinių, socialinių arba bet
kokių kitų teisinių pareigų pagal jo
registruotos buveinės, centrinės
administracijos ar pagrindinės
verslo vietos jurisdikciją arba
nustatyta, kad paskolos gavėjas
buvo įsteigtas turint šiame
papunktyje nurodytą ketinimą.

susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų
bendrajam biudžetui ar jų valdomiems
biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš
viso prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų
lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje juridinio
asmens, ketinant išvengti mokestinių,
socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų
pagal jo registruotos buveinės, centrinės
administracijos ar pagrindinės verslo vietos
jurisdikciją arba nustatyta, kad paskolos
gavėjas buvo įsteigtas turint šiame
papunktyje nurodytą ketinimą.

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras,
kurios padeda išvengti interesų
konfliktų.

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras, kurios
padeda išvengti interesų konfliktų.
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FT turi turėti galimų interesų konfliktų valdymo
tvarkas ir procedūras, kurios būtų parengtos
vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu,
Europos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)
2017/565. Tvarka turi nustatyti reikalavimus FT
vidaus procesams ir priemonėms, skirtoms
identifikuoti ir valdyti aplinkybes, galinčias sukelti

interesų konfliktus teikiant finansavimo ir papildomas
paslaugas, numatyti tokių konfliktų vengimo būdus ir
veiksmus jiems iškilus.
Pateikiama:
1. KĮ pateikia patvirtinimą FT Prašyme ir (ar) PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme, kad FT turi
interesų konfliktų tvarkas ir (ar) procedūras, FĮS
pateikia interesų konfliktų tvarkas ir (ar) procedūras;
2. FĮS pateikia informaciją apie galiojančias
paskolas ar investicijas, suteiktas su FT susijusiems
asmenims.
Informacijos
ir
asmens
duomenų saugumas

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras,
kurios užtikrina informacijos ir
asmens duomenų saugumą.

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras, kurios
užtikrina informacijos ir asmens duomenų
saugumą.
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Pateikiamas patvirtinimas FT Prašyme ir (ar) PG3
priemonės įgyvendinimo aprašyme, kad FT turi
tvarkas ir (ar) procedūras, kurios užtikrina
informacijos ir asmens duomenų saugumą
(patvirtinimus teikia visi FT).

7. PG3 PRIEMONĖS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
7.1. Skirstant PG3 priemonės lėšas FT, laikomasi nuostatos, kad kvietimo metu pirmą kartą teikiant Prašymą (ir kartu su Prašymu privalomus pateikti dokumentus)
pateikęs ir tinkamumo reikalavimus atitinkantis FT, įgyja teisę gauti dalį PG3 priemonės lėšų sumą, tačiau ši suma bet kuriuo atveju negali viršyti:
7.1.1. 10 mln. Eur PG3 priemonei įgyvendinti skirtos lėšų sumos, ir
7.1.2. sumos, skaičiuojamos naudojant formulę: S = L *2 * G * CAP
kur:
S – didžiausia galima skirti PG3 priemonės lėšų suma;
L – FT suteikta (sukontraktuota) verslo subjektams paskolų ir lizingo sandorių suma per 2021 metus;
G – Garantijos dydis ( 80 proc.);
CAP – Prašyme FT nurodytas (pageidaujamas) Viršutinės ribos normos dydis (proc.).
7.2. Jei Prašymus atskirai teikia FT Įmonių grupės įmonės, tuomet bendrai skiriama visai FT Įmonių grupei suma Portfelių garantavimui negali būti didesnė nei 10 mln.
Eur PG3 priemonei įgyvendinti skirtos lėšų sumos. Kvietimo metu mažiausia FT galima skirti PG3 priemonės lėšų suma yra 0,5 mln. Eur.
7.3. Sutartį sudariusiam FT, sukontraktavusiam daugiau kaip 70 proc. Sutartyje numatyto Sutarto portfelio, pateikus rašytinį laisvos formos prašymą „Invegai“
elektroniniu paštu pg3@invega.lt (prašymas turi būti pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu), skiriama papildomai prašyme nurodyta PG3 priemonės lėšų suma,
tačiau ne daugiau kaip pirmą kartą teikiant Prašymą gautos PG3 priemonei įgyvendinti skirtos lėšų sumos ir ne daugiau kaip likusi nepaskirstyta PG3 priemonės lėšų suma.
Šio prašymo vertinimas nėra atliekamas, tačiau tam, kad FT galėtų gauti papildomą lėšų sumą priemonei įgyvendinti, jis turi atitikti Sąvado 1 lentelėje nurodytą nuosavo
kapitalo ir koreguoto nuosavo kapitalo tinkamumo reikalavimą ir FĮS atveju nuosavo kapitalo ir turto santykis turi būti ne mažesnis nei 8 proc. Tuo atveju, jei neliktų
pakankamai nepaskirstytų PG3 priemonės lėšų papildomam lėšų skyrimui, prašymai bus įtraukiami į Rezervinį sąrašą. FT prašymų skaičius dėl papildomo lėšų skyrimo
nėra ribojamas. Papildomos PG3 priemonės lėšų sumos skyrimas įforminamas jau sudarytos Sutarties su FT pakeitimu, joje atnaujinant Paskolų įtraukimo į Portfelį grafiką.
Prašymai gauti papildomų lėšų priemonei įgyvendinti gali būti teikiami per visą PG3 priemonės Tinkamumo laikotarpį.
8. SUDAROMOS SUTARTIES NUOSTATOS
8.1. Sudaroma Sutartis galioja 17 metų arba iki šalių visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo pabaigos, su galimybe, esant poreikiui, pratęsti Sutartį ar Sutarto
portfelio dydį šalių susitarimu.
8.2. Sudaromoje Sutartyje inter alia bus įtrauktos šios nuostatos (sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Sąvado 1 priede (Pagrindinės sąlygos):
8.2.1. FT įsipareigojimai:
8.2.1.1. FT nuosavo kapitalo ir turto santykis turi būti ne mažesnis nei 8 proc. Turtas suprantamas kaip visas FT balanse apskaitomas turtas (balansine verte).
Jei FT nesilaiko šio reikalavimo, „Invega“ sustabdo tolimesnį Paskolų traukimą į Portfelį. Atitikimas sąlygoms tikrinamas FT pateikus „Invegai“

ataskaitinio laikotarpio ketvirtines ataskaitas. Atitiktis vertinama tiek FT, tiek visos FT Įmonių grupės lygiu, jei Sutartis pasirašoma su FT grupe.
Reikalavimas taikomas tik FT, kuris yra FIS, ir su kuriuo pasirašyta Sutartis;
8.2.1.2. Paskolas, garantuotas PG3 priemonės lėšomis, apskaityti atskirai ir taip, kad būtų galima jas lengvai identifikuoti;
8.2.1.3. nedelsiant informuoti „Invegą“ apie bet kurį įvykį, kuris, gali turėti įtakos FT gebėjimui tinkamai vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartį;
8.2.1.4. kaupti informaciją apie Paskolos gavėjus, suteiktas Paskolas, Paskolų suteikimo sąlygų vykdymą, Paskolos gavėjui suteiktos Paskolos paskirtį
(panaudojimą) pagrindžiančius dokumentus, grąžintas Paskolų sumas, laikantis FT nustatytų vidinių apskaitos procedūrų ir taip, kad būtų galima
„Invegai“ pateikti visą informaciją, kuri yra reikalinga patikrinti, ar buvo laikomasi PG3 priemonės sąlygų;
8.2.1.5. neperleisti savo teisių ir prievolių pagal Sutartį negavus išankstinio rašytinio „Invegos“ sutikimo;
8.2.1.6. teikti papildomą informaciją, pagal atskirą „Invegos“ paklausimą. „Invega“ neprivalo nuolat stebėti ir tikrinti, ar Paskola, traukiama į Portfelį, atitinka
Tinkamumo sąlygas, tačiau „Invega“ turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad FT neatlygintinai pateiktų informaciją, kuri leistų „Invegai“ patikrinti, ar
Paskola atitinka Tinkamumo sąlygas ir jos įtraukimas į Portfelį neprieštarauja Sutarties sąlygoms. FT privalo pateikti „Invegai“ informaciją, kurios
pagrįstai pareikalauja „Invega“;
8.2.1.7. FT įsipareigojimas užtikrinti, kad vykdant Sutartį bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, asmens
duomenų tvarkymas atitiks 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintus reikalavimus;
8.2.1.8. FT įsipareigojimas informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų tvarkymo pagrindą, duomenų subjektų ir tvarkomų asmens duomenų
kategorijas, asmens duomenų tvarkymo tikslą, duomenų perdavimo „Invegai“ tikslus ir pagrindus. Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą turi
atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) įtvirtintus reikalavimus.
FT įsipareigojimas užtikrinti, kad jo darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, laikysis konfidencialumo įsipareigojimo;
8.2.1.9. iki pirmos Paskolos suteikimo su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pasirašyti Duomenų teikimo sutartį ir tapti Suteiktos valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų teikėju, kuris veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu
Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Suteiktos valstybės
pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras) nuostatais, bei elektroniniu paštu
pg3@invega.lt apie tai pranešti „Invegai“;
8.2.1.10. Suteiktos valstybės pagalbos registre registruoti suteikiamą de minimis pagalbą Paskolos gavėjui;
8.2.1.11. Priemonės PG3 lėšų naudojimo laikotarpiu viešinti informaciją apie PG3 priemonę, ją patalpinant savo internetinėje svetainėje.
8.2.1.12. Su Paskolų gavėjais sudaromose sutartyse FT turi inter alia numatyti, kad:
8.2.1.12.1. Paskolos gavėjas neprieštaraus, kad duomenis apie iš Paskolos lėšų įgyvendintą projektą „Invega“ naudos viešinimo tikslais;
8.2.1.12.2. Paskolos gavėjas įsipareigos į savo patalpas įsileisti audito institucijų atstovus ir leisti jiems susipažinti su dokumentais ir informacija, susijusiais
su Paskolos panaudojimu, bei leisti jiems atlikti kitus patikrinimus;
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8.2.1.12.3. FT turi iš Paskolos gavėjo išsiieškoti nuostolius visa apimtimi, kylančius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį vykdymo;
8.2.1.12.4. Jei nustatoma, kad Paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės Paskolos
suteikimui, Paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą valstybės pagalbą su palūkanomis, apskaičiuotomis nuo valstybės pagalbos
suteikimo dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589;
8.2.1.12.5. Paskolos gavėjas yra informuojamas apie suteikiamą pagalbą pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai arba pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio
sektoriuje, arba pagal 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108
straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje. Paskolos sutartyje nurodomas tas pagalbos režimas, kuris
taikomas suteikiant Paskolą, taip pat turi būti nurodytas de minimis pagalbos dydis;
8.2.1.12.6. Garantija, suteikta pagal šią priemonę, nėra konkrečios į Portfelį įtrauktos Paskolos gavėjo prievolių užtikrinimo garantija Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.90 straipsnio prasme. Garantijos suteikimas ir panaudojimas nekeičia skolininko prievolių FT apimties, turinio ir vykdymo
sąlygų, t. y. FT privalo vykdyti skolos pagal visą Paskolą, už kurią išmokėta Išmoka, išsiieškojimo veiksmus iš skolininko;
8.2.1.13. kiti įsipareigojimai, kylantys iš PG3 priemonės įgyvendinimo sąlygų, nustatytų Sąvado 1 priede (Pagrindinės sąlygos).
8.3. Tarp Sutarties šalių kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus jų išspręsti derybų būdu, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose
nustatyta tvarka.
8.4. Jeigu viena iš Sutarties šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi
kitą Sutarties šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikdama pagrįstus motyvus. Laikoma, kad FT padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei:
8.4.1. FT nebeatitinka Sąvade įtvirtintų jam keliamų tinkamumo reikalavimų (Sąvado 6 skirsnio „Tinkamumo reikalavimai“ 1 lentelėje);
8.4.2. Paaiškėja, kad FT pateikė melagingą informaciją ir (ar) dokumentus apie atitikimą Sąvade įtvirtintiems reikalavimams;
8.4.3. FT neinformuoja „Invegos“ apie įvykusius reikšmingus pokyčius, kurie galėjo pažeisti PPTFP įstatymą ir (ar) reikalavimus, susijusius su interesų konfliktų
deklaravimu bei vengimu;
8.4.4. FT nepateikia informacijos ir (ar) dokumentų, kurių prašo „Invega“ ir kurie reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui;
8.4.5. FT netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir „Invegai“ paprašius, nesiima ar atsisako imtis priemonių, kurios užtikrintų tinkamą sutartinių
įsipareigojimų vykdymą;
8.4.6. kai FT taikomi veiklos apribojimai ar poveikio priemonės ar FT padaro kitus pažeidimus, jeigu taikomos poveikio priemonės ar nustatyti pažeidimai
leidžia suabejoti FT patikimumu ar galimybėmis tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus.
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8.5. Sutarties galiojimo metu gali būti atliekami šie Sutarties pakeitimai:
8.5.1. susiję su PG3 priemonės sąlygų, nurodytų Sąvado 1 priede, pakeitimu;
8.5.2. susiję su konkrečių nacionalinių ar ES teisės aktų pakeitimais ir jų išaiškinimų, reglamentuojančių PG3 priemonės įgyvendinimą, pakeitimais, audito institucijų
rekomendacijomis;
8.5.3. Garantijos mokesčio ir išieškotų ar sugrąžintų skolų INVEGOS fondui mokėjimo terminų, Tinkamumo laikotarpio keitimai;
8.5.4. Sutarto portfelio dydžio keitimai, Sąvade nurodytais atvejais padidinus ar sumažinus FT skirtų PG3 priemonės lėšų sumą;
8.5.5. PG3 priemonės įgyvendinimo grafiko keitimas padidinus arba sumažinus FT skirtų PG3 priemonės lėšų sumą;
8.5.6. Sutarties termino pratęsimas, tuo atveju, jeigu yra pratęsiamas PG3 priemonės Tinkamumo laikotarpis;
8.5.7. FT teikiamų ataskaitų formų ir jų pateikimo tvarkos keitimai.
8.6. Kiti Sutarties keitimai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų ir, tik jei neprieštarauja PG3 priemonės įgyvendinimo sąlygoms.
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Sąvado 1 priedas
PAGRINDINĖS SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS
„PORTFELINĖS GARANTIJOS 3“ SĄVOKOS IR SĄLYGOS
PG3 priemonė

Skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos 3“.

PG3 priemonės struktūra

PG3 priemonė pagrįsta garantavimo principu, kurį įgyvendindamas, kiekvienas FT turės suformuoti Portfelį iš Paskolų, atitinkančių
priemonės Tinkamumo sąlygas. Kiekviena į Portfelį įtraukta Paskola bus garantuojama 80 proc. garantijos dydžiu. Išmokos
mokamos pagal anksčiausiai atsiradusias Problemines Paskolas ir bendra Išmokų suma, „Invegos“ mokama FT, bus ne didesnė
nei Didžiausia išmokų suma. Gavęs Išmoką, FT vykdys skolos išieškojimą ir (ar) susigrąžinimą iš Paskolos gavėjo ir 80 proc.
išieškotų ir (ar) susigrąžintų sumų perves INVEGOS fondui. Šia sugrąžinta į INVEGOS fondą suma bus mažinama PG3 FT faktiškai
išmokėta Išmokų suma ir perskaičiuojama Didžiausia išmokų suma.
„Invegos“ su atrinktu FT pasirašyta sutartis dėl PG3 priemonės įgyvendinimo.

Sutartis
Rezervinis sąrašas

Portfelis

Sutartas portfelio dydis

Prašymai ir prašymai padidinti PG3 priemonei įgyvendinti lėšų sumą, kuriems patenkinti neužtenka PG3 priemonės lėšų, įtraukiami
į Rezervinį sąrašą pagal jų gavimo „Invegoje“ datą ir laiką. Atsiradus galimybei skirti PG3 priemonės lėšų, jos bus skiriamos
tinkamumo reikalavimus atitinkantiems FT, esantiems Rezerviniame sąraše, eilės tvarka. Į Rezervinį sąrašą įtraukti Prašymai ir
prašymai padidinti PG3 priemonei įgyvendinti skirtų lėšų sumą nagrinėjami tik tada, kai atsiranda galimybė skirti PG3 priemonės
lėšų.
FT formuojamas Paskolų portfelis, kuriam suteikiama Portfelinė garantija. FT, sukontraktavęs Sutartą portfelio dydį, įvertinęs
prisiimamą Portfelio riziką, į Portfelį gali traukti daugiau Paskolų savo nuožiūra (Sąvadas maksimalios į Portfelį įtraukiamų Paskolų
sumos nenustato).
Mažiausia leistina FT įtraukti į Portfelį Paskolų suma t. y. FT Sutartimi įpareigojamas suformuoti Paskolų portfelį, kuris yra ne
mažesnis nei Sutarto portfelio dydis.

FT
FT grupė

Finansų įstaiga, FT grupė, Kredito unijų grupė, kuri teikia Prašymą ar su kuriuo pasirašyta Sutartis.
FT ir jo 100 procentų valdomos dukterinės įmonės, kurių pajėgumus FT pasitelkia priemonės įgyvendinimui.

Su FT susiję asmenys

Su FT susijusiais asmenimis laikomi:
1. fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys), turintys FT kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį,
kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, ir jų kontroliuojami juridiniai asmenys;
2. juridiniai asmenys, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį turi FT;
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SVV subjektas

3. FT ar aukščiau nurodytų juridinių asmenų vadovai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, ir su jais
artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję fiziniai asmenys, ir juridiniai asmenys, kuriuos šiame punkte išvardyti asmenys
tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja;
4. fiziniai asmenys, įskaitant ir kartu veikiančius fizinius asmenis, artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję su FT
kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį turinčiais fiziniais asmenimis, ir juridiniai asmenys, kuriuos šiame punkte
išvardyti asmenys tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja.
Asmenys taip pat laikomi susijusiais asmenimis, kai bent vienas iš aukščiau nurodytų ryšių atsiranda per kartu veikiančius ir (ar)
artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susijusius fizinius asmenis bei jų tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuojamus juridinius
asmenis. Asmenys laikomi susijusiais ir kai bent vienas aukščiau nurodytų ryšių yra susiformavęs per vieną ar kelis juridinius
asmenis.
Smulkiojo ir vidutinio subjektas, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme.

Paskolos gavėjas

SVV subjektas, kurio Paskola traukiama į Portfelį.

Paskolos gavėjo dalyvis

Asmuo (Paskolos gavėjo akcininkas, narys, dalininkas ir pan.), kuris turi nuosavybės teisę į Paskolos gavėjo turtą, arba asmuo,
kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į Paskolos gavėjo turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su Paskolos
gavėju.
Įmonių grupės sąvoka suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės
atskaitomybės įstatyme.

Įmonių grupė
Finansų įstaiga

Suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

Kredito įstaiga (KĮ)

Suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

Kredito unijų grupė

Priemonę įgyvendinančios centrinei kredito unijai priklausančios kredito unijos, veikiančios kaip ūkio subjektų grupė ir atstovaujamos
centrinės kredito unijos.
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FT Paskolos gavėjui suteikta:
1. paskola;
2. kredito linija;
3. finansinės nuomos (lizingo) sandoris.

Paskola

Finansinės
(lizingo) sandoris

nuomos

Sukontraktuota
suma
(sukontraktuota Paskolos
suma)
Sutarto portfelio dydžio ir
PG3 priemonei įgyvendinti
skirtų lėšų didinimas ir
mažinimas

Sandoris, kai FT nuosavybės teise įsigytas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sandorio sutartimi, perduodamas naudotis
ir valdyti lizingo gavėjui ir kuris, lizingo gavėjui galutinai atsiskaičius su FT, tampa lizingo gavėjo nuosavybe.
Grįžtamojo lizingo sandoris, kai gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai finansinės nuomos (lizingo) gavėjo buvo įsigyti ne anksčiau kaip
prieš 6 mėnesius iki FT finansavimo suteikimo dienos (FT sprendimo suteikti finansavimą) irgi laikomas finansinės nuomos (lizingo)
sandoriu.
Finansinės nuomos (lizingo) sandoriu gali būti įsigyjami tik gamybinė įranga ir įrenginiai, kurie skirti gamybinei ir statybinei veiklai
vykdyti ir paslaugoms teikti, įskaitant atvejus, kai jie įsigyjami turint tikslą juos nuomoti verslo subjektams, kurie naudos gamybinę
įrangą ir įrenginius gamybinėje, statybinėje veikloje ir (ar) paslaugoms teikti.
Gamybinė įranga ir įrenginiai – įranga, įrenginiai, aparatai, staklės, įtaisai, prietaisai, mechanizmai, technologinės linijos, transporto
priemonės (išskyrus krovinines transporto priemones tiems SVV subjektams, kurie vykdo krovinių vežimo keliais veiklą (teikia
krovinių vežimo paslaugas už atlygį, veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ir (arba) nuomoja tokias transporto priemones),
ir kita specializuota technika, kurią numatoma naudoti finansinės nuomos (lizingo) gavėjo veikloje.
Specializuota technika yra:
a) statybinė ir kelių tiesimo bei priežiūros technika (pvz., ekskavatoriai, kranai, plentvoliai, greideriai, buldozeriai, asfalto klotuvai,
kelių frezeriai);
b) krovos technika (pvz., krautuvai, uosto kranai);
c) miško technika (pvz., miško kirtimo traktoriai);
d) traktoriai;
e) savaeigė žemės ūkio technika (pvz., traktoriai, kombainai, savaeigės žoliapjovės, savaeigiai purkštuvai);
f) prikabinamoji (nesavaeigė) žemės ūkio technika (pvz., traktorių priekabos, žemės dirbimo agregatai: plūgai, purkštuvai,
sėjamosios, žoliapjovės, vartytuvai, grėbliai).
Paskolos sutartyje nurodyta visa Paskolos suma. Finansinės nuomos (lizingo) sandorio atveju ši suma lygi Paskolos gavėjo
mokamai turto įsigijimo kainai (įskaitant ir PVM, jei PVM yra išskiriamas), iš jos atėmus pradinę lizingo gavėjo įmokos sumą, jei ji
yra mokama. Į Portfelį traukiama visa Paskolos suma.
FT įsipareigoja formuoti Portfelį pagal su „Invega“ suderintą grafiką (Sąvado 4 priedas). Pirmais Sutarties metais FT turi
sukontraktuoti ne mažiau nei 15 proc. Sutarto portfelio dydžio sumos (reikalavimas netaikomas FT, kuris įgyvendina „Invegos“
portfelinių garantijų priemonę lizingo sandoriams), antrais ir trečiais metais – ne mažiau nei po 20 proc. Sutarto portfelio dydžio
sumos.
Sutartas portfelio dydis kiekvienam FT gali būti didinamas Sutarties šalių susitarimu, jei per kvietimą yra nepaskirstytų PG3
priemonės lėšų, yra didinama PG3 priemonei skiriama lėšų suma ar kiti FT vėluoja formuoti Portfelius pagal Sutartyse nustatytus
terminus ir jiems yra sumažinamas Sutartas portfelio dydis.
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Garantija

Prievolių
įvykdymo
užtikrinimo priemonės

Garantijos įsigaliojimas

Garantijos
procentinis
dydis
Garantijos valiuta

Sutartas portfelio dydis kiekvienam FT gali būti sumažintas, jei FT kreipiasi su motyvuotu prašymu sumažinti Sutartą portfelio dydį
ar vėluoja formuoti Portfelį pagal Sutartyje nustatytus terminus ir (ar) pagal suderintą su „Invega“ grafiką (toliau – grafikas), taip:
1. Jei FT pagal pateiktą grafiką vėluoja formuoti Portfelį nuo 20 proc. iki 40 proc. grafiko lentelės stulpelyje „Planuojama į Portfelį
įtraukti Paskolų suma“ nurodytos sumos – Sutartas portfelio dydis „Invegos“ sprendimu gali būti mažinamas iki 50 proc. ir
atitinkamai mažinama šiam FT PG3 priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip iki jau
suformuoto Portfelio sumos;
2. Jei FT pagal pateiktą grafiką vėluoja formuoti Portfelį iki 60 proc. grafiko lentelės stulpelyje „Planuojama į Portfelį įtraukti
Paskolų suma“ nurodytos sumos – Sutartas portfelio dydis „Invegos“ sprendimu gali būti mažinamas iki 100 proc. ir atitinkamai
mažinama šiam FT PG3 priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip iki jau suformuoto Portfelio
sumos.
Vėlavimas formuoti Portfelį pirmą kartą bus vertinamas pateikus ketvirtą ataskaitinę ketvirtinę ataskaitą, vėliau vėlavimas formuoti
Portfelį bus vertinamas kas 3 mėnesius, atsižvelgiant į PG3 priemonės įgyvendinimo grafiką, tada, kai yra gautos ataskaitinės
ketvirtinės ataskaitos iš FT. Kai „Invega“ nusprendžia Portfelį mažinti aukščiau nurodytomis sąlygomis, FT, kurio Portfelis
mažinamas, pateikia atnaujintą PG3 priemonės įgyvendinimo grafiką.
Įsipareigojimas padengti FT Probleminės Paskolos nuostolį.
Kiekviena į Portfelį įtraukiama Paskola garantuojama 80 proc. Nuostolio, tačiau bendra Išmokų suma negali viršyti Didžiausios
išmokų sumos ir yra ribojama Viršutinės ribos normos dydžio.
Garantija, suteikta pagal šią priemonę, nėra konkrečios į Portfelį įtrauktos Paskolos gavėjo prievolių užtikrinimo garantija Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.90 straipsnio prasme. Garantijos suteikimas ir panaudojimas nekeičia skolininko prievolių FT
apimties, turinio ir vykdymo sąlygų, t. y. FT privalo vykdyti skolos pagal visą Paskolą, už kurią išmokėta Išmoka, išsiieškojimo
veiksmus iš skolininko (žr. „Portfelio priežiūra ir skolų išieškojimas“).
FT iš apyvartinės paskolos, suteiktos kredito linijos būdu, lėšų leidžiamos Paskolos gavėjo įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
1. pasiūlymo galiojimo garantija;
2. sutarties vykdymo garantija;
3. avanso grąžinimo garantija;
4. mokėjimo garantija.
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės data negali būti ankstesnė nei Paskolos suteikimo data, o prievolės įvykdymo užtikrinimo
priemonės galiojimo terminas negali būti ilgesnis už Paskolos terminą.
Garantija įsigalioja automatiškai nuo FT naujai suteikiamos Paskolos suteikimo, jei įvykdytos šios sąlygos:
- PG3 priemonės Tinkamumo sąlygas atitinkanti Paskola yra įtraukta į Portfelį (įtraukta į ataskaitinio laikotarpio Portfelio
ataskaitą);
- sumokėtas garantijos mokestis už Paskolą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
80 proc.
Visos sumos išreikštos eurais. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.
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Garantijos mokestis

Garantijos mokesčio lėšų
šaltinis
Nuostolis

Probleminė Paskola

Garantijos mokestis yra mokamas INVEGOS fondui už kiekvieną į Portfelį įtraukiamą Paskolą arba papildomai ir tuomet, jei
keičiamos Paskolos sąlygos (Paskolos trukmė ilginama ir (ar) didinama Paskolos suma). Garantijos mokestis už vieną Paskolą yra
vienkartinis (išskyrus atvejus, kai keičiamos sąlygos, tuomet mokama papildomai) ir priklauso nuo įtraukiamos į Portfelį
garantuojamos Paskolos sumos bei Paskolos trukmės.
Garantijos mokesčio suma skaičiuojama naudojant formulę:
M = K x G x P, kurioje:
M – Garantijos mokesčio suma, Eur;
K – Paskolos suma, Eur;
G – Garantijos dydis (80 proc.);
P – Garantijos mokesčio procentinis dydis (proc.).
Taikomi šie Garantijos mokesčio (P) procentiniai dydžiai:
1. 0,5 (penkios dešimtosios) proc. už Paskolą, kurios trukmė yra ne ilgesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai (imtinai);
2. 1 (vienas) proc. už Paskolą, kurios trukmė yra ilgesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
Garantijos mokestis už visas per ataskaitinį ketvirtį į Portfelį įtrauktas ir (ar) Portfelyje esančias pakeistas Paskolas mokamas ir
pervedamas į INVEGOS fondą iki mėnesio, einančio po ataskaitinio ketvirčio, pabaigos.
Kai Paskolos trukmė trumpinama arba mažinama Paskolos suma, Garantijos mokestis nėra grąžinamas ir perskaičiuojamas. Išimtis
taikoma tik tuo atveju, jei į praėjusio ataskaitinio ketvirčio FT teikiamą ataskaitą klaidingai buvo įtrauktos Paskolos. Tokiu atveju
mokestis grąžinamas arba įskaitomas su einamojo ketvirčio Garantijos mokesčio mokėjimu.
Garantijos mokestį į INVEGOS fondą gali pervesti tik FT, kitais atvejais mokestis nebus užskaitomas. Garantijos mokestį gali mokėti
FT savo lėšomis arba Paskolos gavėjo lėšomis.
Nuostolį sudaro:
1. Visa negrąžinta Paskolos dalis;
2. ne daugiau kaip už 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nesumokėtos palūkanos. Į Nuostolį nėra įskaičiuojami ir
kompensuojami Paskolos gavėjo FT nesumokėti mokesčiai, netesybos ir delspinigiai bei kitos FT iš Paskolos gavėjo reikalaujamos
sumos.
Paskola laikoma Problemine tada, kai Paskolos gavėjas nesugeba vykdyti finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, t. y.:
1. FT, veikdamas pagal vidaus taisykles, įvertina ir pagrįstai nusprendžia, kad Paskolos gavėjas nesugebės įvykdyti prisiimtų
finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį; ir (arba)
2. Paskolos gavėjas ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės neįvykdo finansinių įsipareigojimų pagal
Paskolos sutartį (t. y. negrąžina Paskolos dalies ir (ar) nesumoka palūkanų).
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Išmoka

Pagal Probleminę Paskolą FT apskaičiuojama ir išmokama garantuota Nuostolio dalis.
FT dėl Išmokos gali kreiptis į „Invegą“ pagal kiekvieną Probleminę Paskolą.
FT pateikus prašymą mokėti Išmoką, Išmoka atliekama per 60 kalendorinių dienų nuo elektroniniu paštu atsiųsto elektroniniu parašu
įgaliotų asmenų pasirašyto dokumento gavimo dienos „Invegoje“.
Jei dalis Paskolos buvo panaudota Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėms išleisti ir pagal jas prisiimtiems įsipareigojimams
vykdyti, ir FT įsipareigojimai bus įvykdyti vėliau nei identifikuojama, kad Paskola tapo Problemine Paskola, tuomet FT pasirinkimu
gali:
a) teikti vieną prašymą Išmokai gauti pasibaigus visiems FT Paskolos gavėjo atžvilgiu prisiimtiems įsipareigojimams pagal iš kredito
linijos išleistas Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones;
b) teikti kelis prašymus Išmokai gauti: 1) prašymą, pirmą kartą nustačius, kad Paskola tapo Problemine dėl negrąžintos Paskolos
dalies, kuri buvo skirta mokėjimams atlikti; 2) prašymą ar kelis atskirus prašymus po to, kai FT visiškai įvykdo įsipareigojimus pagal
iš kredito linijos Paskolos gavėjui suteiktas Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.
Kai prašoma mokėti Išmoką pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, FT „Invegai“ turi pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonių gavėjo reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę bei dokumentus,
patvirtinančius, kad FT sumokėjo Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės naudos gavėjui sumą pagal iš kredito linijos lėšų suteiktą
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę.

Didžiausia išmokų suma

Ši suma yra maksimali Išmokų suma, kurią FT galėtų gauti pagal Sutartį.
Suma skaičiuojama naudojant formulę:
I = S x G x V, kur:
I – Didžiausia išmokų suma;
S – į Portfelį įtrauktų ir išmokėtų Paskolų suma (nustatoma pagal paskutinę turimą ataskaitinio ketvirčio ataskaitą), tačiau ne didesnė
nei Sutarto portfelio suma. Tuo atveju, kai Paskolos lėšos yra panaudojamos (rezervuojamos) Prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonėms išleisti ir pagal jas prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, rezervuota Paskolos lėšų suma yra laikoma išmokėta
Paskolos suma;
G – Garantijos dydis (80 proc.);
V – Viršutinės ribos normos dydis.
Didžiausias Išmokų, kurias „Invega“, kaip INVEGOS fondo valdytoja, gali išmokėti FT, dydis. Viršutinės ribos normos dydis yra
nustatomas visam Sutarties laikotarpiui ir per jį nekeičiamas.
Viršutinės ribos normos dydis priklausys nuo to, kokį užtikrinimo priemonių vertės dydį FT taikys Portfeliui. FT savo pasirinkimą turi
nurodyti teikdami „Invegai“ Prašymą.
1 lentelė
Pasirinkimai
Užtikrinimo
Viršutinės ribos normos
priemonių
vertės dydis, proc.
dydis, proc.*
1
>100
5

Viršutinės ribos normos
dydis (angl. „Cap rate“)
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2

Nuo 71 iki 100
8
(imtinai)
3
Nuo 51 iki 70
10
(imtinai)
4
Nuo 21 iki 50
12
(imtinai)
5
Iki 20 (imtinai)
15
*apvalinama iki sveiko skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio
apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens,
iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas.
Užtikrinimo priemonių vertės dydis skaičiuojamas taip:
U = (D1 + D2 + D3 +D4+...Dn)/P*100, kur:
U – Užtikrinimo priemonių vertės dydis (proc.);
D1...Dn – ataskaitinio ketvirčio ketvirtinėje ataskaitoje nurodyta likvidacinė užtikrinimo priemonių vertė įkeitimo datai (sumuojama
visų į Portfelį įtrauktų Paskolų likvidacinė užtikrinimo priemonių vertė (neįskaitant „Invegos“ Garantijos), (Eur). Šie duomenys turės
būti pateikti kiekvienoje FT „Invegai“ teikiamoje ataskaitinio ketvirčio ketvirtinėje ataskaitoje. Likvidacinė užtikrinimo priemonių vertė
yra fiksuojama įkeitimo datai ir negali būti pervertinama kitais ataskaitiniais laikotarpiais;
P – Faktiškai sukontraktuota Portfelio suma (Eur).
FT kartu su Prašymu, turi pateikti vidinę užtikrinimo priemonių vertinimo tvarką, kurioje būtų aiškiai įvardyta kaip yra nustatoma
likvidacinė turto vertė. Užtikrinimo priemonių vertinimo tvarkoje turi būti numatyta, kad nekilnojamojo turto vertė nustatoma pagal
nepriklausomų vertintojų pateiktas ataskaitas, išskyrus žemės vertę, kurią FT pasirinkimu gali vertinti arba nepriklausomas
vertintojas, arba FT gali naudoti ne mažesnę kaip VĮ Registrų centro masinio vertinimo metu nustatytą vidutinę rinkos vertę. Likusio
turto vertė nustatoma pagal FT vidines užtikrinimo priemonių vertinimo tvarkas. Pasikeitus šiai tvarkai, FT turi pateikti pakeistą tvarką
„Invegai“.
Tinkamumo laikotarpis

Paskolos gavėjo vertinimas
Didžiausia garantuojamos
Paskolos suma Paskolos
gavėjui

Paskolos gali būti įtraukiamos į Portfelį ne ilgiau kaip 4 metus nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei Reglamento Nr.
1408/2013, Reglamento Nr. 717/2014 ir Reglamento Nr. 1407/2013 taikymo laikotarpiu.
Per šį laikotarpį į Portfelį gali būti traukiamos Tinkamumo sąlygas atitinkančios Paskolos. Suėjus Tinkamumo laikotarpio terminui
Paskolos, įtrauktos į Portfelį, suma negali būti didinama.
Paskolos gavėjo vertinimas atliekamas pagal FT vidines procedūras .
Didžiausia garantuojamos Paskolos suma Paskolos gavėjui:
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1. Ne didesnė nei 1 875 000 Eur, tačiau SVV subjektų, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – ne didesnė nei 937 500
Eur suma, SVV subjektų užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba, atveju – 234 375 Eur suma, SVV subjektų užsiimančių
žuvininkystės ir akvakultūrų veikla, atveju – 281 250 Eur suma; ir
2. Ne didesnė nei 25 proc. FT, su kuriuo sudaroma Sutartis, nuosavo kapitalo sumos. Jei Paskolos gavėjas priklauso Įmonių
grupei, Paskolų suma Paskolos gavėjo Įmonių grupei negali viršyti 50 proc. FT, su kuriuo sudaroma Sutartis, nuosavo kapitalo
sumos. Šis reikalavimas taikomas tik FĮS. Šiuo atveju Didžiausia Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui bus nurodyta Sutartyje.
Bet kokiu atveju SVV subjektui, atsižvelgiant į jo vykdomą veiklą, pagal Paskolos sumą paskaičiuota de minimis pagalbos suma
negali būti didesnė nei pagal Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnyje, Reglamento 1408/2013 3 straipsnyje ir Reglamento Nr.
717/2014 3 straipsnyje nustatyta leidžiama maksimali de minimis pagalbos suma.
SVV subjektas gali gauti kelias Paskolas ir suteiktos, į Portfelį įtrauktos Paskolos suma gali būti didinama, neviršijant de minimis
pagalbos suteikimo ribos, nustatytos Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 punkte, Reglamento 1408/2013 3 straipsnio 2 punkte
ar Reglamento Nr. 717/2014 3 straipsnio 2 punkte .
SVV subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, Paskolos teikiamos vadovaujantis Reglamento
Nr. 1408/2013 nuostatomis:
1.
Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam SVV subjektui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta
Reglamento Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 25 000 Eur,
kai SVV subjektas užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba.
2.
Taip pat bendra pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems SVV subjektams skiriamos
nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti reglamento Nr. 1408/2013 II
priede nurodytos nacionalinės ribos.
3.
Jei SVV subjektui suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą būtų viršyta 1 ir 2 punktuose nurodyta nereikšmingos (de minimis)
pagalbos suma, tokia pagalba negali būti suteikta, tačiau ji gali būti perskaičiuojama neviršijant 1 ir 2 punktuose nurodytos
nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos.
SVV subjektams, užsiimantiems žuvininkystės ir akvakultūrų veikla, Paskolos teikiamos vadovaujantis Reglamento
Nr. 717/2014 nuostatomis:
1. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam SVV subjektui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta
Reglamento Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 30 000 Eur, kai
SVV subjektas užsiima veikla žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.
2. Taip pat bendra žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms skiriamos nereikšmingos (de minimis)
pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento Nr. 717/2014 priede nurodytos nacionalinės
ribos.
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3. Jei SVV subjektui suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą būtų viršyta 1 ir 2 punktuose nurodyta nereikšmingos (de minimis)
pagalbos suma, tokia pagalba negali būti suteikta, tačiau ji gali būti perskaičiuojama neviršijant 1 ir 2 punktuose nurodytos
nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos.
Tuo atveju, kai SVV subjekto veikla yra ne žemės ūkio pirminė gamyba ar žuvininkystės ir akvakultūrų veiklos:
1. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam SVV subjektui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta
reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip
200 000 Eur arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 100 000 Eur.
2. Jei SVV subjektui suteikus apskaičiuotą de minimis pagalbos sumą būtų viršyta 1 punkte nurodyta nereikšmingos (de minimis)
pagalbos suma, tokia pagalba negali būti suteikta, tačiau ji gali būti perskaičiuojama neviršijant 1 punkte nurodytos nereikšmingos
(de minimis) pagalbos sumos.
Jei SVV subjektas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Reglamento Nr. 1408/2013 5
straipsnio 1 ir 2 dalies arba Reglamento Nr. 717/2014 5 straipsnio 1 ir 2 dalies arba Reglamento Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 ir 2
dalies nuostatomis.
Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, laikomasi Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 dalies, Reglamento
Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 dalies ir Reglamento Nr. 717/2014 3 straipsnio 8 dalies reikalavimų. Jei viena įmonė suskaidoma į dvi
ar daugiau atskirų įmonių, laikomasi Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 9 dalies, Reglamento Nr. 1408/2013 3 straipsnio
9 dalies ir Reglamento Nr. 717/2014 3 straipsnio 9 dalies reikalavimų.

Paskolų, kurių negalima
įtraukti į Portfelius, kriterijai

Pagalba gali būti derinama su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, jei nebus viršytas paramą
administruojančiuose teisės aktuose nustatytas didžiausias paramos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma.
FT turi sudaryti Duomenų teikimo sutartį su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos Taryba) dėl prieigos
prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) ir laikantis Registro nuostatų,
ir patvirtintų Konkurencijos Tarybos taisyklių bei instrukcijų naudotis Registru tikrinant, rezervuojant, tikslinant ir patvirtinant suteiktos
de minimis pagalbos sumas.
Paskolos lėšos negali būti skirtos:
1. Dividendams ir (ar) tantjemoms išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas Paskolos gavėjo dalyviams, supirkti savas akcijas ar
atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo Paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtos grąžinti arba suteikti paskolas Paskolos
gavėjo dalyviams ar kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir (arba) finansiniam turtui įsigyti/finansuoti. Finansinis turtas
suprantamas kaip pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertybiniai popieriai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi
ar gauti pinigus ir (ar) jų ekvivalentus iš kito subjekto.
2. Paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti, t. y. Paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų
įstaigoms (įskaitant ir „Invegai“) išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal
paskolos sutartis grąžinti.
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3. Krovininėms transporto priemonėms įsigyti tiems SVV subjektams, kurie vykdo krovinių vežimo keliais veiklą (teikia krovinių
vežimo paslaugas už atlygį, veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ir (arba) nuomoja tokias transporto priemones.
4. Šiems automobiliams įsigyti:
4.1 ne komercinės paskirties automobiliui (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto
priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas SVV subjektams, kurių pagrindinė veikla yra
automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat kai
įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų
ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“,
18 punkte (toliau – specialiosios paskirties transporto priemonės);
4.2 nenaujam (nenauju automobiliu laikomas automobilis, kuris yra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo
pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“)
yra praėję daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui (komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis
automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės). Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos
specialiosios paskirties transporto priemonės;
4.3 naujam (nauju automobiliu laikomas automobilis, kuris nėra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo
pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“)
yra praėję ne daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui, kurio vertė pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutartį
viršija 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų (įskaitant PVM) vienai transporto priemonei. Elektromobilių, kaip jie apibrėžti
Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, atveju – viršija 35 000 (trisdešimt penkis tūkstančius)
eurų (įskaitant PVM) vienai transporto priemonei. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto
priemonės.
5. kriptovaliutoms įsigyti.
6. Finansuoti SVV subjekto veiklas „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 68.1-68.3 grupė), tai yra
nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą, siekiant jį parduoti, nuomoti ar
kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti SVV subjekto ir įmonių, kurios kartu laikytinos viena įmone pagal Reglamento
(ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, veikloje. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc.
įsigyjamo turto ketinama panaudoti SVV subjekto ekonominei veiklai vykdyti. Ribojimas dėl nuomos netaikomas, kai Paskolos
gavėjas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklas (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 55
skyrių) ar nuomoja darbo vietas pagal darbo vietos nuomos sutartis arba užsiima daiktų saugojimo veikla (veiklos kodas pagal EVRK
2 red. 52.1 ir 52.10).
7. Žemei įsigyti, kai skiriama daugiau kaip 10 procentų Paskolos lėšų sumos.
8. Gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamojo
turto būklės pagerinimą.
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9. Šioms veikloms finansuoti: spirito distiliavimo, rektifikavimo ir maišymo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), alkoholinių
gėrimų didmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), ginklų ir šaudmenų gamybos ir (ar) jų
specializuotos mažmeninės prekybos (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 25.4 grupę ir 47.78.30 poklasį), tabako gaminių gamybos ir
(ar) jų didmeninės prekybos (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), azartinių lošimų ar lažybų organizavimo
(visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).
10. Vien tik Paskolos gavėjo mokestinėms prievolėms finansuoti.
Į
Portfelius
gali
būti
traukiamos
Paskolos,
kurios atitinka šias sąlygas
(toliau
–
Tinkamumo
sąlygos)

1. Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygas;
2. Paskolos, įtraukiamos į Portfelį, tinkamumo sąlygas;
3. Portfelio tinkamumo sąlygas.
Jei FT nesilaiko Tinkamumo sąlygų, „Invega“ sustabdo tolimesnį Paskolų traukimą į Portfelį. Atitikimas sąlygoms tikrinamas FT
pateikus „Invegai“ ataskaitinio laikotarpio ketvirtines ataskaitas.

Tinkamumo sąlygos:
Paskolos
gavėjo
tinkamumo sąlygos

1. Paskola teikiama SVV subjektui. FT turi patikrinti, ar teikiama informacija SVV subjekto deklaracijoje atitinka FT turimą ir viešai
prieinamą informaciją apie SVV subjektą.
2. SVV subjektas veikia Lietuvos Respublikoje. Paskolos gavėjas laikomas veikiančiu Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria
darbo vietas Lietuvos Respublikoje, ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą. Atitiktis šiam reikalavimui
vertinama pagal viešus valstybinių registrų duomenis.
3. Minimalus Paskolos gavėjo kredito reitingas yra ne žemesnis nei „B-“ ar „B3“ reitingai („B-“ ar „B3“ reitingai pagal tarptautinių
reitingų agentūrų Standard & Poor's, Fitch, ir Moody's naudojamą reitingavimą arba šiems reitingams prilygintas FT Paskolos
gavėjui nustatytas kredito reitingas).
4. Paskolos negali būti teikiamos:
4.1. SVV subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, Reglamento 1408/2013 1 straipsnio 1
dalies a-c papunkčiuose išvardytais atvejais (kai SVV subjektas vykdo kelias veiklas, jis turi atitikti Reglamento Nr. 1408/2013 1
straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus dėl tinkamo veiklų atskyrimo); SVV subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuje, Reglamento Nr. 717/2014 1 straipsnio 1 dalies a-k papunkčiuose išvardytais atvejais (kai SVV subjektas vykdo kelias
veiklas, jis turi atitikti Reglamento Nr. 717/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus dėl tinkamo veiklų atskyrimo); SVV subjektui,
vykdančiam veiklą Reglamento Nr.1407/2013 1 straipsnio 1 dalies a-e papunkčiuose išvardytuose sektoriuose tais atvejais, kai de
minimis pagalba teikiama pagal Reglamentą Nr. 1407/2013 (kai SVV subjektas vykdo kelias veiklas, jis turi atitikti Reglamento Nr.
1407/2013 1 straipsnio 2 dalies reikalavimus dėl tinkamo veiklų atskyrimo).

32

4.2. SVV subjektui, kuriam taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir jis neatitinka nacionalinės teisės kriterijų, pagal kuriuos
kreditorių prašymu jam būtų taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra (Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punktas,
Reglamento Nr.1408/2013 4 straipsnio 6 dalies a punktas, Reglamento Nr.717/2014 4 straipsnio 6 dalies a punktas).
4.3. SVV subjektui, kurio vykdoma pagrindinė veikla pagal EVRK, nurodyta Statistiniame ūkio subjektų registre, kurį tvarko Lietuvos
statistikos departamentas, yra finansinė, mokėjimo paslaugų teikimo ir draudimo veikla (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64–66
skyrius), išskyrus atvejus, kai SVV subjektas vysto finansines technologijas. Finansinės technologijos – technologijomis grindžiamos
finansinės inovacijos, padedančios kurti naujus verslo modelius, veiklos programas, procesus ir produktus, kai įmonės vystomomis
technologijomis naudojasi ne pats SVV subjektas, bet jos klientai - kitos įmonės, dirbančios su galutiniais finansinių paslaugų,
susijusių su technologijomis, gavėjais.
4.4. SVV subjektui, kurie neatitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, skelbiamą interneto svetainėje adresu
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija.
4.5. Jei SVV subjektui, jo naudos gavėjui, kaip tai apibrėžta PPTFP įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams
asmenims, kurių naudai bus naudojamos Paskolos lėšos, taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės
sankcijos, embargas ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, ES,
Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų
kontrolės biurą (angl. „The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury“), Jungtinė Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystė.
4.6. Jei SVV subjektui iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių
restruktūrizavimo įstatymą arba verslininko, kaip jis apibrėžtas SVV įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje, atveju – jam iškelta fizinio
asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą.
4.7. Jei galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad SVV subjektas neatlieka pareigų,
susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
4.8. Jei per paskutinius 5 metus galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu SVV subjektas, jo vadovas,
administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros organų narys arba asmuo, turintis SVV subjekto atstovavimo, sprendimų priėmimo ar
kontrolės įgaliojimus, yra pripažintas kaltu ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą dėl:
- padaryto sunkaus profesinio nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų plovimo arba teroristų finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų,
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- dėl netinkamai vykdytų įsipareigojimų, susijusių su jam skirta ES finansine parama, ir dėl to įsipareigojimai buvo nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo pareikalauta atlyginti nuostolius ar buvo pritaikytos kitos sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši sąvoka apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl
Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y, bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs
su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams
padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant
nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje juridinio asmens, ketinant išvengti mokestinių, socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų pagal jo
registruotos buveinės, centrinės administracijos ar pagrindinės verslo vietos jurisdikciją arba nustatyta, kad paskolos gavėjas buvo
įsteigtas turint šiame papunktyje nurodytą ketinimą.
4.9. Jei SVV subjektas vykdo arba ketina vykdyti sandorius su tikslinėse teritorijose registruotais juridiniais asmenimis (tikslinių
teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų
sąrašo patvirtinimo“).
4.10. Jei SVV subjektas palaiko verslo santykius su juridiniais asmenimis, registruotais teritorijose, kurios pagal savo jurisdikciją
nebendradarbiauja su ES tarptautiniu mastu suderintų mokesčių taikymo srityje.
4.11. Jei SVV subjektas paraiškos pateikimo metu nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų
rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus.
SVV subjekto atitiktis Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygoms vertinamas Paskolos suteikimo metu ir didinant Paskolos sumą.
1. Paskola yra skirta SVV subjekto investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms (toliau – Projektas) finansuoti. Paskola gali būti
panaudojama: Paskolos gavėjo darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, kurie susiję su
finansuojamu Projektu, einamosioms veiklos išlaidoms, mokėjimams už prekes ir paslaugas atlikti ar apmokėjimui pagal akredityvą
(atsiskaitymus Paskolos lėšomis galima vykdyti tik mokėjimo pavedimais); sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo ar avanso
grąžinimo, mokėjimo garantijoms išleisti ir pagal jas prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti. FT, suteikęs Paskolą, turi turėti jos
panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus (sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, mokėjimo garantijos, avanso
grąžinimo garantijos gali būti išleistos tik iš apyvartinės paskolos, suteiktos kredito linijos būdu, lėšų). Esant poreikiui, Paskolos
lėšos gali būti išmokamos pagal išduotą akredityvą, FT turint sąskaitas faktūras (invoice), patvirtinančias prekių ir (ar) paslaugų
įsigijimą. Paskolos lėšos negali būti naudojamos akredityvo išleidimui (atidarymui) ir (ar) jo vykdymui užtikrinti, bet tik apmokėjimui
pagal akredityvą (akredityvo įvykdymui);
2. Paskola teikiama finansiškai gyvybingam projektui finansuoti.
3. Paskola negali būti finansuojama iš valstybės lėšomis įgyvendinamų priemonių lėšų;
4. Paskola yra naujai suteikta ir į Portfelį įtraukta per Tinkamumo laikotarpį. Paskola, kurios trukmė yra pratęsiama, arba kuri yra
skirta kitiems esamiems finansiniams įsipareigojimams dengti, nėra laikoma nauja;
5. Paskolos trukmė:
a) Finansavimas investicinės paskolos, finansinės nuomos (lizingo) forma SVV subjektams teikiamas ne ilgesniam
nei 120 mėnesių laikotarpiui (skaičiuojant nuo pradinės Paskolos suteikimo dienos, įskaitant ir atidėtą Paskolos grąžinimo
terminą). Suteiktos Paskolos trukmė gali būti pratęsiama, tačiau bet kuriuo atveju Paskolos trukmė negali būti ilgesnė nei
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120 mėn., terminą skaičiuojant nuo pradinės Paskolos suteikimo dienos. Finansavimas investicinės paskolos forma
laikomas suteiktas tuomet, kai finansuojama dalis, skirta investicijoms, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos finansuojamos
sumos. Kitu atveju toks finansavimas yra laikomas suteiktu apyvartinėms lėšoms finansuoti.
b) Apyvartinių lėšų finansavimas paskolos forma, numatant Paskolos grąžinimo grafiką ne ilgesniam nei 60 mėnesių
laikotarpiui (skaičiuojant nuo pradinės Paskolos suteikimo dienos, įskaitant ir atidėtą Paskolos grąžinimo terminą). Suteiktos
Paskolos trukmė gali būti pratęsiama, tačiau bet kuriuo atveju Paskolos trukmė negali būti ilgesnė nei 60 mėnesių, terminą
skaičiuojant nuo pradinės Paskolos suteikimo dienos.
c) Apyvartinių lėšų finansavimas kredito linijos forma teikiamas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui (skaičiuojant nuo
pradinės kredito linijos sutarties sudarymo dienos). Esant pasirašytai kredito linijos sutarčiai ir su tuo pačiu SVV subjektu
sudarant naują kredito linijos sutartį, numatant naują kredito linijos terminą, pakeičiant esamą kredito linijos sutartį, kai SVV
subjektas neprivalo grąžinti pagal esamą kredito linijos sutartį grąžintinos sumos, toks sutarties sudarymas yra laikomas
esamos kredito linijos sutarties termino pratęsimu, o ne naujos kredito linijos sutarties su atitinkamu SVV subjektu
sudarymu. Kredito linijos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bet kuriuo atveju terminas negali būti ilgesnis nei
36 mėn., jį skaičiuojant nuo pradinės kredito linijos sutarties sudarymo dienos. Kredito linijos formą galima pakeisti į paskolos
formą, kai yra numatomas Paskolos grąžinimo grafikas, Paskolos trukmę pratęsiant iki 60 mėnesių, Paskolos termino
trukmę skaičiuojant nuo pradinės kredito linijos suteikimo dienos. Kredito linijos formos pakeitimas į paskolos, kai yra
numatomas Paskolos grąžinimo grafikas, formą nėra laikomas nauja Paskola.
6. Didžiausia Paskolos suma negali būti didesnė nei nurodyta skiltyje „Didžiausia Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui“.
1. Viename ūkio sektoriuje pagrindinę veiklą vykdantiems Paskolų gavėjams suteiktų Paskolų koncentracija Portfelyje negali viršyti
30 proc. Sutartyje nustatyto Sutarto portfelio dydžio (pagal EVRK skyriaus lygmeniu), išskyrus G.46 (Didmeninė prekyba) ūkio
sektorių, kurio atveju Paskolų koncentracija Portfelyje negali viršyti 40 proc. Sutartyje numatyto Sutarto portfelio dydžio. SVV
subjekto pagrindinė veikla nustatoma pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.
2. Sukontraktuotų ir į Portfelį įtrauktų Paskolų, kurių terminas yra ilgesnis kaip 36 mėnesiai, ir kurių didžioji dalis (>50%) Paskolos
ar visa Paskolos suma grąžinama likus 12 mėnesių iki Paskolos termino pabaigos, suma negali sudaryti daugiau nei 30 proc.
Sutarto portfelio dydžio, nustatyto Sutartyje, sumos.
3. Užtikrinimo priemonių vertės dydis nustatomas Sutartyje visam Sutarties laikotarpiui ir per jį nekeičiamas. Atitiktis reikalavimui
bus pradedama tikrinti FT „Invegai“ pateikus ketvirtą ataskaitinio ketvirčio ataskaitą. Paaiškėjus, kad FT nesilaiko nustatyto
Sutartimi užtikrinimo priemonių vertės dydžio, „Invega“ sustabdo tolimesnį Paskolų traukimą į Portfelį, kol FT nepateiks duomenų,
kad FT suformuotas Portfelis atitinka šį reikalavimą (gali būti atsisakoma užtikrinimo priemonių ar išimamos įtrauktos į Portfelį
Paskolos).
FT vykdo Portfelio priežiūrą, stebėseną ir skolų išieškojimą ir (ar) susigrąžinimą. Skolų išieškojimą ir (ar) susigrąžinimą FT atlieka
vadovaudamasis savo vidinėmis tvarkomis ir procedūromis. FT gavęs Išmoką, turi dėti visas pastangas susigrąžinti skolą visa
apimtimi, neatsižvelgiant į išmokėtos Išmokos sumą. FT išieškojus ir (ar) susigrąžinus skolą, pagal kurią buvo atlikta Išmoka, iš šios
sumos atėmus išieškojimo išlaidas (atimamos tik FT tretiesiems asmenims faktiškai sumokėtos išieškojimo išlaidos), pari passu
principu apskaičiuotą sumą, t. y. sumą, lygią 80 proc. nuo atgautos sumos, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnę sumą nei „Invegos“
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Paskolų
išėmimas
iš
Portfelio
ir
Paskolų
pakeitimas Portfelyje

Valstybės pagalbos
teikimas ir sumavimas

FT sumokėtą Išmokos pagal konkrečią Paskolą sumą, FT perveda šią sumą į INVEGOS fondo banko sąskaitą. Šia suma mažinama
FT faktiškai išmokėta Išmokų suma.
FT įsipareigoja nedelsiant grąžinti INVEGOS fondui šias lėšas:
1. gautas lėšas, kurios viršija nustatytą Didžiausią išmokų sumą;
2. gautas lėšas pagal Tinkamumo sąlygas neatitinkančių Paskolų Išmokas.
Jei Paskola ar Paskolos dalis neatitinka Tinkamumo sąlygų, ji laikoma reikalavimų neatitinkančia Paskola ar Paskolos dalimi.
Reikalavimų neatitinkanti Paskola ar Paskolos dalis turi būti išimama iš Portfelio ir atitinkamai sumažinama (koreguojama) faktiškai
sukontraktuota Portfelio suma bei faktiškai išmokėta Paskolų suma. Tais atvejais, kai Tinkamumo sąlygų neatitinka tik dalis
Paskolos, Paskolos sutartyje (Paskolos sutarties pakeitime) turi būti nurodoma Tinkamumo sąlygas atitinkanti ir į Portfelį įtraukta
garantuota Paskolos suma.
FT sprendimu, pranešus „Invegai“, Paskola gali būti išimama iš Portfelio ir atitinkamai sumažinama (koreguojama) faktiškai
sukontraktuota Portfelio suma bei faktiškai išmokėta Paskolų suma. Iš Portfelio negali būti išimama Paskola, pagal kurią FT gavo
Išmoką.
Jei Paskola yra išimama iš Portfelio, FT vietoje jos gali įtraukti kitą Paskolą, kuri atitinka Tinkamumo sąlygas. Už šią įtraukiamą į
Portfelį Paskolą mokamas Garantijos mokestis.
Garantijos mokestis už išimamą iš Portfelio Paskolą nėra grąžinamas. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei išimama Paskola buvo
klaidingai įtraukta į praėjusio ketvirčio ataskaitą, tuomet Garantijos mokestis grąžinamas arba įskaitomas su einamojo ketvirčio
Garantijos mokesčio mokėjimu.
Ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais nei praėjusį ataskaitinį ketvirtį suteiktos, tačiau klaidingai neįtrauktos į Portfelį, Paskolos į
Portfelį negali būti traukiamos.
Garantuotų Paskolų teikimas SVV subjektams pagal PG3 priemonę yra de minimis pagalba SVV subjektui, kuri teikiama pagal
Reglamentą Nr. 1407/2013, Reglamentą Nr.1408/2013 ir Reglamentą Nr. 717/2014, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo vykdomą veiklą,
ir PG3 priemonės schemą. FT yra atsakingi užtikrinant, kad į Portfelius įtraukiamos Paskolos yra suteikiamos atsižvelgiant į
Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, Reglamentą Nr.1408/2013 ir Reglamentą Nr. 717/2014, ir į PG3 priemonės schemą.
De minimis pagalbos dydis Paskolos gavėjui apskaičiuojamas pagal formulę:
D = P x G x T / 450, kurioje:
D – de minimis pagalbos dydis Eur;
P – Paskolos suma Eur;
G – garantijos dydis (80 proc.);
T – Paskolos trukmė (mėnesiais).
FT atsakingas už de minimis pagalbos SVV subjektams skaičiavimą ir registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos
(de minimis) pagalbos registre.
FT, teikdami nereikšmingą (de minimis) pagalbą, turi:
- suteikti de minimis pagalbą tik patikrinę, ar ją suteikus nebus viršyta maksimali galima nereikšmingos (de minimis) pagalbos
suteikimo riba;
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- apie suteiktą de minimis pagalbą pranešti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir
nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Viešinimas
Audito reikalavimai

Kitos sąlygos

FT informaciją apie PG3 priemonės sąlygas privalo paskelbti savo interneto svetainėje, taip pat, savo iniciatyva, taikyti ir kitas
viešinimo priemones.
FT įsipareigoja įsileisti „Invegos“, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos įgaliotus atstovus, kitus
tinkamai įgaliotų ES ir nacionalinių subjektų, turinčių teisę tikrinti, kaip panaudojamos PG3 priemonės lėšos atstovus atlikti PG3
priemonės auditą ir (arba) patikrinimą iki Paskolos gavėjo lygmens. FT sudaromose Paskolos sutartyse ar susitarimuose prie
Paskolos sutarčių turi būti nustatyta analogiška pareiga Paskolos gavėjui.
FT informaciją ir dokumentus, reikalingus atlikti auditui ar patikroms, teikia neatlygintinai.
Be kitų nuostatų, Sutartyse nustatomos tokios sąlygos: Paskolų įtraukimo ir išėmimo iš Portfelio tvarka, Išmokų mokėjimo tvarka,
išieškotų ir (ar) sugrąžintų skolų grąžinimo INVEGOS fondui tvarka, pagrindžiančių dokumentų saugojimo tvarka, sutarties šalių
teisės ir pareigos, ataskaitų formos ir jų pateikimo tvarka, Sutarties sąlygų keitimo galimi atvejai ir tvarka bei kitos sąlygos.
Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus taikytiniems teisės aktams, sutarties šalims bus taikomos aktualių ir galiojančių teisės aktų
nuostatos.
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Sąvado 2 priedas

(juridinio asmens pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
PRAŠYMAS
DĖL DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT SKATINAMĄJĄ FINANSINĘ PRIEMONĘ „PORTFELINĖS
GARANTIJOS 3“

(Data)
(Sudarymo vieta)

Juridinio asmens pavadinimas
(toliau – finansų įstaiga)
Buveinės adresas
Už prašymą atsakingo kontaktinio asmens vardas,
pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Per Tinkamumo laikotarpį planuojama į Portfelį
įtraukti Paskolų suma (Sutartas portfelio dydis), Eur
Pageidaujamas Viršutinės ribos normos dydis,
proc.
Prašoma skirti PG3 priemonės lėšų suma, Eur*
Suteiktų verslo subjektams paskolų ir lizingo
sandorių suma per 2021 metus (sukontraktuota
sandorių suma)
* Prašoma skirti PG3 priemonės lėšų suma, Eur apskaičiuojama taip: Per Tinkamumo laikotarpį
planuojamas suformuoti Sutartas portfelio dydis (Eur)* garantijos dydis (80 proc.) * viršutinės ribos normos
dydis (proc.)
Šiuo prašymu pažymime, kad sutinkame su visomis kontroliuojančio fondo „INVEGOS fondo“ (toliau –
INVEGOS fondas) skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ (toliau – PG3 priemonė)
įgyvendinimo sąlygų sąvado (toliau – Sąvadas) sąlygomis.
Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydami prašymą ar kiekvieną dokumentą saugiu
elektroniniu parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Tais atvejais, kai visas
prašymas su pridedamais dokumentais pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, kiekvieno dokumento
atskirai pasirašyti neprivaloma):

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.

Dokumento
puslapių skaičius

PG3 priemonės įgyvendinimo aprašymas (šiame dokumente taip
pat reikia pateikti planuojamą Paskolų įtraukimo į Portfelį grafiką, kurio
forma pateikta Sąvado 4 priede)
Pažyma apie atitikimą tinkamumo reikalavimams (Sąvado 6
priedas)
Sąvado dalies „Tinkamumo reikalavimai“ 1 lentelėje nurodyti
dokumentai
Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo* (forma pateikta
Sąvado 3 priede)

5.
6.

*Tuo atveju, jei kartu su prašymu pateikiami fizinių asmenų duomenys, prašome pateikti Pranešimus
šiems fiziniams asmenims dėl asmens duomenų tvarkymo.

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

39

(Vardas ir pavardė)

Sąvado 3 priedas

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

1. Esu informuotas, kad:
1.1. Asmens duomenų valdytoja UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO
GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA), juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas – Konstitucijos pr.
7, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt, įgyvendindama skatinamąją finansinę
priemonę „Portfelinės garantijos 3” (toliau – Priemonė), tvarkys ir saugos mano asmens duomenis, nurodytus
Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ schemos (toliau - Schema) 10.5 p., kuriuos
INVEGAI pateiks __(įrašyti finansų tarpininko pavadinimą)_____ (toliau – Finansų tarpininkas) kartu su
prašymu dėl Priemonės įgyvendinimo, ;
1.2. Asmens duomenys, nurodyti šio Pranešimo 1.1 papunktyje, bus naudojami Priemonės
įgyvendinimo ir patikros tikslais – siekiant nustatyti, ar prašymą pagal Schemą teikiantis finansų tarpininkas
atitinka tinkamumo reikalavimus Priemonei įgyvendinti;
1.3. Esu informuotas, kad vertindama finansų tarpininko tinkamumą, INVEGA tvarkys mano asmens
duomenis, kurie patvirtina finansų tarpininko atitikimą 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
(FR)(OL L 193/2018) 136 str.1 d. nustatytiems reikalavimams. Šiuos duomenis kartu su prašymu INVEGAI
pateiks Finansų tarpininkas.
1.4. Asmens duomenys, nurodyti šio Pranešimo 1.1 bei 1.3 papunkčiuose bus naudojami Priemonės
audito tikslais;
1.5. Asmens duomenis, nurodytus šio Pranešimo 1.1 bei 1.3 papunkčiuose, tvarkys ir saugos INVEGA
3 metus nuo sutarties su finansų tarpininku galiojimo pabaigos. INVEGA audito tikslais ir esant teisėtam
Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų paklausimui pateiks juos kompetentingoms
institucijoms;
1.6. Pranešimo 1.1. papunktyje nurodytus asmens duomenis INVEGA perduotų išorės ekspertams,
kuriuos pagal poreikį pasitelks Sąvade nustatytiems tinkamumo reikalavimams įvertinti, kitoms paslaugoms,
kurios reikalingos Priemonės tinkamam įgyvendinimui ir administravimui, taip pat atliekant Priemonės tyrimus
ir (arba) apklausas. Asmens duomenys trečiosioms valstybėms nebus perduodami.
2. Esu supažindintas su savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, nustatytomis 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme, ir jų įgyvendinimo tvarka:
2.1. teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2.2. teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
2.3. teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
2.4. teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
2.5. teise apriboti asmens duomenų tvarkymą;
2.6. teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
2.7. teise į asmens duomenų perkeliamumą.
3. Esu susipažinęs su Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis, kurios skelbiamos
INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt, skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.
4. Esu informuotas, kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei
asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Taip pat turiu teisę
pateikti skundą teismui, jei Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 nustatytos teisės buvo pažeistos, nes mano
asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679.
Vardas Pavardė

(parašas)
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Sąvado 4 priedas

PASKOLŲ ĮTRAUKIMO Į PORTFELĮ GRAFIKAS
Vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Skatinamosios finansinės priemonės
„Portfelinės garantijos 3“ finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvade

Laikotarpis
Planuojama
į
Portfelį
Priemonei
Informacija
pateikiama įtraukti Paskolų suma, įgyvendinti
ataskaitiniais
kalendoriniais Eur
reikalinga lėšų suma*
ketvirčiais (kiek per 3 mėn. bus
į Portfelį įtraukiama Paskolų)
I ketvirtis**
pildyti
nepildoma
II ketvirtis
pildyti
nepildoma
III ketvirtis
pildyti
nepildoma
IV ketvirtis
pildyti
nepildoma
V ketvirtis
pildyti
nepildoma
VI ketvirtis
pildyti
nepildoma
....
pildyti
nepildoma
Iš viso
pildyti
pildyti
*skaičiuojama naudojant formulę: Planuojama į Portfelį įtraukti Paskolų suma (per 4 metus nuo Sutarties
pasirašymo) * Garantijos dydis ( 80 proc.) * Viršutinės ribos normos dydis (proc.)
** laikotarpis nuo Sutarties pasirašymo iki ataskaitinio kalendorinio ketvirčio pabaigos
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Sąvado 5 priedas
Turto kokybės ir įsipareigojimų detalizacijos pavyzdys
Finansavimo
suteikimo metai:
2018*

Išduotos
paskolos
V

Grąžinimai

NT

E
UR

Grąžinta iki
ataskaitos
pateikimo dienos
V
E
NT
UR

Likutis
ataskaitos
pateikimo dieną
V
E
NT
UR

Pasinaudoj
o Moratoriumu
V
NT

E
UR

Atidėjiniai
ataskaitos
pateikimo dieną
V
E
NT
UR

Paskola pilnai grąžinta
Nevėluoja
Vėluoja [1;30]
Vėluoja [31;90)
Vėluoja 90 ir daugiau
dienų iš jų:
Abejotinos skolos
Beviltiškos
Nurašytos (Default),
jei jų nėra prie vėluojančių
Parduotos ar atgautas
regresas (iš nurašytų)
Iš viso:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Kiekvieniems išdavimo metams turi būti teikiama atskira lentelė. Kai FT reikšmingą turto ar įsipareigojimų dalį (>10% viso turto
ar visų įsipareigojimų) sudaro kiti finansiniai instrumentai, siekiant tiksliau įvertinti įmonės turto kokybę ir prisiimtus įsipareigojimus,
FT pildydamas lenteles, duomenis turi atitinkamai paskaidyti pagal finansinių instrumentų apimtis.
FT turi pateikti duomenis už 3 paskutinius finansinius metus ir už einamuosius metus.

Sąvado 6 priedas
Prašymo priedas
PAŽYMA APIE ATITIKIMĄ TINKAMUMO REIKALAVIMAMS
Kriterijus

Kredito įstaigos (toliau – KĮ)

FT yra finansų įstaiga,
veikianti
pagal
Lietuvos
Respublikos finansų įstaigų
įstatymą, turinti teisę teikti
finansines paslaugas
Patirtis ir reputacija

FT yra Lietuvos banko prižiūrimų
finansų rinkų dalyvių sąraše ar
Lietuvoje
veikiantis
ES/EEE
licencijuoto užsienio banko filialas,
įsteigtas LR.
Pateikiama informacija apie FT ir FT
Įmonių
grupės
organizacinę
struktūrą ir valdymo sistemą.

FT per paskutinius 12 mėn. nebuvo
taikytos Lietuvos banko poveikio
priemonės dėl pažeidimų, kurie gali
turėti įtakos FT veiklos tęstinumui ir
sukelti
riziką
įsipareigojimų
vykdymui pagal Sutartį.4

Finansų įstaigos, kurios nėra Kredito
įstaigos (toliau – FĮS)
FT turi teisę teikti finansavimo paslaugas.

Paaiškinimai
informacijos

dėl

teikiamų

dokumentų

Pateikiama informacija apie FT ir FT Įmonių
grupės organizacinę struktūrą ir valdymo
sistemą.
Pateikiama informacija apie akcininkus,
įskaitant naudos gavėjus, kaip apibrėžta
PPTFP įstatyme, vadovą, valdybos narius ir
stebėtojų tarybą.
FT per paskutinius 12 mėn. nebuvo taikytos
(kai FĮS yra prižiūrima Lietuvos banko)
Lietuvos banko poveikio priemonės dėl
pažeidimų, kurie gali turėti įtakos FT veiklos
tęstinumui ir sukelti riziką įsipareigojimų
vykdymui pagal Sutartį.
FT, su juo susiję asmenys ir administracijos,
valdymo ir (ar) priežiūros organų nariai,

Tais atvejais, kai FT yra KĮ, daroma prielaida, kad Lietuvos bankas yra patikrinęs FT atitikimą šiems tinkamumo reikalavimams, todėl lentelėje nurodytų tinkamumo
reikalavimų vertinimai nėra atliekami, tačiau, vadovaujantis Lietuvos banko internetinėje svetainėje skelbiama informacija, yra patikrinama, ar FT nėra taikomos poveikio
priemonės ar veiklos apribojimai. Jeigu FT taikomos poveikio priemonės ar veiklos apribojimai, „Invega“ turi teisę paprašyti papildomos informacijos, siekdama įvertinti
nustatytų pažeidimų mastą, jų ištaisymo terminus ir įtaką taikomiems tinkamumo reikalavimams. FT turi pateikti paaiškinimus kokių veiksmų buvo imtasi, kad pažeidimai,
dėl kurių taikytos Lietuvos banko poveikio priemonės ar veiklos ribojimai būtų, ištaisyti ar panaikinti ir jie neturės įtakos tinkamam PG3 priemonės įgyvendinimui. Papildomų
paaiškinimų iš FT neprašoma, kai Lietuvos banko taikyta poveikio priemonė – įspėjimas.
4
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ir

FT vadovai, administracija, valdymo
ir (ar) priežiūros organų nariai ir
kreditavimo sprendimus priimantys
asmenys
turi
turėti
reikiamą
kompetenciją, išsilavinimą ir patirtį,
leidžiančią tinkamai eiti pareigas.
FT atitinka minimalius patikimų
mokesčių
mokėtojų
kriterijus,
nustatytus Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
401 straipsnyje.
FT nėra įsteigtas valstybių, kurios
nebendradarbiauja su ES taikant
tarptautiniu
mastu
sutartus
mokesčių standartus, jurisdikcijai
priklausančiose
teritorijose,
ir
nepalaiko verslo ryšių su tose
teritorijose įsteigtais subjektais.
FT nėra iškelta bankroto ir (ar)
restruktūrizavimo
byla
pagal
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų nemokumo įstatymą arba
iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos
Respublikos
įmonių
bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos
įmonių restruktūrizavimo įstatymą.
Galutiniu teismo sprendimu ar
galutiniu administraciniu sprendimu
nėra nustatyta, kad FT neatlieka
pareigų, susijusių su mokesčių ar

turintys FT atstovavimo, sprendimo ar
kontrolės įgaliojimus, negali būti minimi su
korupcija susijusiuose viešai prieinamuose
finansinių institucijų sankcijų sąrašuose.
FT vadovai, administracija, valdymo ir (ar)
priežiūros organų nariai ir kreditavimo
sprendimus priimantys asmenys turi turėti
reikiamą kompetenciją, išsilavinimą ir patirtį,
leidžiančią tinkamai eiti pareigas.
FT atitinka minimalius patikimų mokesčių
mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo
įstatymo 401 straipsnyje.
FT yra įsteigtas ES ir veiklą vykdo Lietuvos
Respublikoje.
FT nepalaiko verslo santykių su subjektais,
registruotais teritorijose, kurios pagal savo
jurisdikciją nebendradarbiauja su ES
tarptautiniu mastu suderintų mokesčių
taikymo srityje.
FT nėra iškelta bankroto ir (ar)
restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių
restruktūrizavimo įstatymą.
Galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu
administraciniu sprendimu nėra nustatyta,
kad FT neatlieka pareigų, susijusių su
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų
mokėjimu.

44

socialinio
mokėjimu.

draudimo

įmokų

Per paskutinius 5 metus galutiniu
teismo sprendimu arba galutiniu
administraciniu sprendimu FT, jo
vadovas, administracijos, valdymo ir
(ar) priežiūros organų narys ir
kreditavimo sprendimus priimantis
asmuo, turintis FT atstovavimo,
sprendimų priėmimo ar kontrolės
įgaliojimus, nėra pripažintas kaltu ir
neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo dėl:
- padaryto sunkaus profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų plovimo arba teroristų
finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su
teroristine
veikla
susijusių
nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba
žmonėmis susijusių nusikalstamų
veikų,
- dėl
netinkamai
vykdytų
įsipareigojimų, susijusių su jam
skirta ES finansine parama, ir dėl to
įsipareigojimai
buvo
nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo
pareikalauta atlyginti nuostolius ar
buvo pritaikytos kitos sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši
sąvoka apibrėžta 1995 m. gruodžio
18 d. Tarybos reglamento (EB,

Per paskutinius 5 metus galutiniu teismo
sprendimu arba galutiniu administraciniu
sprendimu FT, jo vadovas, administracijos,
valdymo ir (ar) priežiūros organų narys ir
kreditavimo sprendimus priimantis asmuo,
turintis
FT
atstovavimo,
sprendimų
priėmimo ar kontrolės įgaliojimus, nėra
pripažintas kaltu ir neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo dėl:
- padaryto
sunkaus
profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų
plovimo
arba
teroristų
finansavimo;
- teroristinių
nusikaltimų
arba
su
teroristine veikla susijusių nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis
susijusių nusikalstamų veikų,
- dėl netinkamai vykdytų įsipareigojimų,
susijusių su jam skirta ES finansine parama,
ir dėl to įsipareigojimai buvo nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo pareikalauta
atlyginti nuostolius ar buvo pritaikytos kitos
sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši sąvoka
apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y, bet kuris
Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas,
susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų
bendrajam biudžetui ar jų valdomiems
biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš
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Finansiniai reikalavimai
normatyvai

ir

Euratomas) Nr. 2988/95 dėl
Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y,
bet kuris Bendrijos teisės aktų
nuostatų pažeidimas, susijęs su
ekonominės
veiklos
vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio
Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų
valdomiems biudžetams padaroma
žala sumažinant ar iš viso
prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų
nuosavų
lėšų,
arba
darant
nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto
kitoje
jurisdikcijoje
juridinio asmens, ketinant išvengti
mokestinių, socialinių arba bet kokių
kitų teisinių pareigų pagal jo
registruotos buveinės, centrinės
administracijos
ar
pagrindinės
verslo vietos jurisdikciją arba
nustatyta, kad FT buvo įsteigtas
turint šiame papunktyje nurodytą
ketinimą.

viso prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų
lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje juridinio
asmens, ketinant išvengti mokestinių,
socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų
pagal jo registruotos buveinės, centrinės
administracijos ar pagrindinės verslo vietos
jurisdikciją arba nustatyta, kad FT buvo
įsteigtas turint šiame papunktyje nurodytą
ketinimą.

Turėti audituotą metinę finansinę
atskaitomybę. Auditorių išvada turi
būti be išlygų arba aprašytos išlygos
neturi įtakos FT veiklos tęstinumui ir
nesudaro rizikos įsipareigojimų
vykdymui pagal Sutartį.

Turėti
audituotą
metinę
finansinę
atskaitomybę. Auditorių išvada turi būti be
išlygų arba aprašytos išlygos neturi įtakos
FT veiklos tęstinumui ir nesudaro rizikos
įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.
Minimalios metinės pajamos – ne mažiau
kaip 100 000 Eur, iš jų ne mažiau kaip
50 proc. pajamų iš finansavimo veiklos.
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FT prašymo pateikimo metu
yra įvykdžiusi su mokesčių ir
socialinio draudimo įmokų
mokėjimu
susijusius
įsipareigojimus pagal FT
veiklai taikomus teisės aktus

FT nuosavo kapitalo suma (įstatinio
kapitalo, jo priedų, rezervų ir
nepaskirstyto pelno suma) turi būti
ne mažesnė nei 0,25 mln. Eur ir
kapitalo lygis turi atitikti prudencinius
reikalavimus.
FT koreguoto nuosavo kapitalo
suma5 negali būti mažesnė kaip 0,2
mln. Eur.

FT nuosavo kapitalo suma (įstatinio
kapitalo, jo priedų, rezervų ir nepaskirstyto
pelno suma) turi būti ne mažesnė nei 0,25
mln. Eur ir turi būti ne mažesnis nei 8 proc.
nuosavo kapitalo ir turto santykis. Turtas
suprantamas kaip visas FT balanse
apskaitomas turtas (balansine verte).
FT koreguoto nuosavo kapitalo suma5
negali būti mažesnė kaip 0,2 mln. Eur.

FT minimali veiklos vykdymo trukmė
12 mėn.
FT turi pagrįsti, kad Lietuvoje per
paskutinius 12 mėnesių tinkamai
suteikė ne mažiau kaip 30 vnt.
paskolų ir lizingo sandorių verslo
subjektams, kurių kiekvienos suma
ne mažesnė nei 25 000 Eur.

FT minimali veiklos vykdymo trukmė 12
mėn.
FT turi pagrįsti, kad Lietuvoje per
paskutinius 12 mėnesių tinkamai suteikė ne
mažiau kaip 30 vnt. paskolų ir lizingo
sandorių
verslo
subjektams,
kurių
kiekvienos suma ne mažesnė nei 25 000
Eur.

Pateikiami
Prašyme.

Pateikiami patvirtinimai FT Prašyme.

patvirtinimai

FT

Koreguotas nuosavas kapitalas yra apskaičiuojamas mažinant nuosavo kapitalo sumą visų Paskolų, išduotų su FT susijusiems asmenims, likučių suma, taip pat kito
balanse apskaitomo turto, dėl kurio vertės auditoriai negalėjo įsitikinti ir pareiškė sąlyginę nuomonę, vertei (pavyzdžiui, gautinomis sumomis, dėl kurių susigrąžinimo
galimybių Paskolos gavėjas auditoriams nepateikė pakankamų įrodymų).
5
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Kreditavimo
tvarkos
ir
procedūros,
vidaus
kontrolės sistema

Turėti kreditavimo procesą ir su juo
susijusias
rizikas
reglamentuojančias
tvarkas,
procedūras ir (ar) politikas.
Sprendimai
dėl
projekto
finansavimo suteikimo turi būti
priimami tik atlikus rizikos vertinimą,
vadovaujantis FT patvirtintomis
procedūromis
ir
tvarkomis,
užtikrinančiomis tinkamą projekto
rizikos ir kredito gavėjo mokumo
įvertinimą
bei
užkertančiomis
galimybę prisiimti pernelyg didelę
kredito riziką.
Turėti tvarkas, politikas ir (ar)
procedūras, kuriose yra numatytos
galimos rizikos ir jų valdymas.

Turėti kreditavimo procesą ir su juo
susijusias
rizikas
reglamentuojančias
tvarkas, procedūras ir (ar) politikas.
Sprendimai dėl projekto finansavimo
suteikimo turi būti priimami tik atlikus rizikos
vertinimą, vadovaujantis FT patvirtintomis
procedūromis ir tvarkomis, užtikrinančiomis
tinkamą projekto rizikos ir kredito gavėjo
mokumo įvertinimą bei užkertančiomis
galimybę prisiimti pernelyg didelę kredito
riziką.

Turėti aiškiai įvardytas ir atskirtas
valdymo
organų
pareigas
ir
atsakomybes,
tame
tarpe
ir
kolegialaus komiteto.
Turėti Paskolų ir (ar) Paskolos
gavėjų
rizikos
įvertinimo
ir
reitingavimo procedūras, užtikrinimo
priemonių vertinimo tvarkas.
Turėti Paskolų teikimo, Paskolų
stebėsenos procedūras, Paskolų
portfelio rizikos valdymo, skolų
išieškojimo metodikas.

Turėti aiškiai įvardytas ir atskirtas valdymo
organų pareigas ir atsakomybes, tame tarpe
ir kolegialaus komiteto.

Turėti tvarką ar politiką, kurioje būtų
atskleistas FT ketinimas įgyvendinti
aplinkos, socialinio ir įmonių
valdymo (ESG) principus.

Turėti tvarką ar politiką, kurioje būtų
atskleistas
FT
ketinimas
įgyvendinti
aplinkos, socialinio ir įmonių valdymo (ESG)
principus.

Turėti tvarkas, politikas ir (ar) procedūras,
kuriose yra numatytos galimos rizikos ir jų
valdymas.

Turėti Paskolų ir (ar) Paskolos gavėjų rizikos
įvertinimo ir reitingavimo procedūras,
užtikrinimo priemonių vertinimo tvarkas.
Turėti Paskolų teikimo, Paskolų stebėsenos
procedūras, Paskolų portfelio rizikos
valdymo, skolų išieškojimo metodikas.
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Tvarkos
ir
procedūros
tinkamam
Sutarties
įgyvendinimui
ir
administravimui

Pinigų
plovimo
ir
(ar)
teroristų
finansavimo
prevencija
Mokesčių
vengimo
prevencija
ir
tinkamo
finansavimo užtikrinimas

Turėti administracines ir apskaitos
procedūras, elektroninių duomenų
apdorojimo kontrolės ir apsaugos
priemones, kurios yra patikimos ir
gali pateikti informaciją apie visas
Paskolas, jų turinį, laiką ir vietą, kad
būtų
galima
nustatyti,
ar
finansavimas
suteiktas
pagal
nustatytus reikalavimus.
Turėti
dokumentų
saugojimo
sistemą.
Turėti duomenų, susijusių su
paskolų finansavimu, kaupimo ir
valdymo sistemą.
Pateikiama
informacija
apie
bendradarbiavimo
sutarties
įgyvendinimo
kontrolės
mechanizmą, t. y. turi būti pateikta
informacija apie tai, kaip bus
užtikrinama, kad Sutartis būtų
įgyvendinama
tinkamai,
kokių
priemonių bus imtasi, kad PG3
priemone būtų garantuojamos tik
tinkamos Paskolos tinkamiems
Paskolos gavėjams ir Paskolos
lėšos būtų panaudojamos pagal
paskirtį, kaip bus saugomi išlaidas
pagrindžiantys dokumentai ir pan.
Turėti
nustatytas
procedūras,
skirtas vertinti pinigų plovimo ir (ar)
teroristų
finansavimo
rizikos
pasireiškimą bei ją valdyti, kaip tai
nustatyta PPTFPĮ įstatyme.
Turi turėti nustatytas procedūras,
kurios užtikrintų, jog verslo subjektui
neteikiamas finansavimas, jeigu:

Turėti
administracines
ir
apskaitos
procedūras,
elektroninių
duomenų
apdorojimo
kontrolės
ir
apsaugos
priemones, kurios yra patikimos ir gali
pateikti informaciją apie visas Paskolas, jų
turinį, laiką ir vietą, kad būtų galima
nustatyti, ar finansavimas suteiktas pagal
nustatytus reikalavimus.
Turėti dokumentų saugojimo sistemą.
Turėti duomenų, susijusių su paskolų
finansavimu, kaupimo ir valdymo sistemą.
Pateikiama
informacija
apie
bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimo
kontrolės mechanizmą, t. y. turi būti pateikta
informacija apie tai, kaip bus užtikrinama,
kad Sutartis būtų įgyvendinama tinkamai,
kokių priemonių bus imtasi, kad PG3
priemone būtų garantuojamos tik tinkamos
Paskolos tinkamiems Paskolos gavėjams ir
Paskolos lėšos būtų panaudojamos pagal
paskirtį, kaip bus saugomi išlaidas
pagrindžiantys dokumentai ir pan.

Turėti nustatytas procedūras, skirtas vertinti
pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo
rizikos pasireiškimą bei ją valdyti, kaip tai
nustatyta PPTFPĮ įstatyme.
Turi turėti nustatytas procedūras, kurios
užtikrintų, jog verslo subjektui neteikiamas
finansavimas, jeigu:
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Verslo subjektui iškelta bankroto ir Verslo subjektui iškelta bankroto ir (ar)
(ar) restruktūrizavimo byla pagal
Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų nemokumo įstatymą arba
iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos
Respublikos
įmonių
bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos
įmonių restruktūrizavimo įstatymą
arba verslininko, kaip jis apibrėžtas
SVV įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje,
atveju – jam iškelta fizinio asmens
bankroto byla pagal Lietuvos
Respublikos
fizinių
asmenų
bankroto įstatymą;
Galutiniu teismo sprendimu ar
galutiniu administraciniu sprendimu
yra nustatyta, kad verslo subjektas
neatlieka pareigų, susijusių su
mokesčių ar socialinio draudimo
įmokų mokėjimu;
Per paskutinius 5 metus galutiniu
teismo sprendimu arba galutiniu
administraciniu sprendimu verslo
subjektas,
jo
vadovas,
administracijos, valdymo ir (ar)
priežiūros organų narys arba
asmuo, turintis verslo subjekto
atstovavimo, sprendimų priėmimo
ar
kontrolės
įgaliojimus,
yra
pripažintas kaltu ir turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą dėl:
- padaryto sunkaus profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;

restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto
įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių
restruktūrizavimo įstatymą arba verslininko,
kaip jis apibrėžtas
SVV įstatymo 2
straipsnio 21 dalyje, atveju – jam iškelta
fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos
Respublikos fizinių asmenų bankroto
įstatymą;
Galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu
administraciniu sprendimu yra nustatyta,
kad verslo subjektas neatlieka pareigų,
susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo
įmokų mokėjimu;
Per paskutinius 5 metus galutiniu teismo
sprendimu arba galutiniu administraciniu
sprendimu verslo subjektas, jo vadovas,
administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros
organų narys arba asmuo, turintis verslo
subjekto atstovavimo, sprendimų priėmimo
ar kontrolės įgaliojimus, yra pripažintas kaltu
ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą
dėl:
- padaryto
sunkaus
profesinio
nusižengimo;
- sukčiavimo;
- korupcijos;
- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų
plovimo
arba
teroristų
finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su teroristine
veikla susijusių nusikaltimų;
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- nusikalstamo susivienijimo;
- pinigų plovimo arba teroristų
finansavimo;
- teroristinių nusikaltimų arba su
teroristine veikla susijusių
nusikaltimų;
- vaikų darbo ar kitų su prekyba
žmonėmis susijusių nusikalstamų
veikų,
- dėl netinkamai vykdytų
įsipareigojimų, susijusių su jam
skirta ES finansine parama, ir dėl to
įsipareigojimai buvo nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo
pareikalauta atlyginti nuostolius ar
buvo pritaikytos kitos sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši
sąvoka apibrėžta 1995 m. gruodžio
18 d. Tarybos reglamento (EB,
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl
Europos Bendrijų finansinių
interesų apsaugos 1 straipsnio 2
dalyje, t.y, bet kuris Bendrijos teisės
aktų nuostatų pažeidimas, susijęs
su ekonominės veiklos vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio
Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų
valdomiems biudžetams padaroma
žala sumažinant ar iš viso
prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų
nuosavų lėšų, arba darant
nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje
juridinio asmens, ketinant išvengti
mokestinių, socialinių arba bet
kokių kitų teisinių pareigų pagal jo

- vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis
susijusių nusikalstamų veikų,
- dėl netinkamai vykdytų įsipareigojimų,
susijusių su jam skirta ES finansine parama,
ir dėl to įsipareigojimai buvo nutraukti
anksčiau laiko ar iš jo buvo pareikalauta
atlyginti nuostolius ar buvo pritaikytos kitos
sankcijos;
- padaryto pažeidimo, kaip ši sąvoka
apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 2 dalyje, t.y, bet kuris
Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas,
susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo
veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų
bendrajam biudžetui ar jų valdomiems
biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš
viso prarandant pajamas, gaunamas iš
tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų
lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas;
- įsteigto kitoje jurisdikcijoje juridinio
asmens, ketinant išvengti mokestinių,
socialinių arba bet kokių kitų teisinių pareigų
pagal jo registruotos buveinės, centrinės
administracijos ar pagrindinės verslo vietos
jurisdikciją arba nustatyta, kad paskolos
gavėjas buvo įsteigtas turint šiame
papunktyje nurodytą ketinimą.
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registruotos buveinės, centrinės
administracijos ar pagrindinės
verslo vietos jurisdikciją arba
nustatyta, kad paskolos gavėjas
buvo įsteigtas turint šiame
papunktyje nurodytą ketinimą.
Interesų konfliktas

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras,
kurios padeda išvengti interesų
konfliktų.

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras, kurios
padeda išvengti interesų konfliktų.

Informacijos
ir
asmens
duomenų saugumas

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras,
kurios užtikrina informacijos ir
asmens duomenų saugumą.

Turėti tvarkas ir (ar) procedūras, kurios
užtikrina informacijos ir asmens duomenų
saugumą.
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Sąvado 7 priedas
KLIENTO PAŽINIMO ANKETA JURIDINIAMS ASMENIMS
Pareiga pateikti prašomus duomenis kyla iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo, kitų teisės aktų bei vykdant INVEGOS pareigą savo klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „pažink savo klientą“.
Užtikriname, kad kliento pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir bus tinkamai saugomi pagal galiojančius teisės
aktus kaip banko paslaptį sudaranti informacija

..............................
pildymo data
1. Kliento duomenys
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas

Įmonės teisinė forma

Įmonės
adresas

Įmonės faktinės
adresas

registracijos

Vardas Pavardė

vykdymo

2. Įmonės vadovo duomenys
Asmens kodas (jei nėra - gimimo data)

Gimimo data*

Gimimo valstybė*
Asmens
tapatybės
dokumento Nr.*
Asmens tapatybės
dokumento tipas*:

veiklos

Pasas
Asmens tapatybės kortelė
Leidimas gyventi Lietuvos
Respublikoje

Pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės –
nurodoma valstybė, kuri išdavė
asmens
tapatybę
patvirtinantį
dokumentą)
Nuolatinės
gyvenamosios
vietos
valstybė*
Asmens tapatybės dokumentą
išdavusi valstybė*
Asmens
tapatybės
dokumento
išdavimo ir galiojimo data*
Elektroninis paštas**

Telefono nr.**

* nereikia pildyti naudojant elektronines priemones tapatybei patvirtinti
** gali būti įmonės duomenys
3. Atstovo duomenys (nurodykite, jei anketą pildo ne įmonės vadovas)
Vardas Pavardė
Asmens kodas (jei nėra - gimimo data)
Pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės –
nurodoma valstybė, kuri išdavė
asmens
tapatybę
patvirtinantį
dokumentą)
Nuolatinės
gyvenamosios
vietos
valstybė*

Gimimo data*

Gimimo valstybė*
Asmens
tapatybės
dokumento Nr.*
Asmens tapatybės
dokumento tipas:*

Telefono nr.

Asmens tapatybės dokumentą
išdavusi valstybė*
Pasas
Asmens tapatybės kortelė
Leidimas gyventi Lietuvos
Respublikoje

Asmens
tapatybės
dokumento
išdavimo ir galiojimo data*
Elektroninis paštas

*nereikia pildyti naudojant elektronines priemones tapatybei patvirtinti

4. Duomenys apie ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis (PEP)6
4.1. Ar įmonės vadovui, atstovui, naudos gavėjams ar jų artimiesiems šeimos nariams7 arba artimiesiems
pagalbininkams8 šiuo metu arba per paskutinius 12 mėnesių patikėtos svarbios viešosios pareigos?
Taip
Ne
(tokiu atveju žemiau prašome Jūsų nurodyti duomenis
apie politiškai pažeidžiamą asmenį)

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Pareigos

Valstybė,
kurioje
asmuo yra
PEP

Asmens
ryšys su
įmonėje
veikiančiais
asmenimis

1.
2.
3.
4.
5.
5. Kliento naudos gavėjo9 duomenys
5.1. Nurodyti fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. akcijų
ar balsavimo teisių, arba kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) kitais būdais:
Eil. nr.

Vardas

Pavardė

Pilietybė (jeigu asmuo be
pilietybės
–
nurodoma
valstybė,
kuri
išdavė
asmens
tapatybę
patvirtinantį dokumentą)

asmens kodas (jei
nėra - gimimo data)

Akcijų
dalis (%)

Balsa
vimo
teisių
dalis
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
5.2. Nurodyti įmones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. akcijų ar
balsavimo teisių:
Eil. Nr.
Įmonės pavadinimas
Įmonės
Įmonės registracijos
Akcijų dalis (%)
Balsavimo
kodas
valstybė
teisių dalis
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
6. Jeigu jūsų įmonės nuosavybės ir (ar) kontrolės struktūra yra sudėtinga, pateikite nuosavybės ir (ar)
kontrolės struktūros aprašymą
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6.1. Jeigu bent vienas Kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą
Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūrą, t. y. nuoseklią informaciją apie visus Kliento nuosavybės ir kontrolės
struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius bei juridinius asmenis, esančius Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūroje,
iki naudos gavėjo(-ų).

6.2. Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėjus:

7. Informacija apie kliento naudos gavėją nepateikiama, nes:
☐ Kliento / jį kontroliuojančios bendrovės akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos valstybių narių (arba atitinkančių
Europos
Sąjungos valstybių narių reikalavimus) vertybinių popierių biržoje.
Nurodykite ISIN (12 skaitmenų kodą, skirtą vertybiniams popieriams identifikuoti):

8. Įmonės pagrindinė veiklos rūšis
Eil.Nr.

Pagrindinė
veiklos
sritis

Darbuotojų
skaičius

Detalus
pagrindinės
veiklos
aprašymas

Pagrindinės
veiklos Europos
ekonominės
veiklos
rūšių
klasifikatoriaus
(NACE) kodas
(prašome
nurodyti
ketvirtąjį NACE
kodo lygmenį):

Ar Jūsų
vykdomai
ekonominei
veiklai yra
reikalinga
licencija ar
speciali
registracija?
Taip /Ne

Koks yra
įstatinio
kapitalo
dydis
(EUR)?

Mokes
čių
mokėto
jo
numeri
s (TIN)

1.
2.
9. Pagrindiniai vertinamojo projekto verslo partneriai
9.1. Pagrindiniai vertinamojo verslo regionai:
☐ Lietuva / Lithuania
☐ ES / EU
☐ Rusija / Russia
☐ JAV / USA;
☐ Baltijos valstybės / Baltic States;
☐ Kinija / China
☐ Kita (nurodyti):________________
9.2. Pagrindiniai vertinamojo projekto verslo partneriai:
Eil.Nr.

Pavadinimas

Registracijos šalis

1.
2.
3.
4.
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Veikla

Mokėjimų
pagrindas

5.
10. Dalykinių santykių su Invega pobūdis ir tikslas.
Nurodykite kokiu tikslu, norite pradėti dalykinius santykius su INVEGA

PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ANKETĄ, AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠĘS ASMUO, PATVIRTINU:
pateikta informacija yra teisinga ir išsami;
pasikeitus anketoje pateiktiems juridinio asmens duomenims, įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti INVEGOS
darbuotoją.
apie įmonę-paraiškos teikėją Juridinių asmenų registre (JAR) pateikta informacija yra teisinga.
....................................................................
Kliento (atstovo) vardas, pavardė, parašas
Politiškai pažeidžiami asmenys– fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos
nariai arba artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento,
vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo
pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo
viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų
balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2
visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis
įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
2
Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai,
vaikų sugyventiniai.
3
Artimas pagalbininkas:
1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens
statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;
2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de
facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.
4
Naudos gavėjas - fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą,
ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:
1) juridiniame asmenyje:
a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to
juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais
popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti
informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25
procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai)
asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba
didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);
b) juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje
nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;
2) patikos fonduose – visi šie asmenys:
a) patikėtojas (patikėtojai);
b) patikėtinis (patikėtiniai);
c) saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama;
d) fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar
nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba
veikia;
e) bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis
priemonėmis;
3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios
dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas.
1
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