PATVIRTINTA
UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ valdybos
2019-09-19 sprendimu (posėdžio protokolo Nr. 021)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ IŠMOKŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO POLITIKA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) individualių garantijų
išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo politika (toliau – Politika) nustato pagrindines smulkiojo
ir vidutinio verslo paskolų, lizingo, didelių įmonių paskolų garantijų (toliau – Individualios
garantijos) išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo taisykles, kai tam tikros aplinkybės nėra apibrėžtos
Individualių garantijų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei tarp INVEGOS ir finansų
įstaigų sudarytose bendradarbiavimo sutartyse.
2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl smulkaus
ir vidutinio verslo plėtros“ (su vėlesniais pakeitimais), Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų
garantijų teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 322 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Garantijų teikimo nuostatai), Paskolų garantijų
kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 569 (su vėlesniais pakeitimais),
Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 4-874 (su vėlesniais pakeitimais), valdybos priimtais
sprendimais, nustatančiais atitinkamas Individualių garantijų teikimo taisykles, kitų teisės aktų
nuostatomis bei INVEGOS sudarytomis bendradarbiavimo sutartimis su finansų įstaigomis.
Politikoje vartojamos sąvokos ir trumpiniai suprantami taip, kaip jie apibrėžti nurodytuose teisės
aktuose ir bendradarbiavimo sutartyse.
3. Politikos

pagrindu

parengiama

INVEGOS

Individualių

garantijų

išmokų

dydžio

apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika), kurioje turi būti detalizuotas garantijos išmokos tyrimo
ir sprendimo (ne)mokėti garantijos išmokos priėmimo procesas bei tai, kaip taikomos Politikos
nuostatos,

kai

tam

tikros

aplinkybės

nėra

apibrėžtos

Individualių

garantijų

teikimą

reglamentuojančiuose teisės aktuose ar INVEGOS sudarytose bendradarbiavimo sutartyse su
finansų įstaigomis.
4. Individualių garantijų išmokų apskaičiavimas ir mokėjimas bei Politikos nuostatos
įgyvendinamos vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo ir proporcingumo principais bei
laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
5. Politiką ir Metodiką rengia, peržiūri ir pakeitimus inicijuoja Kokybės ir rizikos valdymo
skyrius. Politika tvirtinama, keičiama INVEGOS valdybos sprendimu. Metodika tvirtinama,
keičiama INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu.
6. Politikos nuostatos peržiūrimos ir pagal poreikį keičiamos, kai nustatoma reikšmingų ar
naujų aplinkybių, kurios gali daryti įtaką INVEGOS mokamos garantijos išmokos dydžiui. Teikiant
siūlymą keisti patvirtintos Politikos nuostatas, kartu turi būti pateiktas ir poreikio keisti Politikos
nuostatas pagrindimas, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimai yra redakcinio pobūdžio arba jie

neturi reikšmingos įtakos Individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimui ir Individualių
garantijų išmokų mokėjimui.

II.

INVEGOS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS GARANTIJAS VYKDYMAS

7. INVEGOS įsipareigojimas atlyginti garantijos gavėjui patiriamus nuostolius kyla paskolos
gavėjui negrąžinus garantuotos paskolos ar jos dalies dėl jo nemokumo (paskolos gavėjo bankroto,
restruktūrizavimo ar kt.).
8. Finansų įstaiga, siekdama, kad INVEGA įvykdytų įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją,
turi ne vėliau nei per bendradarbiavimo sutartyje numatytą terminą kreiptis į INVEGĄ dėl garantijos
išmokos mokėjimo ir pateikti bendradarbiavimo sutartyje nurodytus dokumentus.
9. Mokėtinos garantijos išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į garantijos suteikimo
sąlygų įvykdymą, jų pagrindimą dokumentais, garantuotos paskolos grąžinimo užtikrinimo
priemonių realizavimo aplinkybes ir jas realizuojant gautas arba tikėtinas gauti pinigų sumas bei
kitas aplinkybes, kurios turi ar gali turėti įtakos garantijos išmokos dydžio nustatymui.
10.

INVEGOS mokėtinos garantijos išmokos suma visais atvejais negali būti didesnė už

garantijos sumos likutį, įvertinus paskolos grąžinimą.

III.
11.

ATVEJAI, KAI GARANTIJOS IŠMOKA NEMOKAMA

INVEGA atsisako mokėti garantijos išmoką finansų įstaigai, jei:

11.1. finansų įstaiga kreipiasi dėl garantijos išmokos mokėjimo pasibaigus bendradarbiavimo
sutartyje nurodytam kreipimosi terminui po garantuotos paskolos sutarties nutraukimo ar
paskolos sutarčiai pasibaigus kitais pagrindais (pavyzdžiui, paskolos gavėjo bankroto bylos iškėlimo
atveju);
11.2. garantuotos paskolos išlaidų dalis, kuri yra nepagrįsta tinkamais dokumentais ar
panaudota ne pagal paskirtį, viršija bendradarbiavimo sutartyje nustatytą ribą;
11.3. paskolos gavėjas nepanaudojo sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte
nustatytos nuosavų lėšų sumos ar jos dalies (kaip tai numatyta Politikos 14 punkte);
11.4. paskolos lėšos buvo išmokėtos nesilaikant INVEGOS sprendime suteikti garantiją
nustatytų paskolos lėšų išmokėjimo sąlygų (jei jos buvo nustatytos).

IV.
12.

GARANTIJOS IŠMOKOS DYDŽIO NUSTATYMAS

Garantija yra antraeilė paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė ir pagal ją garantijos

išmoka mokama tik tada, kai yra įvykdytos garantijos suteikimo sąlygos ir realizuotos pirmaeilės
paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės. Bendradarbiavimo sutartyje numatytais atvejais ir
tvarka, finansų įstaigai iki pirmaeilių paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimo gali
būti sumokama dalis garantijos išmokos.
13.

INVEGA, gavusi finansų įstaigos prašymą dėl garantijos išmokos ar jos dalies mokėjimo
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iki paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimo, atlieka garantijos išmokos tyrimą,
įvertindama finansų įstaigos prašymo pagrįstumą bei pateiktus dokumentus, informaciją apie
taikytas paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones, planuojamą įkeisto turto ir kitų paskolos
grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimo vertę (įkeisto turto priverstinio pardavimo (likvidacinę)
vertę, antstolio varžytynėse parduodamo ar kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą turto
pardavimo kainą ar kt.), numatomą paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimo eigą bei
tikėtinas gauti sumas.
Mokėtina garantijos išmokos suma apskaičiuojama: iš garantuotos paskolos likučio atimant
pinigų sumą, kurią tikimasi gauti realizuojant paskolos gavėjo ar trečiųjų asmenų suteiktas
paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones, kuri sumažinama:
- teismo, bylinėjimosi ir kitomis turto realizavimo išlaidomis;
- sumomis, kurios turės būti nukreiptos įsipareigojimams, kurių užtikrinimui turtas įkeistas
ankstesniu įkeitimu, vykdyti;
- kitomis paskolos gavėjo pagal kreditavimo sutartį finansų įstaigai mokėtinomis sumomis,
kaip tai nustatyta bendradarbiavimo sutarties nuostatose dėl gautos sumos paskirstymo eilės
tvarkos.
14.

Garantijos išmokos tyrimo metu nustačius garantijos sąlygų neįvykdymą (pažeidimą),

susijusį su nuosavo kapitalo panaudojimu projekto finansavime, garantijos išmokos dydis
nustatomas:
14.1. kai paskolos gavėjas nepanaudojo sprendime dėl garantijos suteikimo numatytos
panaudoti nuosavų lėšų dalies, kuri buvo nustatyta taikant proporcijos principą, mokėtina
garantijos išmokos suma skaičiuojama tokia eiga:
- apskaičiuojama galimos išduoti/išduotos paskolos suma, mažinant ją iki sumos,
nustatomos pagal sprendime nurodytą proporciją, atsižvelgiant į faktinę paskolos gavėjo panaudotą
nuosavų lėšų dalį;
- atsižvelgiant į apskaičiuotą galimą išduoti paskolos sumą ir INVEGOS sprendime dėl
garantijos suteikimo ir garantijos lakšte nustatytą atsakomybės limitą, nustatoma sumažinta
garantijos suma;
- negarantuotos paskolos suma prilyginama skirtumui tarp faktiškai išduotos paskolos
sumos ir sumažintos garantijos sumos;
14.2. kai sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte buvo nustatyta, kad
atitinkama lėšų suma turi būti investuota į projektą iki paskolos lėšų panaudojimo pradžios, o
pagal finansų įstaigos pateiktus dokumentus nustatoma, kad ši sąlyga nebuvo tinkamai įvykdyta,
apskaičiuojant mokėtiną garantijos išmoką vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:
14.2.1. jei iki paskolos lėšų panaudojimo nebuvo investuota sprendime dėl garantijos
suteikimo ir garantijos lakšte nurodyta nuosavų lėšų suma, tačiau paskolos gavėjas investavo
sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijoje nurodytą nuosavų lėšų sumą vienu metu su
paskolos lėšomis (tą pačią dieną), laikoma, kad nuosavų lėšų suma investuota į projektą tinkamai
ir garantijos išmoka nemažinama;
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14.2.2. jei paskolos gavėjas sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijoje nurodytą
nuosavų lėšų sumą dėl objektyvių priežasčių ir aplinkybių pervedė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
po paskolos lėšų panaudojimo momento ir nėra duomenų ar įtarimų, kad tai galėjo būti atlikta iš
INVEGOS garantuotos paskolos lėšų (pvz., paskolos gavėjas pervedė INVEGOS garantuotos
paskolos lėšas pagal išankstinę sąskaitą tiekėjui ir avansas (jo dalis) grąžintas paskolos gavėjui, o
vėliau tos pačios grąžintos lėšos panaudotos kaip nuosavos lėšos ir pan.), laikoma, kad nuosavų
lėšų suma investuota į projektą tinkamai ir garantijos išmoka nemažinama;
14.2.3. kai nuosavų lėšų dėl sumažėjusio projekto dydžio buvo investuota mažiau nei
nurodyta sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte, tačiau tokia pat proporcija (ar
didesne) buvo sumažinta ir išduotos paskolos suma (t. y. investuotų nuosavų lėšų santykis su
panaudotomis paskolos lėšomis yra ne blogesnis nei nustatyta sprendime dėl garantijos suteikimo
ir garantijos lakšte, ir jei tai nepadidino projekto įvykdymo ar projekto atsipirkimo rizikos), laikoma,
kad nustatyta sąlyga įvykdyta tinkamai ir garantijos išmoka nemažinama;
14.2.4. jei sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte nurodyta nuosavų lėšų
suma buvo investuota į projektą, tačiau ne į sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte
nurodytas investicijas, bet į investicijas, kurias planuota finansuoti paskolos lėšomis ir (ar)
nuosavomis lėšomis po paskolos lėšų panaudojimo pradžios, dėl to, kad vykdant projektą už jas
buvo privaloma mokėti anksčiau nei už investicijas, į kurias planuota investuoti iki paskolos lėšų
panaudojimo pradžios kaip numatyta sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte, tai
nelaikoma sąlygų neįvykdymu (pažeidimu) ir garantijos išmoka nemažinama, jei tokios investicijos
buvo apmokėtos vėliau ir yra pateikti apmokėjimą ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, o
projektas įgyvendintas.
15. Garantijos išmokos tyrimo metu nustačius garantijos sąlygų neįvykdymą (pažeidimą),
susijusį su paskolos lėšų dalies (ne)panaudojimu ar (ne)išmokėjimu, mokėtinos garantijos išmokos
dydis nustatomas vadovaujantis šiomis taisyklėmis:
15.1. jei atliekant garantijos išmokos tyrimą, yra nustatoma, kad finansų įstaiga paskolos
gavėjui yra išdavusi ne visą INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte
nurodytą paskolos sumą, tačiau paskolos grąžinimui pateiktos užtikrinimo priemonės (bei jų vertė)
yra tos pačios kaip ir buvo planuota esant maksimaliai paskolos sumai (t. y. paskolos gavėjo turtu
užtikrinta paskolos dalis nesikeičia), neišduota paskolos dalis laikoma kaip grąžinta ir jos suma yra
sumažinama INVEGOS maksimali garantuota paskolos dalis;
15.2. jei atliekant garantijos išmokos tyrimą, yra nustatoma, kad finansų įstaiga paskolos
gavėjui yra išdavusi ne visą INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo ir garantijos lakšte
nurodytą paskolos sumą, nes dalis planuotų investicijų nebuvo atlikta ir (ar) paskolos lėšomis
planuotas pirkti turtas nebuvo įsigytas ir atitinkamai įkeistas paskolos grąžinimui užtikrinti,
INVEGOS suteiktos garantijos suma

yra skaičiuojama nuo faktiškai išduotos paskolos sumos

(neišduota paskolos dalis nėra užskaitoma kaip grąžinta paskola);
15.3. jei atliekant garantijos išmokos tyrimą, yra nustatoma, kad finansų įstaiga paskolos
gavėjui atsisakė išduoti paskolos dalį dėl to, kad paskolos gavėjas nepateikė finansų įstaigai dalies
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paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių, nevykdė kitų paskolos išmokėjimo sąlygų ir finansų
įstaiga įrodo, kad dalis paskolos lėšų neišduota dėl paskolos gavėjo veiksmų/neveikimo, INVEGOS
suteikta garantijos suma yra skaičiuojama nuo faktiškai išduotos paskolos sumos (neišduota
paskolos dalis nėra užskaitoma kaip grąžinta paskola);
15.4. jei atliekant garantijos išmokos tyrimą, nustatoma, kad dalis paskolos lėšų yra
panaudojama paskolos gavėjo atliktiems mokėjimams perfinansuoti, nors garantijos suteikimo
sąlygose perfinansavimo galimybė nebuvo numatyta, laikoma, kad paskolos lėšos panaudotos
tinkamai, jei yra pateikiami apmokėjimą pagal nustatytą paskirtį pagrindžiantys dokumentai (PVM
sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros (invoice), prekių (paslaugų) pirkimo kvitai) bei jų apmokėjimą
pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos išrašas, kasos pajamų orderis, kasos čekis), kurie yra
išrašyti/atlikti ne anksčiau kaip kreditavimo sutarties pasirašymo data;
15.5. jei atliekant garantijos išmokos tyrimą, nustatoma, kad dalį paskolos buvo leista
naudoti investicijoms finansuoti, o dalį apyvartinėms lėšoms papildyti, tuo atveju, kai dėl investicijų
pabrangimo jų finansavimui buvo panaudota didesnė dalis paskolos (iki 20 proc.) nei buvo
nustatyta, garantijos išmoka nemažinama.
16. Garantijos išmokos tyrimo metu nustačius garantijos sąlygų neįvykdymą (pažeidimą),
susijusį su paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonėmis, t. y. kai garantijos suteikimo sąlygose
nurodytas turtas neįkeistas finansų įstaigos naudai arba kai įkeistas turtas yra dingęs, garantijos
išmokos dydis nustatomas vadovaujantis šiomis taisyklėmis:
16.1. tais atvejais, kai atliekant garantijos išmokos tyrimą yra nustatoma, kad:
a) garantijos finansų įstaigai suteikimo sąlygose nurodytas įkeisti turtas nėra įkeistas;
b) garantijos finansų įstaigai suteikimo sąlygose nurodytas įkeisti turtas yra įkeistas, tačiau
yra dingęs, o finansų įstaiga nesikreipė į teisėsaugos institucijas ir (ar) nepateikė dokumentų,
įrodančių apie atliktus teisinius veiksmus dėl dingusio turto suradimo,
jeigu bendradarbiavimo sutartyje su finansų įstaiga arba INVEGOS sprendimuose dėl
garantijos suteikimo ar suteiktos garantijos sąlygų pakeitimo nėra numatyta kitaip, INVEGOS
įsipareigojimų pagal garantiją finansų įstaigai suma (ir atitinkamai garantijos išmoka) yra
mažinama. Mažinimo suma lygi daliai neįkeistos ar dingusios užtikrinimo priemonės rinkos vertės,
buvusios garantijos suteikimo metu (kuri buvo pateikta finansų įstaigos teikime ar kitame
dokumente) arba pirkimo kainai be PVM (kai rinkos vertė nebuvo nurodyta), arba nepateikto
vekselio/laidavimo sumai:
- 50 proc. nekilnojamojo turto atveju;
- 30 proc. ilgalaikio kilnojamojo turto atveju;
- 15 proc. kitų užtikrinimo priemonių atveju.
17. Tais atvejais, kai atliekant garantijos išmokos tyrimą nustatoma, kad finansų įstaiga
kreditavimo sutartimi reikalavo daugiau paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių, nei buvo
nustatyta INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo, INVEGA gali reikalauti, o finansų įstaiga
privalo pateikti dokumentus ir (ar) kitus įrodymus dėl kreditavimo sutartyje visų nurodytų
užtikrinimo priemonių realizavimo. Skaičiuojant mokėtiną garantijos išmokos sumą ir nustačius,
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kad:
17.1. finansų įstaiga pagal garantuojamos paskolos kreditavimo sutartį (įskaitant
kreditavimo sutarties pakeitimus, jei tokie buvo), paskolos grąžinimui užtikrinti įkeitė ir (ne)
realizavo INVEGOS sprendime dėl garantijos suteikimo nenurodytą turtą, mokėtina garantijos
išmokos suma yra mažinama. Mažinimo suma apskaičiuojama:
17.1.1. kai turtas realizuotas, apskaičiuojama turto realizavimo lėšų dalis, kuri buvo skirta
garantuotai paskolai dengti;
17.1.2. kai turtas nėra realizuotas, suma apskaičiuojama vadovaujantis Politikos 13 punkto
nuostatomis;
17.1.3. Politikos 17.1.1 arba 17.1.2 papunkčiuose nurodyta apskaičiuota suma mažinama
proporcingai INVEGOS negarantuotai paskolos daliai, kaip tai nurodyta INVEGOS sprendime dėl
garantijos suteikimo ir garantijos lakšte.
17.2. kai paskolos grąžinimui užtikrinti yra įkeistas indėlis ar deponuotos pinigines lėšos,
skaičiuojant garantijos išmoką, išmokos suma mažinama paskolos grąžinimui užtikrinti įkeistų
indėlių (deponuotų lėšų) suma, išskyrus atvejus, kai:
17.2.1. garantuotos paskolos lėšomis įsigyjamo turto įkeitimo momentas yra numatomas po
garantuotos paskolos panaudojimo (išmokėjimo), o indėlio (deponuotų lėšų) įkeitimas yra
numatytas laikinai iki įsigyto turto įkeitimo momento, ir po įsigyto turto įkeitimo lėšų įkeitimo yra
atsisakoma;
17.2.2. toks deponavimas numatomas INVEGOS sprendime, siekiant suvaldyti atskiras
projekto rizikas (pvz., užstatų draudimas ir pan.).
18. Paskolos gavėjo restruktūrizavimo atveju, finansų įstaiga turi užtikrinti ir paskolos gavėjo
restruktūrizavimo
restruktūrizavimo

plane
įstatyme

numatyti,
numatytų

kad

nepažeidžiant

reikalavimų,

Lietuvos

dengiant

finansų

Respublikos
įstaigos

įmonių

kreditorinį

reikalavimą, būtų dengiamos tiek garantuotos, tiek negarantuotos paskolos gavėjo paskolos
finansų įstaigoje proporcingai konkrečios paskolos įsipareigojimų dydžiui. Tais atvejais, kai
paskolos gavėjui iškelta restruktūrizavimo byla ir paskolos gavėjas vykdo paskolos grąžinimą, o
finansų įstaiga, iki kreipimosi dėl garantijos išmokos mokėjimo, gautomis lėšomis dengia
negarantuotą paskolos dalį, garantijos išmokos tyrimo metu nustačius, kad negarantuota paskolos
dalis buvo dengiama ne iš paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių realizavimo gautų lėšų, bet
iš paskolos gavėjo veiklos ir (ar) kitų finansinių šaltinių, garantijos išmoka mažinama suma, kuria
padengta negarantuota paskolos dalis, lėšomis, gautomis nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo iš
paskolos gavėjo veiklos ir (ar) kitų finansinių šaltinių.
19. Tais atvejais, kai nustatomas garantijos suteikimo sąlygų nevykdymas (pvz., pažeidimai,
susiję su draudimu nemokėti dividendų, nemažinti įstatinio kapitalo, įsigyjamo turto paskirties
nepakeitimas ir pan.) ir nustatoma, kad finansų įstaigos priimti sprendimai ir (ar) atlikti veiksmai
pablogino INVEGOS kaip garanto padėtį, apskaičiuota galutinė mokėtina garantijos išmokos suma
mažinama 10 proc.
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VEKSELIO IR/AR LAIDAVIMO, KAIP PASKOLOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS, REALIZAVIMAS

V.

20. Atliekant garantijos išmokos tyrimą, laikoma, kad fizinio asmens teiktas laidavimas kaip
paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė yra realizuotas, jei finansų įstaiga pateikė informaciją,
kad yra priteista ir išieškoma skola pagal suteiktą laidavimą, pateikė laiduotojo turimo turto sąrašą
ir duomenis apie išieškotas bei tikėtinas išieškoti sumas iš laiduotojo pajamų ir jo turto, arba
pateikė informaciją, kad laiduotojo vardu nėra registruoto turto, ar kad laiduotojo turtas yra
nelikvidus ar turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimo, arba pateikė kitą informaciją dėl
realizavimo pagal fizinio asmens laidavimą negalimumo ir (ar) netikslingumo.
21. Tais atvejais, kai paskolos grąžinimui užtikrinti yra pateiktas kito juridinio asmens
vekselis ir/ar laidavimas, taikyta paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė laikoma visiškai
realizuota, kai:
21.1. įsipareigojimas yra įvykdytas arba yra pateikiami dokumentai pagrindžiantys, kad
vekselio davėjas ir/ar laiduotojas nebeturi galimybių vykdyti įsipareigojimų dėl jo nemokumo
(bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė) ar veiklos nutraukimo (įmonė registruoto turto neturi,
pajamų negauna, mokesčių, įmokų SODRAI nemoka, įmonės darbuotojai yra atleisti, kitų
duomenų, kad ankstesnė įmonės veikla vykdoma – nėra);
21.2. vekselio davėjas ir/ar laiduotojas yra veikiantis juridinis asmuo, tačiau pateikiami
finansiniai dokumentai (balansas, pelno nuostolio ataskaita), kuriais remiantis yra nustatoma, kad
vekselio davėjo ir/ar laiduotojo veikla yra nuostolinga, o jo turto realizavimo atveju gautų pajamų
neužtektų net INVEGOS negarantuotai paskolos daliai padengti.
22. Tais atvejais, kai finansų įstaiga prašo išmokėti garantijos išmokos sumą nerealizavus
vekselio/laidavimo kaip tai nustatyta Politikos 20 ir 21 punktuose, o vekselio davėjas/laiduotojas
yra įsipareigojęs užtikrinti tik konkrečią paskolos dalį, skaičiuojant garantijos išmoką, paskolos
gavėjo finansų įstaigai negrąžintos garantuotos paskolos suma yra mažinama dydžiu, kuris lygus
nerealizuoto vekselio/laidavimo sumai.

VI.

TERMINO, TRŪKSTAMIEMS (PAPILDOMIEMS) DOKUMENTAMS PATEIKTI, NUSTATYMAS

23. Tais atvejais, kai vertinant prašymą dėl garantijos išmokos ar jos dalies mokėjimo
nustatoma, kad finansų įstaiga su prašymu nepateikė visų dokumentų, yra nustatomas terminas
trūkstamiems dokumentams ir įrodymams pateikti. Termino trukmė nustatoma atsižvelgiant į
trūkstamų dokumentų pobūdį. Tuo atveju, kai:
23.1. finansų įstaiga nepateikė visų ar dalies dokumentų, patvirtinančių garantijos suteikimo
sąlygų įvykdymą, yra nustatomas ne trumpesnis nei 3 mėnesių terminas trūkstamiems
dokumentams ir įrodymams pateikti. Šis dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas, jei
finansų įstaiga pateikia INVEGAI prašymą jį pratęsti, nepasibaigus šiam terminui. Kai pasibaigia 3
mėnesių terminas ir (ar) jo pratęsimo terminas, skaičiuojant garantijos išmokos dydį, yra laikoma,
kad garantijos sąlygos yra neįvykdytos ir (ar) nepagrįstos ta apimtimi, kiek jos nepagrįstos
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tinkamais dokumentais ir įrodymais;
23.2. finansų įstaiga su prašymu nepateikė visų ar dalies dokumentų, patvirtinančių paskolos
grąžinimą užtikrinančių priemonių realizavimą ir (ar) negalėjimą jų realizuoti, nustatomas ne
trumpesnis nei bendradarbiavimo sutartyje numatytas kreipimosi dėl išmokos mokėjimo termino
pabaigos ir visais atvejais ne trumpesnis nei 12 mėnesių terminas, per kurį finansų įstaiga turi
pateikti dokumentus apie paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių realizavimą ir gautas lėšas.
Nepasibaigus nustatytam terminui, finansų įstaiga gali pateikti motyvuotą prašymą INVEGAI dėl
termino pratęsimo. Tuo atveju, jei terminas, per kurį finansų įstaiga gali kreiptis dėl išmokos
mokėjimo pasibaigia, ar pasibaigia terminas, per kurį finansų įstaiga turi pateikti dokumentus apie
paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių realizavimo užbaigimą, laikoma, kad įsipareigojimai
pagal garantiją yra pasibaigę suėjus garantijos terminui ir (ar) INVEGAI nepateikus reikiamų
dokumentų;
23.3.

įkeistas

turtas

yra

dingęs,

finansų

įstaigai

nustatoma

ne

trumpesnis

nei

bendradarbiavimo sutartyje nustatytas kreipimosi dėl išmokos mokėjimo termino pabaiga, bet
visais atvejais ne trumpesnis nei 12 mėnesių terminas, per kurį ji gali pateikti dokumentus,
įrodančius atliktus teisinius veiksmus dėl dingusio turto suradimo ir prašyti sumokėti garantijos
išmoką ta apimtimi, kuria buvo sumažinta garantijos išmoka dėl dingusio turto. Kartu finansų
įstaiga informuojama, kad praėjus nustatytam terminui ir nepateikus dokumentų, įrodančių
atliktus teisinius veiksmus dėl dingusio turto suradimo arba prašymo pratęsti nustatytą terminą,
INVEGA įsipareigojimus, pagal suteiktą garantiją, laikys pasibaigusiais.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Tais atvejais, kai atitinkamas Individualių garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir
mokėjimo taisykles suformuoja kilusius ginčus nagrinėjantys Lietuvos Respublikos teismai,
vadovaujamasi įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose/nutartyse pateiktais išaiškinimais.
25. Šios Politikos nuostatos taikomos garantijoms, suteiktoms po Politikos patvirtinimo.
26. Garantijoms, suteiktoms iki šios Politikos patvirtinimo, taikomi INVEGOS valdybos priimti
sprendimai garantijų išmokų dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais: INVEGOS valdybos
2013 m. vasario 18 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr. 008), INVEGOS valdybos
2013 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr. 034), INVEGOS valdybos
2015 m. balandžio 30 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr. 020), 2017 m. kovo 23 d. sprendimas
(posėdžio protokolas Nr. 013).
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