
VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO VEIKLOS ATASKAITA
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1

A. Informacija apie vykdytą vartojimo kreditų teikimo arba tarpusavio skolinimo 

platformos operatoriaus veiklą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2 Išmokėtų vartojimo kreditų skaičius, vnt. 8989 8989

3 Likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma, Eur 22850367.32 22850367.32

4

Iš jų, Eur. Likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma, kai vartojimo kredito grąžinimo 

terminas buvo pratęstas, vartojimo kredito gavėjui sumokėjus pratęsimo mokestį 0 0

5 Vartojimo kredito gavėjų skaičius, vnt. 6683 6683

6 Iš jų, vnt. Vartojimo kredito gavėjų, jaunesnių nei dvidešimt penkerių metų, skaičius 960 960

7 Paskolos davėjų skaičius, vnt. 7694 7694

8

Išmokėtų vartojimo kreditų, kurių grąžinimui užtikrinti pritaikytos prievolės įvykdymo užtikrinimo 

priemonės, skaičius, vnt. 0 0 0 0

9 Iš jų, vnt. Garantijos ir laidavimai 0 0

10

Iš jų, vnt. Draudimas (įskaitant, kai vartojimo kredito gavėjas draudžia gyvybę vartojimo 

kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus arba paskolos davėjo naudai) 0 0

11 Iš jų, vnt. Turto įkeitimas 0 0

12 Iš jų, vnt. Vekseliai 0 0

13 Vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas, skaičius, vnt. 1590 0 0 1590

14

Iš jų, vnt. Vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 30 dienų, bet ne 

daugiau kaip 60 dienų iš eilės, skaičius 240 240

15

Iš jų, vnt. Vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 60 dienų, bet ne 

daugiau kaip 90 dienų iš eilės, skaičius 190 190

16

Iš jų, vnt. Vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 90 dienų iš eilės, 

skaičius 1160 1160

17 Vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas, suma, Eur 2985704.03 0 0 2985704.03

18

Iš jų, Eur. Vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 

30 dienų, bet ne daugiau kaip 60 dienų iš eilės, suma 610026.5 610026.5

19

Iš jų, Eur. Vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 

60 dienų, bet ne daugiau kaip 90 dienų iš eilės, suma 352322.21 352322.21

20

Iš jų, Eur. Vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 

90 dienų iš eilės, suma 2023355.32 2023355.32

21

Vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias skola buvo perduota išieškoti tretiesiems asmenims, 

skaičius, vnt. 1280 0 0 1280

22

Iš jų, vnt. Vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias skola buvo perduota išieškoti teismo būdu, 

skaičius, vnt. 881 881

23

Iš jų, vnt. Vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias skola buvo perduota išieškoti ikiteisminiu 

būdu, skaičius, vnt. 399 399

24

B. Informacija apie vykdytą vartojimo kreditų teikimo arba tarpusavio skolinimo 

platformos operatoriaus veiklą per ataskaitinį laikotarpį

25 Išmokėtų vartojimo kreditų skaičius, vnt. 1471 1471

26 Išmokėtų vartojimo kreditų suma, Eur 4548588.82 4548588.82

27 Vidutinė bendros vartojimo kredito kainos metinė norma, proc. 25.13 25.13

28 Vidutinė vartojimo kredito palūkanų norma, proc. 16.08 16.08

29 Per ataskaitinį laikotarpį vartojimo kredito gavėjų sumokėta bendra vartojimo kredito kaina, Eur 970407.92 970407.92

30 Vidutinė per atskaitinį laikotarpį suteikto vartojimo kredito trukmė, mėnesiais 40 40

31

Nutrauktų vartojimo kredito sutarčių, kai vartojimo kredito gavėjas nevykdė savo įsipareigojimų, 

skaičius, vnt. 239 239

32 Gautų vartojimo kredito gavėjų skundų skaičius, vnt. 0 0

33 Gautų iš trečiųjų asmenų skundų skaičius, vnt. 0 0

34

C. Informacija apie vykdytą mažųjų vartojimo kreditų teikimo arba tarpusavio skolinimo 

platformos operatoriaus veiklą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

35 Išmokėtų mažųjų vartojimo kreditų skaičius, vnt. 31

36 Likusi grąžinti išmokėtų mažųjų vartojimo kreditų suma, Eur 3629.63

37

Iš jų, Eur. Likusi grąžinti išmokėtų mažųjų vartojimo kreditų suma, kai vartojimo kredito 

grąžinimo terminas buvo pratęstas, vartojimo kredito gavėjui sumokėjus pratęsimo mokestį

38 Mažojo vartojimo kredito gavėjų skaičius, vnt. 31

39 Iš jų, vnt. Mažojo vartojimo kredito gavėjų, jaunesnių nei dvidešimt penkerių metų, skaičius 4
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40

Išmokėtų mažųjų vartojimo kreditų, kurių grąžinimui užtikrinti buvo pritaikytos prievolės 

įvykdymo užtikrinimo priemonės, skaičius, vnt. 0

41 Iš jų, vnt. Garantijos ir laidavimai

42

Iš jų, vnt. Draudimas (įskaitant, kai vartojimo kredito gavėjas draudžia gyvybę vartojimo 

kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus arba paskolos davėjo naudai)

43 Iš jų, vnt. Turto įkeitimas

44 Iš jų, vnt. Vekseliai

45 Mažųjų vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas, skaičius, vnt. 0

46

Iš jų, vnt. Mažųjų vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 30 dienų, 

bet ne daugiau kaip 60 dienų iš eilės, skaičius 0

47

Iš jų, vnt. Mažųjų vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 60 dienų, 

bet ne daugiau kaip 90 dienų iš eilės, skaičius 0

48

Iš jų, vnt. Mažųjų vartojimo kreditų, kai mokėjimas buvo pradelstas daugiau kaip 90 dienų iš 

eilės, skaičius 0

49

Mažojo vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas, suma (įskaitant 

netesybas ir palūkanas), Eur 0

50

Iš jų, Eur. Mažojo vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas 

daugiau kaip 30 dienų, bet ne daugiau kaip 60 dienų iš eilės, suma 0

51

Iš jų, Eur. Mažojo vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas 

daugiau kaip 60 dienų, bet ne daugiau kaip 90 dienų iš eilės, suma 0

52

Iš jų, Eur. Mažojo vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas 

daugiau kaip 90 dienų iš eilės, suma 0

53

Mažojo vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias skola buvo perduota išieškoti tretiesiems 

asmenims, skaičius, vnt. 0

54

Iš jų, vnt. Vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias skola buvo perduota išieškoti teismo būdu, 

skaičius, vnt.

55

Iš jų, vnt. Vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias skola buvo perduota išieškoti ikiteisminiu 

būdu, skaičius, vnt.

56

D. Informacija apie vykdytą mažųjų vartojimo kreditų teikimo arba tarpusavio skolinimo 

platformos operatoriaus veiklą per ataskaitinį laikotarpį

57 Išmokėtų mažųjų vartojimo kreditų skaičius, vnt. 42

58 Išmokėtų mažųjų vartojimo kreditų suma, Eur 5750

59 Iš jų, Eur. Ryšio priemonėmis (telefonu, internetu) suteiktų mažųjų vartojimo kreditų suma

60 Vidutinė bendros mažųjų vartojimo kreditų kainos metinė norma, proc. 62.28

61 Vidutinė mažųjų vartojimo kreditų palūkanų norma, proc. 28.55

62 Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį suteikto mažojo vartojimo kredito trukmė, mėnesiais 3

63 Grąžintų mažųjų vartojimo kreditų suma, Eur 2870.37

64

Iš jų, Eur. Grąžintų mažųjų vartojimo kreditų suma, kai mažasis vartojimo kreditas ar jo dalis 

buvo grąžinti pritaikius prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones

65

Per ataskaitinį laikotarpį mažojo vartojimo kredito gavėjų sumokėta bendra vartojimo kredito 

kaina, Eur 178.64

66

Nutrauktų vartojimo kredito sutarčių, pagal kurias buvo išmokėti mažieji vartojimo kreditai, kai 

vartojimo kredito gavėjas nevykdė savo įsipareigojimų,  skaičius, vnt. 0

67 Gautų mažojo vartojimo kredito gavėjų skundų skaičius, vnt.


