


Žemės ūkio paskola apyvartinėms lėšoms  
be įkeitimo 

Ignalinos kredito unija siūlo Jums iki šių metų pabaigos 
pasinaudoti išskirtine paskola apyvartinėms lėšoms, kuriai 
nereikia jokio įkeitimo. Tai itin pigi ir lanksti alternatyva 
prekiniams kreditams, kuriais apyvartines lėšas šiuo metu 

formuoja didelė dalis Lietuvos ūkių.



Kodėl reikia rinktis 
šią paskolą?

Nereikia užstato
Paskolai užtikrinti naudojama iki 90 proc. „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija.
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Pigu
Metinė palūkanų norma – iki 4,95 proc. Nuo jų UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ 2 
metus taiko net iki 80 proc. siekiančią palūkanų kompensaciją. Ši paskola yra maždaug 10 
kartų pigesnė nei prekinis kreditas.

Platus panaudojimas
Žaliavoms, įrangai, technikai, dalims, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams 
sumokėti. Paskolos lėšomis galima apmokėti ir PVM.

Lankstus paskolos grąžinimo terminas
Galima rinktis iš 2 grąžinimo grafikų. Grafikas „3+3”: 3 metų paskolos grąžinimo atidėjimas, 
pratęsus – paskola grąžinama per 3 metus. Grafikas „6”: paskola grąžinama per 6 metų 
laikotarpį lygiomis dalimis kasmet. Kiekvienam klientui taikomas individualus ir jo poreikius 
bei situaciją geriausiai atitinkantis paskolos grąžinimo sprendimas.



Kita svarbi 
informacija

Papildomas pajus –  
iki 2,5 proc. 

Pajus
Administravimo mokestis –  

1 proc. nuo paskolos 
sumos, bet ne mažiau kaip 

250 eurų.

Mokestis
Maksimali paskolos suma – 

5 mln. eurų.

Dydis
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Šis pasiūlymas galioja iki 
2021 m. gruodžio 31 d. 

Terminas



Paskolos gavimo 
proceso eiga

Vertinimas
1. Paraiškos pateikimas 
2. Projekto vertinimas

Sprendimas
3. Unijos sprendimas 
4. Garantijų fondo 

sprendimas

Paskola
5. Sutarties sudarymas 
6. Garantijos gavimas 
7. Paskolos išmokėjimas



Vitalija Cicėnaitė

Kreditų specialistė

Tel. 8 684 08401  
vitalija.cicenaite@kreda.lt 

Susisiekime ir aptarkime 
mūsų bendradarbiavimą
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Laima Malinauskienė

Skyriaus vadovė

Tel. 8 607 91191 
laima.malinauskiene@kreda.lt 

Inga Gudėnienė

Kreditų specialistė

Tel. 8 672 07805 
inga.gudeniene@kreda.lt 

Rolanda Petrulienė

Vadovės pavaduotoja

Tel. 8 608 00706 
rolanda.petruliene@kreda.lt 

Alina Sakalauskienė

Kreditų specialistė

Tel. 8 647 14516 
alina.sakalauskiene@kreda.lt 

Galina Jarmalienė

Kreditų vadybininkė

Tel. 8 683 98868 
galina.jarmaliene@kreda.lt 

Daiva Svidinskienė

Skyriaus vadovė

Tel. 8 687 79707 
daiva.svidinskiene@kreda.lt 

Natalia Pirogova

Kreditų vadybininkė

Tel. 8 636 06915 
natalja.pirogova@kreda.lt 

Ignalinos skyrius Utenos skyrius Švenčionių skyrius Zarasų – Visagino skyrius



AČIŪ


