
NEATLYGINTINĖS PASKOLOS SUTARTIS 

Šią Paskolos sutartį (toliau – Sutartis) pasirašė: 

 

Šalis Paskolos davėjas Paskolos gavėjas 

Pavadinimas / Vardas, 

Pavardė 

  

Įmonės / asmens kodas   

Buveinės / gyv. vietos 

adresas 

  

Sutartį pasirašantis įmonės 
atstovas (vardas, pavardė, 

pareigos) 

  

 
(Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjas toliau kartu gali būti vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi) 

 
1. Paskola 

 
1.1. Šia Sutartimi Paskolos davėjas suteikia Paskolos gavėjui toliau nurodyto dydžio piniginę paskolą (toliau 

1.3. Šalys susitaria, kad ši Sutartis yra neatlygintinė ir Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola 

nemoka Paskolos davėjui jokių palūkanų. 

1.4. Paskolos gavėjas įsipareigoja Paskolos davėjui grąžinti Paskolą toliau nurodytu terminu (toliau – 
Paskolos grąžinimo terminas): 

iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos, dėl tokio išankstinio grąžinimo nemokėdamas jokio bet kurios 

rūšies papildomo atlygio. 

1.6. Paskolos gavėjas grąžina Paskolą ir atlieka kitus mokėjimus pagal Sutartį į Paskolos davėjo nurodytą 
sąskaitą banke arba grynais pinigais, arba atlieka įskaitymą. 

1.7. Šaliai ar Šalims nutraukus Sutartį, Paskolos grąžinimo terminas ir kitų su Paskola susijusių mokėjimų 
terminai, kurie nebuvo suėję anksčiau, laikomi suėjusiais paskutinę Sutarties galiojimo dieną. 

 

2. Atsakomybė 
 

2.1. Šalis, kuri nevykdo prisiimtų pagal šią Sutartį įsipareigojimų, atlygina visus kitos Šalies dėl to 
atsiradusius nuostolius. 

2.2. Jeigu Paskolos gavėjas laiku nesumoka bet kurios pagal Sutartį mokėtinos sumos, jis moka Paskolos 

davėjui 0,06 (šešių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą sumokėti dieną. 

2.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jei Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos 
jėgos, t.y. Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti 

Sutarties pasirašymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 
Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 

pažeidžia savo prievoles. Sutarties neįvykdžiusi Šalis apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei 

jos įtaką Sutarties įvykdymui privalo pranešti kitai Šaliai per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos 
nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimo dienos. 

 
3. Konfidencialumas 

 

3.1. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią Šalys suteikė viena kitai vykdydamos Sutartį, taip pat 
Sutarties turinio konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neatskleisti tokios 

informacijos jokiems kitiems asmenims, išskyrus:  

          ne vėliau kaip 
 
1.5. Paskolos gavėjas turi teisę bet kuriuo metu savo iniciatyva grąžinti Paskolą ar jos dalį Paskolos davėjui 

1.2. Paskolos davėjas Paskolą išmoka į Paskolos gavėjo nurodytą sąskaitą banke: 

   Sąskaitos Nr.:                                                      ;         bankas:                                                
                         

va
paskolos suma, Eur:
dinamą "Paskola"):  

   

Data:                                 
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3.2. atitinkamiems teisės ir (ar) mokesčių konsultantams, draudikams, auditoriams ar paskolų davėjams; 
3.3. kitam asmeniui tiek, kiek tai reikalaujama pagal įstatymus, bet kurio kompetentingos jurisdikcijos 

teismo, valstybinės ar priežiūros institucijos, ar kai yra teisinė prievolė atskleisti. 
 

4. Sutarties galiojimas ir pakeitimas 

 
4.1. Sutartis įsigalioja Paskolos ar jos dalies išmokėjimo Paskolos gavėjui dieną ir galioja tol, kol Paskolos 

gavėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.  
4.2. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas ar kita kompetentinga institucija nusprendžia, kad bet kuri 

Sutarties sąlyga negalioja visa apimtimi ar iš dalies ar kitu būdu netaikoma, bet galiotų ir būtų 
taikoma, jei būtų tinkamai pakeista, tuomet tokia sąlyga turi būti taikoma su pakeitimu, reikalingu, 

kad ji būtų galiojančia ir taikoma. Jei tokia sąlyga negali būti taip pakeista, jos negaliojimas ar 

netaikymas neturi įtakos ir neigiamai nepaveikia likusios Sutarties dalies galiojimo ar taikymo. 
4.3. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir Šalių 

tinkamai pasirašyti. 
4.4. Sutarties sąlygos, kurios aiškiai ar numanomai yra skirtos galioti po Sutarties visiško ar dalinio 

nutraukimo ar pasibaigimo, ir toliau galioja bei saisto visas Šalis. 

 
5. Sutarties nutraukimo pagrindai 

 
5.1. Jei įvyksta bet kuris toliau Sutarties 5.2 straipsnyje numatytas Sutarties nutraukimo pagrindas, 

Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Paskolos gavėjui, išskyrus jei iki minėtame pranešime 

nurodytos paskutinės dienos nelieka nei vieno Sutarties nutraukimo pagrindo. 

5.2. Sutarties nutraukimo pagrindai yra šie: 
5.2.1. Paskolos gavėjas laiku neįvykdo bet kurio savo mokėjimo pagal Sutartį ir šio pažeidimo 

neištaiso per 10 (dešimt) kalendorinių dienų ar padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą;  
5.2.2. Paskolos davėjas perleidžia visas turimas Paskolos gavėjo akcijas (kapitalo dalis) ar didžiąją 

jų dalį (daugiau nei ½) ar dėl kitų priežasčių netenka nuosavybės teisės į turimas Paskolos 

gavėjo akcijas (kapitalo dalis) ar didžiąją jų dalį; 
5.2.3. įstatymai draudžia Paskolos davėjui būti suteikus Paskolą. 

5.3. Jei Paskolos davėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, Paskolos gavėjas turi teisę vienašališkai ir 
nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį prieš 10 (dešimt)  kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai 

Paskolos davėjui, išskyrus jei iki minėtame pranešime nurodytos paskutinės dienos tas pažeidimas yra 

ištaisomas. Paskolos gavėjas taip pat turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti 
Sutartį grąžindamas visą išduotą ir negrąžintą Paskolos sumą pagal Sutarties 1.5 straipsnį. 

 
6. Baigiamosios sąlygos 

 
6.1. Sutartis sudaroma, aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

6.2. Šalių ginčai, susiję su šios Sutarties pasirašymu, sudarymu ar vykdymu, sprendžiami Lietuvos 

Respublikos teismuose. 
6.3. Nei viena Šalis neturi teisės perduoti ar kitu būdu perleisti (įskaitant pagal įstatymą) Sutarties ar 

jokios savo teisės ar pareigos pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies 
sutikimo. 

6.4. Ši Sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, abu kurie laikomi viena ir ta pačia sutartimi. Sutarties 

pasirašymo metu kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių. 
 

TAI PATVIRTINDAMI Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjas žemiau tinkamai pasirašė Sutarties pradžioje 
aukščiau nurodytą dieną: 

 

 

Paskolos davėjas: 

 

 

 ________________________

  

(parašas, vardas, pavardė) 

Paskolos gavėjas: 

 

  

________________________ 

 

(atstovo parašas, vardas, pavardė, pareigos) 
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