
  

    
    Testo atsakymai 
 

Klausimas Atsakymas 

1. Kas yra Kredito linija? 

Suteiktas Kredito limitas nuo 100 iki 5000 €, kuriuo galima 
naudoti dalimis arba visu iš karto, pagal poreikį. 

2. Kuo Kredito linija skiriasi nuo Vartojimo 
paskolos? 

Tuo, kad su Kredito linija palūkanos skaičiuojamos tik už 
panaudotą Kredito limito dalį, o Vartojimo paskolos atveju - už 
visą pasiskolintą sumą. 

3. Iš ko susideda Kredito 
linijos pilna kaina? Tik iš palūkanų už panaudotą Kredito limitą. 

4. Kokiu atveju naudojimasis Kredito linija 
būtų laikomas atsakingu skolinimusi? Visi variantai teisingi 

5. Kokiam laikotarpiui paskaičiuojamos 
minimalios mėnesinės įmokos? 36 mėnesių laikotarpiui 

6. Kokiomis sąlygomis galima išbandyti 
Kredito liniją? 

90 dienų nuo sutarties sudarymo pasinaudoti Grąžinimo 
garantija. 

7. Kaip veikia Kredito linijos limitas? 

Naudojantis limitu, jis mažėja, o mokant įmokas atsistato, bet 
mažesnėmis sumomis nei sumokėtos įmokos, kadangi įmokos 
dengia ir priskaičiuotas palūkanas. 

8. Kaip grąžinamas panaudotas limitas? 

Grąžinant panaudotą Kredito limitą būtina mokėti minimalias 
mėnesines įmokas, bet naudinga mokėti didesnes. Grąžinant 
didesnėmis sumomis - trumpėja grąžinimo laikotarpis ir 
sumokama mažiau palūkanų. 

9. Ar galima naudotis turimu limitu, jei 
vėluojama sumokėti minimalią mėnesinę 
įmoką? Negalima. 

10. Kada ir kaip perskaičiuojama minimali 
mėnesinė įmoka? 

Minimali mėnesinė įmoka perkaičiuojama, kas kartą, kai 
pasinaudojama limitu. 

11. Ar yra galimybė nemokėti minimalių 
įmokų, kokias atvejais ir kokiam 
maksimaliam laikotarpiui? 

Atsižvelgiant į pasikeitusią kliento pajamų situaciją, gali būti 
suteiktas įmokų atidėjimą iki 3 mėnesių. 

12. Kokiais būdais galima pasinaudoti 
turimu Kredito linijos limitu? Abu variantai teisingi. 

13. Kokiais būdais galima kreiptis dėl 
Kredito linijos? 

Internetu, telefonu arba užpildant popierinę paraišką IKI 
parduotuvėje. 

14. Kada galima pasirinkti mokėjimo 
dieną? 

Mokėjimos dieną pasirinkti galima sudarant Kredito linijos 
sutartį, o po sutarties sudarymo, tai galima padaryti po 3 mėn. 

15.  Ar Kredito linija turi fiksuotą mokėjimo 
planą? 

Neturi, nes panaudotą limitą ar jo dalį galima grąžinti bet kada, 
galima mokėti didesnes nei minimalias mėnesines įmokas. Be 
to, minimalios mėnesinės įmokos perskaičiuojamos kiekvieną 
kartą klientui pasinaudojant limitu. 



 

 



 



 


