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Dažniausiai užduodami klausimai 

susiję su kredito unijos bankrotu 

 

Ar kredito unijos einamojoje sąskaitoje laikyti pinigai yra traktuojami kaip indėlis – t. y. ar draudimo išmoka 
bus mokama ir už sąskaitoje laikytas lėšas? 

Taip, draudimo išmoka išmokama abiem atvejais: indėliai ir lėšos kredito unijos einamojoje sąskaitoje šiuo atveju 
traktuojami vienodai.  

 

Ar draudimo išmokos bus mokamos ir gyventojams, ir įmonėms? 

Draudimo išmokos bus išmokėtos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. 

 

Kokia institucija išmoka  indėlių draudimo išmokas? 

Indėlių draudimo išmokų mokėjimą organizuoja VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Pagal VĮ ,,Indėlių ir investicijų 
draudimo“ įtvirtintą tvarką, draudimo išmokos yra išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. 
Remiantis įstatymu, teisę į draudimo išmoką indėlininkas turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. 

 

Ar man kompensuos visas palūkanas, kurias sukaupiau savo sąskaitoje padėjęs indėlį? 

Taip. Apdrausto indėlio palūkanos, kurios yra sukauptos iki draudiminio įvykio, bus priskaičiuotos ir išmokėtos kaip 
draudimo išmokos sumos dalis. 

 

Ar bus kompensuotas kredito unijoje laikytas pajus? 

Pagal LR Kredito unijų įstatymą, kredito unijos bankroto atveju pajininkai turi teisę gauti likviduojamos kredito 
unijos turto dalį proporcingą pajinio įnašo dydžiui, kai atsiskaitoma su visais kreditoriais, t. y. paskutine eile.  

 

Kas ir kaip apskaičiuos man priklausančią draudimo išmoką? 

Draudimo išmokas apskaičiuoja VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, remdamasi kredito unijos pateiktais 
duomenimis. Draudimo išmokos vienam indėlininkui suma apskaičiuojama sudedant visas indėlininko pinigų, 
laikomų pagal indėlio ir (ar) sąskaitos sutartis, sumas ir atimant indėlininko įsipareigojimus kredito unijai (pagal 
paskolos sutartis). Iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais (t.y. 345 280 litų) kompensuojama 100 proc. 

Pavyzdys: 

1.      Klientas turi dvi sąskaitas, vienoje laiko 15 000 litų, kitoje – 10 000 eurų. Indėlio dydis lygus: 15 000 
litų + 10 000 eurų x 3,4528 = 49 528 litų. 

Klientui priklausančios draudimo išmokos dydis (K): 

K = 49 528 x 100 proc.  

arba K = 49 528 litų 

2.      Klientas laiko 250 000 litų ir 30 000 eurų indėlius. Indėlio dydis lygus: 250 000 litų + 30 000 eurų x 
3,4528 = 353 584 litų. 

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų 

3.      Klientas turi indėlį 500 000 litų. 

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų 
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Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje 
www.iidraudimas.lt 

 

Kredito unijoje turėjau indėlį ir paskolą. Kaip man bus skaičiuojama draudimo išmoka? 

Skaičiuojant draudimo išmoką pagal LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, jeigu 
indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (yra paėmęs paskolą), tokiu atveju draudimo suma, ne didesnė kaip 
345 280 Lt, yra skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus. Jeigu indėlis yra didesnis už įsipareigojimų 
sumą, draudimo išmoka apskaičiuojama nuo jų skirtumo, o jeigu mažesnis – indėlininkui draudimo išmoka 
nepriklauso. 

Pavyzdys: 

1.      Indėlio suma 50 000 litų, paskolų ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigai suma 20 000 litų, tokiu atveju 
draudimo išmoka bus skirtumas, t. y. 30 000 litų. 

2.      Indėlio suma 50 000 litų, paskolų ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigai suma 60 000 litų, tokiu atveju 
indėlininkui draudimo išmoka nemokama. 

 

Kredito unijoje turėjau kelias sąskaitas (kelis indėlius). Kaip man bus skaičiuojama draudimo išmoka? 

Draudimo išmokos mokamos indėlininkui, o ne sąskaitai. Taigi, asmenims, kredito unijoje turintiems kelias 
sąskaitas (arba kelis indėlius), visos skirtingose sąskaitose laikytos lėšos bus susumuotos ir bus išmokėta viena 
bendra draudimo išmoka – iki 345 280 Lt asmeniui. 

 

Kredito unijoje laikiau indėlį ne nacionaline, o užsienio valiuta. Ar draudimo išmoka bus išmokėta ta pačia 
valiuta? 

Pagal VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimo“ įtvirtintą tvarką, draudimo išmokos yra skaičiuojamos ir mokamos 
nacionaline valiuta. Apskaičiuojant taikomas draudžiamojo įvykio dieną Lietuvos banko paskelbtas valiutos kursas. 

 

Ką daryti, jei šiuo metu esu laikinai išvykęs iš Lietuvos ar dėl kitų priežasčių negaliu pakeisti kredito unijos 
turimos sąskaitos į kitą? 

Nors į kredito unijoje esančias sąskaitas VSDFV išmokos nebebus pervedamos, tačiau gyventojai šių išmokų 
nepraras. Išmokų gavėjams siūloma kreiptis į VSDFV skyrių ir informuoti apie sąskaitą kitoje kredito įstaigoje. 

 

Iš kredito unijos esu paėmęs paskolą arba kreditą iš mokėjimo kortelės. Ką man reikia daryti šiuo metu, kai 
yra atšaukta kredito unijos licencija? 

Paskolų (mokėjimo kortelių kreditų) gavėjai įmokas turi mokėti įprasta tvarka. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti 
paskolos gavėjo vardą, pavardę, paskolos ar kreditinės kortelės sutarties numerį. 

 

Kredito unijoje turėjau bendrą sąskaitą su keliais asmenimis. Kaip tokiu atveju bus išmokama draudimo 
išmoka? 

Bendrą sąskaitą atidarantys keli asmenys tampa sąskaitos bendrasavininkiais. Mokant draudimo išmoką, sąskaitoje 
esantys pinigai bus padalijami lygiomis dalimis (išskyrus atvejus, kai turimi kitokie duomenys) į tiek dalių, kiek yra 
sąskaitos turėtojų, ir sąskaitos turėtojams priklausys atitinkamo dydžio draudimo išmoka. Kiekvienas iš bendros 
sąskaitos turėtojų yra laikomas indėlininku ir turi teisę į maksimalaus dydžio (345 280 Lt) neviršijančią išmoką. 

Pavyzdys: 

1.      Asmuo A, asmuo B ir asmuo C atidarė bendrą sąskaitą, kurioje turėjo 1 200 000 litų. 

Draudimo išmoka: 1 200 000 litų / 3 sąskaitos bendrasavininkiai = 400 000 litų 

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų 

http://www.iidraudimas.lt/
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Asmuo A, asmuo B ir asmuo C gauna po 345 280 litų 

2.      Asmuo A ir asmuo B atidarė bendrą sąskaitą, kurioje turėjo 50 000 litų. 

Draudimo išmoka: 50 000 litų / 2 sąskaitos turėtojų = 25 000 litų 

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų 

Asmuo A ir asmuo B gauna po 25 000 litų 

 

Mano pensija buvo pervedama į sąskaitą kredito unijoje. Ar galėsiu toliau joje gauti pensiją? 

Kadangi pervedimai į kredito unijos sąskaitas sustabdyti, pensijų gavėjai, kurie jau turi sąskaitą kitoje kredito 
įstaigoje, turėtų kreiptis į teritorinį VSDFV skyrių pagal gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą dėl išmokų pervedimo 
į kitą sąskaitą. Jeigu pensijų gavėjai neturi kitos sąskaitos, siūlytume pasirinkti kitą kredito įstaigą ir joje atsidaryti 
sąskaitą, o tai padarius informuoti apie tai teritorinį VSDFV skyrių pagal gyvenamąją vietą. 

Į teritorinius VSDFV skyrius turi kreiptis ir tie asmenys, kurie jau yra pateikę prašymus dėl ligos pašalpų pervedimo 
į kredito unijoje esančias sąskaitas, tačiau jų dar nėra gavę. Šios pašalpos mokamos ne periodiškai, o pagal gavėjo 
prašymą. Apribojus kredito unijos veiklą, ligos pašalpų pervedimas į unijoje esančias sąskaitas buvo sustabdytas. Po 
to, kai ligos pašalpų gavėjai pateiks VSDFV informaciją apie naujas sąskaitas kitose kredito įstaigose, jie gaus jiems 
priklausančias išmokas. 

 

Ar veikia unijos mokėjimo kortelės?  

Lietuvos bankui priėmus nutarimą atšaukti kredito unijos licenciją, jos išduotų mokėjimo kortelių naudojimas 
sustabdytas. Šiomis kortelėmis  negalima atlikti jokių finansinių operacijų. 

 

Ką daryti mokėjimo kortelių turėtojams, turėjusiems lėšų sąskaitose? 

Mokėjimo kortelių savininkams, turėjusiems lėšų sąskaitose, nereikia imtis jokių veiksmų. Visa informacija apie 
sąskaitose turėtas lėšas iš kredito unijos bus perduota VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, vykdančią draudimo 
išmokų mokėjimą. 

Pagal LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, visos lėšos einamosiose sąskaitose iki 100 
tūkst. eurų (345 280 Lt) yra apdraustos ir bus išmokėtos jų turėtojams. Informacija apie lėšų išmokėjimą pateikiama 
interneto svetainėse: www.iidraudimas.lt ir  www.lku.lt svetainėse. 

 

Kas iš kredito unijos klientų gali reikšti kreditorių reikalavimus ir kokia eile? 

Teismui priėmus nutartį iškelti kredito unijai bankroto bylą, kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo, kuriam kredito 
unija turi įsipareigojimų (išskyrus pajinius įnašus), per teismo nustatytą laikotarpį turės teisę pareikšti savo 
reikalavimus. Kredito unijos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė reglamentuojama LR Kredito unijų įstatymo 76 
straipsnyje: 

1)  pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai; 

2)  antrąja eile tenkinami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su 
draudimo išmokų kredito unijos indėlininkams išmokėjimu; 

3)  trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei dėl valstybinio 
socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų 
valstybės vardu ir su valstybės garantija; 

4)  ketvirtąja eile tenkinami kiti kredito unijos kreditorių, išskyrus nurodytus šio straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 
dalyse, reikalavimai; 

5)  penktąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai pagal sutartis, kurių sąlygos atitinka pasitikėtinės 
(subordinuotos) paskolos sąlygas. 

6)  šeštąja eile tenkinami kredito unijos stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir kredito unijos 
administracijos vadovo reikalavimai. 

http://www.iidraudimas.lt/
http://www.lku.lt/

