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Moratoriumo rengimo kontekstas 

Šių metų balandžio 2 dieną Europos bankininkystės institucija (European Banking Authority) paskelbė 

gaires (toliau – Gairės) dėl paskolų grąžinimo COVID-19 krizė kontekste1). Remiantis šiomis gairėmis, 

Lietuvos bankų asociacija suformavo darbo grupę, kuri suderintų privataus kredito įstaigų sektoriaus 

moratoriumo kriterijus. Šis privatus moratoriumas (toliau – Moratoriumas) yra grindžiamas Europos 

bankininkystės institucijos (EBI) gairėmis EBA/GL/2020/02. 

Lietuvos bankų asociacija apie šį procesą informavo Lietuvos banką bei Lietuvos banko Priežiūros 

tarnybą, kuri savo ruožtu derino Moratoriumo rengimą su Konkurencijos taryba. Aptariant 

Moratoriumo kriterijus, darbo grupė nesikeitė informacija, kuri galėtų būti klasifikuojama kaip kredito 

įstaigos ar verslo paslaptis, kuri gali būti vertinama kaip jautri ir privilegijuota informacija. Diskusijos 

buvo paremtos Gairėmis ir atsižvelgė į valstybės taikomų priemonių visumą bei ekonominį COVID-19 

poveikį skirtingiems ekonomikos sektoriams. 

Pasirašiusių kredito įstaigų ir Lietuvos banko nuomone, šis Moratoriumas yra objektyviai būtinas 

siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos neigiamą poveikį Lietuvos ūkio subjektams ir neviršija to, kas 

yra griežtai būtina siekiant jo tikslų bei aukščiau nurodytų problemų sprendimo. 

Konkurencijos taryba patvirtino, kad tokio Moratoriumo rengimas ir derinimas neprieštarauja 

konkurenciją reglamentuojantiems teisės aktams, jei diskusijų metu nėra keičiamasi jautria 

informacija. Darbo grupės nariai supažindinti su Konkurencijos tarybos komentaru ir įsipareigoja 

laikytis nurodytų reikalavimų ir rekomendacijų. 

 

Moratoriumą skelbiančios kredito įstaigos  

Šį Moratoriumą skelbia AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, 

Lietuvos centrinė kredito unija ir jos finansinė grupė, „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius, UAB 

Medicinos bankas, "OP Corporate Bank plc" Lietuvos filialas, UAB "OP Finance", AB SEB bankas, 

„Swedbank“ AB, AB „Šiaulių bankas“. 

Šiam Moratoriumui pilna apimtimi pritaria Lietuvos bankas. 

Šis Moratoriumas yra atviras, prie jo galiojančiomis sąlygomis gali prisijungti visi Lietuvos kredito rinkos 

dalyviai, teikiantys kreditus juridiniams asmenims. 

 

Moratoriumo galiojimas 

Šis Moratoriumas savo esme yra laikinas. Moratoriumas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos ir galioja 

iki 2020 m. liepos mėn. 1 dienos. Moratoriumą paskelbusių kredito įstaigų sprendimu Moratoriumo 

galiojimas gali būti pratęstas. 

Bendrieji principai 

- Kredito įstaigos, prisijungusios prie šio Moratoriumo, įsipareigoja keisti savo klientams – 

juridiniams asmenims - išduotų paskolų, kuriose numatyti daliniai paskolos grąžinimai, 

įskaitant apyvartinių lėšų finansavimo priemones  su privalomai mažėjančiu panaudojimo 

 
1 https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-

repayments-applied-light-covid-19-crisis 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis


 
Laikinas kredito įsipareigojimų moratoriumas 
juridiniams asmenims 

3 

 

limitu (išskyrus atvejus, kuomet visa paskola yra grąžinama laikotarpio pabaigoje), bei lizingo 

sutarčių, kuriose numatyti lizinguojamo turto vertės daliniai dengimo terminai (angl. amortised 

loans) (toliau kartu vadinama – paskolos) grąžinimo grafikus pagal šio Moratoriumo sąlygas, 

atidedant paskolų grąžinimo įmokas Moratoriume numatytam laikotarpiui. 

- Moratoriumas galioja paskolų sutartims, pasirašytoms iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

paskelbto karantino dėl COVID-19 įsigaliojimo, t.y. iki 2020 m. kovo mėn. 16 d. 

- Atidedant paskolos grąžinimo mokėjimus pagal šio Moratoriumo sąlygas, jokios kitos paskolos 

sutarties sąlygos nebus keičiamos. Moratoriumas nustatytam laikotarpiui atideda paskolos 

grąžinimo mokėjimus, klientui toliau mokant palūkanas, įmokas už draudimą ir/ar kitus 

periodinius mokesčius. Moratoriumas nedaro jokios įtakos kitoms paskolos sutarties sąlygoms, 

išskyrus atvejus (i) kai palūkanų normos koregavimas gali būti taikomas pagal EBI Gairių 

EBA/GL/2020/02 Preambulės 24 punktą ir (ii) jei šalių sutarimu mokesčius už valstybės, 

valstybės kontroliuojamų įmonių/įstaigų ir/ar tarptautinių finansinių institucijų suteikiamas 

garantijas COVID-19 paveiktiems klientams moka klientas. 

- Valstybės, valstybės kontroliuojamų įmonių/įstaigų ir/ar tarptautinių finansinių institucijų 

suteikiamų garantijų pritraukimas nėra traktuojamas kaip sutarties sąlygų pakeitimas. 

- Šis Moratoriumas nėra taikomas paskoloms, suteiktoms naudojant valstybės lėšas - finansinę 

priemonę „PASKOLOS LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS VERSLAMS“. 

- Moratoriumas netaikomas, jei kredito įstaiga padaro išvadą, kad Moratoriumo taikymas 

ekonomiškai nepateisinamas, t. y., jei kliento finansiniai sunkumai egzistavo jau iki 2020 m. 

kovo 16 d. arba yra neįveikiami (mažai tikėtina tinkamų kliento finansinių įsipareigojimų 

vykdymo galimybė). 

- Šis Moratoriumas galioja ir paskolų grąžinimo atidėjimams, kuriuos kredito įstaiga suteikė 

klientams individualiais sprendimais po 2020 m. kovo 15 d. iki įsigaliojant šiam Moratoriumui, 

jei pritaikyti paskolų grąžinimo atidėjimai atitinka šio Moratoriumo sąlygas. 

- Moratoriumo šalimis laikomos ir kredito įstaigos grupės įmonės (pvz., lizingo bendrovės). 

- Moratoriumą paskelbusios įstaigos įsipareigoja teikti priežiūros institucijai EBI Gairių 

EBA/GL/2020/02 17 punkte nurodytą informaciją su ja suderinta forma ir terminais.  

 

Sąlygos juridiniams asmenims 

Pagrindiniai kriterijai 

- Moratoriumas skelbiamas dėl COVID-19 pandemijos ir skirtas spręsti dėl šios priežasties 

atsiradusias trumpalaikes kliento likvidumo būklės pablogėjimo situacijas. 

 

- Klientas, kuriam taikomi atidėjimai pagal šį Moratoriumą, turi atitikti šiuos kriterijus: 

(i) neturėti reikšmingo (daugiau nei vieną kartą ir ilgiau nei 30 dienų) įsipareigojimų vykdymo 

vėlavimo finansų įstaigoms per pastaruosius vienerius metus iki Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės paskelbto karantino dėl COVID-19. Tuo pačiu kredito įstaiga turi teisę, bet ne 

pareigą, tikrinti kliento vėlavimus vykdyti savo įsipareigojimus kitiems kreditoriams; 

(ii) nebūti pripažintas nemokiu, jam nepritaikytos restruktūrizavimo priemonės; 

(iii) juridinio asmens nuosavas kapitalas (kai taikytina tam tikros rūšies juridiniam asmeniui) už 

2019 finansinius metus yra teigiamas; 
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(iv) nurodyti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį. 

Kredito įstaiga gali reikalauti papildomos informacijos, įrodančios COVID-19 pandemijos įtaką kliento 

gebėjimams vykdyti savo įsipareigojimus bei atitikti Moratoriumo kriterijus; 

 

- Klientui, pasinaudojusiam kredito įstaigos šiuo Moratoriumu suteiktu paskolos grąžinimo 

atidėjimu, bet kokie kliento lėšų mokėjimai jo akcininkui, dalininkui, savininkui (-ams) ir/ar su 

jais susijusiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant, dividendų mokėjimai, paskolų 

grąžinimai ar suteikimai) paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu ir 6 mėnesius po atidėjimo 

termino pabaigos yra negalimi be atidėjimą suteikusios kredito įstaigos sutikimo; 

- Atidėjimo laikotarpiu kredito įstaiga klientui laikinai netaikys klientui nustatytų sutartinių  

finansinių rodiklių ir kitų įsipareigojimų (angl. financial covenants) (įskaitant, bet 

neapsiribojant, skolos padengimo rodiklio (DSCR), teigiamos nuosavybės (equity), finansinės 

skolos/EBITDA (DEBT/EBITDA) santykio ir/ar kt.). 

- Šis Moratoriumas netaikomas kredito sutartims be fiksuoto kredito grąžinimo grafiko (įskaitant 

kredito liniją/limitą, sąskaitos kredito perviršio limitą, kuriuose nėra privalomai mažėjančio 

panaudojimo limito). 

 

Paskolų grąžinimo atidėjimo pagal šį Moratoriumą apimtis ir terminai. 

 

Juridinio asmens ir su juo susijusių juridinių asmenų (įmonių grupės), įskaitant ūkininkų ūkius, 

finansiniams įsipareigojimams Lietuvoje, kurių suma sudaro iki 5 000 000 EUR: 

- Atidėjimo laikotarpis siūlomas iki 6 mėn. paskolos grąžinimų ir/ar lizingo objekto vertės 

dengimų atidėjimui kliento prašymu. 

- Šalių susitarimu paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas paskolos grąžinimo atidėjimo 

laikotarpiui. 


