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STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ | 

STANDARD INFORMATION ON CONSUMER CREDIT 

1. VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO INFORMACIJA | INFORMATION ON CONSUMER CREDIT PROVIDER 
 

Vartojimo kredito davėjas („ESTO“) | Consumer 

credit provider („ESTO“) 

ESTO UAB 

Adresas | Address Lvivo g. 25, LT-09320 Vilnius, Lietuva 

Telefono numeris | Telephone number (+370) 524 09 988 

Elektroninis paštas | Email info@estopay.lt 

Interneto svetainė | Website https://www.esto.eu/lt 

 

 

2. VARTOJIMO KREDITO PAGRINDINIŲ YPATYBIŲ APIBŪDINIMAS | DESCRIPTION OF MAIN FEATURES OF THE 

CONSUMER CREDIT 
 

 
Kredito rūšis | Type of the credit 

 
Vartojimo kreditas, kredito linija | Consumer credit, credit line 

 
Bendra vartojimo kredito suma, 

kuri rodo limitą ar sumą, kurią Jūs 

galite naudoti pagal vartojimo 

kredito sutartį | 

 
Vartojimo kredito suma (limitas): 1,000.00 EUR 

ESTO nustato vartojimo kredito sumą (limitą) kiekvienam vartojimo kredito gavėjui 

individualiai, atsižvelgiant į vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, 

kredito ir prievolių vykdymo istoriją ir kitas aplinkybes. | 

Total amount of the consumer 

credit which indicate the  ceiling or 

the total amount made available to 

You under the consumer credit 

agreement 

Total amount of the consumer credit (limit): 1,000.00 EUR 

ESTO determines the consumer credit amount (limit) individually for each consumer 

credit recipient, taking into account the results of the consumer credit recipient 

creditworthiness assessment, credit and financial commitments history and other 

circumstances. 

 

Lėšų išmokėjimo sąlygos, t. y. 

kada ir kaip Jums bus išmokamas 

vartojimo kreditas | 

 

Conditions governing the 

drawdown, i.e. how and when the 

You will obtain the credit 

 

Teisę kreiptis dėl ir gauti vartojimo kreditą turi Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis 
fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų ir būdamas veiksmus ir kuris ESTO interneto svetainėje 

https://www.esto.eu/lt tinkamai užpildė paraišką vartojimo kreditui gauti, susikūrė ESTO 
internetinėje svetainėje paskyrą, atliko visus kliento identifikavimo veiksmus ir kitus 

internetinėje svetainėje registracijos metu reikalautus veiksmus, bei kurio kreditingumo 
vertinimo rezultatas yra teigiamas ir leidžiantis suteikti vartojimo kreditą ir tik su sąlyga, 
kad nėra kitų aplinkybių ribojančių vartojimo kredito išmokėjimą (pvz., susijusių su 

tapatybės nustatymu, tarptautinių sankcijų taikymu, kt.). 

 

Apie ESTO sprendimą suteikti vartojimo kreditą Jūs būsite informuotas el. laišku ir per 
https://www.esto.eu/lt sistemą sukurtą Kliento paskyrą pranešimu, su kuriuo bus 

pateiktair Sąskaitos kreditavimo sutartis. Vartojimo kredito lėšos bus išmokamos į 
Sąskaitos kreditavimo sutartyje nurodytą Jūsų banko sąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną po sutarties sudarymo (ESTO neatsako už trečiųjų asmenų, vykdančių mokėjimus, 
sutrikimus ir dėl to galimus vėlavimus). | 
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The right to apply for and receive consumer credit is granted to a natural person 
permanently residing in the Republic of Lithuania and who has reached the age of 18 

years and who has duly completed the application for the consumer credit on ESTO 
website https://www.esto.eu/lt, created the client profile, performed all client 

identification actions and performed other actions required within the website during the 
registration process and whose creditworthiness assessment results were positive and 

supported granting of consumer credit and only on the condition that there are no other 
circumstances restricting the disbursement of the consumer credit (e.g. related with 
client’s identification, application of international sanctions, etc.). 

 

You will be informed about ESTO decision to grant consumer credit by email and 
notification via client account available with https://www.esto.eu/lt system, together with 

the notification Credit Line Agreement will be submitted to you. Consumer credit will be 
paid to your bank account indicated in the Credit Line Agreement no later than on the 
next business day after the conclusion of the agreement (ESTO is not liable for disruptions 

and possible delays affected by third parties executing payments). 

 

Vartojimo kredito sutarties 

trukmė | 

Duration of the consumer credit 

agreement 

 

Kredito linijos sutartis yra neterminuota | Credit Line Agreement indefinite 

 
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam 

tikrais atvejais) paskirstymo 

tvarka | 

 
Atlikus viso Jums suteikto Kredito linijos limito ar jo dalies išmokėjimą, išmokėtą 

sumą Jūs grąžinsite, nedaugiau, kaip, per 36 mėnesius. Jūs turėsite mokėti: 

Installments and (where 

appropriate) the order in which 

installments will be allocated 

Vienodo dydžio įmokas, pagal konkretų grafiką, kurias sudarys pagrindinės kredito 

sumos ir mokėtinų palūkanų dalys. Paskutinioji įmoka yra įprastai mažesnė ir sudaro 

likusią kredito sumos ir palūkanų dalį. 

Įmokų skaičius: iki 36  

Įmokų mokėjimo data: Kiekvieno mėnesio 15 diena 

Pirmosios įmokos mokėjimo data: Ne anksčiau kaip kito mėnesio 15 dieną 

  
Jūs privalote grąžinti vartojimo kreditą bei sumokėti palūkanas ir, jei taikoma, kitus 

mokesčius, griežtai laikydamasis Kredito linijos sutartyje nustatytų sąlygų. Kredito 

linijos sutarties atveju. Iš Jūsų gautos sumos panaudojamos tokia tvarka: pirmąja 

eile dengiamos išlaidos, patirtos dėl skolos išieškojimo (jei būtų), antrąja eile 

dengiamos priskaitytos ir mokėtinos palūkanos (jei būtų), trečiąja eile dengiamos 

netesybos ir kiti mokesčiai ir išlaidos (jei būtų) ir tik tuomet dengiama likusi grąžinti 

vartojimo kredito suma. 

 
 | 

 
After paying off the whole or part of the credit line limit you are granted you will 

repay the amount, no more than, within 36 months. You will have to pay: 

https://www.esto.eu/lt
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Equal size instalments according to a specific schedule include a part of payable the 

principal amount of the loan and a part of the interest. The last payment is usually 

smaller and consists of the remaining parts of the loan amount and interest. 

Number of instalments:up to 36  

Instalments' payment day: 15th date of each month 

Date when the first instalment should be made: Not earlier than 15th of the following 

month  

  
You must repay the consumer credit and pay interest and, if applicable, other fees, 

strictly according to the terms specified under the Credit Line Agreement. The 

amounts received from you shall be used in the following order: firstly, to cover costs 

of debt recovery (if any), secondly, to cover accrued and payable interest (if any), 

thirdly, to cover default interest and other fees and costs (if any) and only then to 

cover the remaining amount of the consumer credit. 

 
Bendra vartojimo kredito suma, 

kurią vartojimo kredito gavėjas 

turės sumokėti, t. y. suteiktas 

vartojimo kreditas ir taikomos 

palūkanos, taip pat kitos su 

vartojimo kreditu susijusios 

vartojimo kredito gavėjo išlaidos | 

 

The total amount of the consumer 

credit the consumer credit recipient 

will have to pay, i.e. the amount of 

the borrowed credit plus interest 

and other possible costs relate to 

the consumer credit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Preziumuojant, kad Kredito linijos sutarties sudarymo dieną Jums bus išmokėta visa 

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs grąžinsite, ne daugiau kaip per 36 

mėnesius, Jūs turėsite mokėti:  

Bendra vartojimo kredito suma: 1000.00 EUR  

Bendra vartojimo kredito kaina: 962.80 EUR  

Mėnesinis administravimo mokestis: 0.00 EUR  

Sutarties sudarymo mokestis: 0.00 EUR 

Pinigų išėmimo mokestis: 3,5 % išskaitomas iš išmokamos kredito sumos. 

Kiti taikytini mokesčiai: 0.00 EUR  

Bendra mokėtinų palūkanų suma: 962.80 EUR 

 

Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma: 1,962.80 EUR | 

 
Based on an assumption that at the date of concluding the Credit line agreement 

all Total amount of the consumer credit will be paid to You and You will repay this 

Amount, no more than, within 36 months, You will have to pay:  

Total amount of the consumer credit: 1000.00 EUR  

Total cost of the consumer credit: 962.80 EUR  

Monthly administration fee: 0.00 EUR  

Agreement conclusion fee: 0.00 EUR 

Withdrawal fee: 3,5 % deducted from principal amount 

Other payable fees: 00.00 EUR  

Total amount of payable interest: 962.80 EUR 

  
Total amount payable by the consumer credit recipient: 1,962.80 EUR 
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3. BENDRA VARTOJIMO KREDITO KAINA | TOTAL COST OF THE CONSUMER CREDIT 
 

 
Vartojimo kredito palūkanų 

norma | 

 

Interest rate applicable to the 

consumer credit 

 
Palūkanų rūšis: fiksuotos 

Metinė palūkanų norma: 53.00% | 

 
Type of interest: fixed 

Annual interest rate: 53.00% 

 
Bendros vartojimo kredito kainos 

metinė norma, kuri atspindi bendrą 

vartojimo kredito kainą, išreikštą 

metiniu procentų dydžiu. Bendros 

vartojimo kredito kainos metinė 

norma jums nurodoma siekiant 

padėti palyginti 

skirtingus pasiūlymus. | 

 
Annual percentage rate of charge 

which is the total cost of the 

consumer credit expressed as an 

annual percentage of the total 

amount of credit. The annual 

percentage rate of charge is 

indicated to help you to compare 

different offers. 

 
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma: 74,33% 

 
Standartinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo 

pavyzdžiai*: 

 
Jei suteikto vartojimo kredito suma būtų 1000.00 EUR, pasiskolintus pinigus 

grąžintumėte ne ilgiau kaip per 36 mėnesių laikotarpį, kai fiksuota metinė palūkanų 

norma 53%, tai vartojimo kredito mėnesinė įmoka būtų 60.52 EUR (paskutinioji įmoka 

gali būti mažesnė), palūkanų už iki 36 mėn. laikotarpį sumokėtumėte 962.80 EUR, 

bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 74,33 %, o bendra vartojimo 

kredito gavėjo mokama suma būtų 1962.80 EUR. 

 
 

* Jums gali būti pasiūlytos kitos finansavimo sąlygos, priklausomai nuo vartojimo kredito sutarties 

laikotarpio, atlikto jūsų kreditingumo bei rizikos vertinimo. | 

 

Annual percentage rate of charge: 74,33% 

 
Standard examples for calculating the annual percentage rate of charge: 

 
If the amount of the consumer credit granted is EUR 1000.00 and you repay it within 36 

months period, when the fixed annual interest rate is 53%, the monthly payment amount 
would be EUR 60.52 (the last monthly payment can be low), interest paid within 36-

month period would be EUR 962.80, the annual percentage rate of charge would be 
74,33% and the total amount of payments to be made to repay the consumer credit 
recipient would be EUR 1962.80. 

 

 
* You may be offered other terms, depending on the duration of the consumer credit agreement, 

your creditworthiness, and risk assessment. 
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Ar tam,  kad būtų suteiktas 

vartojimo kreditas ar vartojimo 

kreditui būtų taikomos skelbiamos 

sąlygos, būtina:   (i)apdrausti 

vartojimo kreditą ar (ii)sudaryti 

kitą papildomų paslaugų teikimo 

sutartį. Jeigu vartojimo kredito 

davėjas nežino  šių paslaugų 

kainos, ji neįtraukiama į bendros 

vartojimo kredito kainos metinę 

normą. | 

 

Is it compulsory, in order toobtain 

the consumer credit or toobtain it 

on the terms andconditions 

marketed, to take out:(i) an 

insurance policy securing the 

credit, or (ii) another ancillary 

service agreement. If the costs of 

these services are not known to 

the consumer credit provider,  

they are not included in the annual 

percentage rate of charge 

 
Netaikoma | Not applicable 

 
Būtina turėti vieną ar kelias  banko 

sąskaitas tam, kad būtų 

registruojamos mokėjimo 

operacijos ir išmokamos lėšos | 

 

Maintaining one of few bank 

accounts are required for recording 

payment transactions and 

drawdowns 

 
Jums būtina turėti bent vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo 

operacijos ir į ją būtų išmokamos vartojimo kredito lėšos. ESTO išmoka vartojimo 

kredito lėšas į Kredito linijos sutartyje Jūsų nurodytą banko sąskaitą. Banko sąskaitų 

ESTO neatidaro. | 

 

You must maintain at least one bank account to record payment transactions and 

drawdowns. ESTO pays consumer credit to Your bank account indicated in the Credit 

Line Agreement. ESTO does not open bank accounts. 

 
Kitos su vartojimo kredito 

sutartimi susijusios išlaidos | 

 

Any other costs deriving from the 

consumer credit agreement 

 
Netaikoma | Not applicable 

 
Pareiga sumokėti atlyginimą 

notarui | 

 

Obligation to pay notarial fees 

 
Netaikoma | Not applicable 
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Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo 

atvejais. Įmokų nemokėjimas 

Jums gali turėti rimtų pasekmių 

(pvz., priverstinis pardavimas) ir 

gali pasunkinti vartojimo kredito 

gavimą. | 

 
Jums praleidus vartojimo kredito mokėjimo terminą, ESTO turi teisę reikalauti mokėti 

0,05% dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos nuo visos pradelstos 

sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios 

kitos netesybos ir mokesčiai (išskyrus mokėjimo palūkanas) užvartojimo kredito 

sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą Jums nebus taikomi. 

 
Costs in the case of late payments. 

Missing payments could have 

severe consequences for you (e.g. 

forced sale) and make obtaining 

credit more difficult. 

Jums praleidus kredito, administravimo mokesčių, kitų mokesčių (jei būtų) ir/ar 

palūkanų mokėjimo terminą, palūkanos yra skaičiuojamos toliau, įskaitant ir nuo visos 

pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. | 

 

If You miss a credit instalment deadline, ESTO shall have a right to apply default interest 

of 0.05% for each day of delay. Default interest on all overdue amounts shall be 

calculated only for the total period of 180 days. No other contractual penalties (other 

than payment interest) shall be applied in case of failure to meet financial obligations 

under the consumer credit agreement. 

 
If You have missed the payment deadline to pay the credit instalment, administration 

fees, other fees (if any) and/or interest, interest shall be calculated further, including 

also from the total overdue amount for the entire overdue period. 

 

4. KITI SVARBŪS ASPEKTAI | OTHER IMPORTANT ASPECTS 
 

 
Teisė atsisakyti sutarties | 

 
Right of withdrawal from the 

Agreement 

 
Jūs turite teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 2 (dvi) kalendorines dienas 

nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo dienos ne vėliau kaip iki 

nurodyto termino pabaigos pranešdamas apie tai ESTO ir grąžindamas visą išmokėtą 

kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. 

 

Jūs turite teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią Jūs 

gavote sutarties nuostatas ir sąlygas (jei ši diena yra vėlesnė). Naudodamasis šia  teise 

Jūs ne vėliau kaip iki pirmajame sakinyje nurodyto termino pabaigos privalote pranešti 

apie tai ESTO ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo 

apie sutarties atsisakymą išsiuntimo ESTO dienos grąžinti jam visą išmokėtą vartojimo 

kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo 

dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos. 

Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal Kredito linijos sutartyje 

nustatytas taisykles. 

 
Jeigu vartojimo kredito sutartyje bus pateikta ne visa teisės aktų reikalaujama 

informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija bus klaidinanti ir tai turės esminės 

įtakos Jūsų sprendimui sudaryti sutartį, Jūs turėsite teisę atsisakyti sutarties, 

pranešdamas ESTO apie sutarties atsisakymą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

pateikiant rašytinį pranešimą. Šiuo atveju Jūs turėsite grąžinti vartojimo kreditą 

mokėdamas sutartyje nustatyto dydžio kredito įmokas, tačiau neprivalėsite mokėti 

sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų. 
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Kai Jūs pasinaudojate teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo 

sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta susietojo vartojimo kredito 

sutartis. | 

 

You shall have a right to withdraw from the consumer credit agreement within 2 (two) 

calendar days after funds are paid to You by notifying ESTO no later than until the  end 

of the indicated period and repay ESTO the full amount of the credit paid to you, without 

interest and any other costs or compensation. 

 

You shall have a right to withdraw from the consumer credit agreement, without 

providing a reason, within 14 (fourteen) days after conclusion of the consumer credit 

agreement or after the date when You received conditions of the agreement (if the 

latter date is later). To exercise this right of withdrawal, You must notify ESTO within 

the time limit specified in the previous sentence. In the event of withdrawal from the 

consumer credit agreement, within 30 (thirty) calendar days as of the moment when 

withdrawal notice is sent to ESTO You are required to repay ESTO the full amount of 

the consumer credit paid to you, interest and administration fees accumulated from the 

credit issue date. Interest and administration fees are calculated according to the rates 

specified in the Credit Line Agreement. 

 
If the consumer credit agreement does not contain all the information required by the 

laws or if the information specified in the agreement is misleading and this will 

materially affect Your decision to enter into the agreement, You will have the right to 

withdraw from the agreement by notifying ESTO in writing prior to 30 (thirty) calendar 

days. In this case, You will have to repay the consumer credit by paying the credit 

instalments set in the agreement, but You will not have to pay interest and other 

expenses specified in the agreement. 

 
When You exercise the right to withdraw from the agreement on purchase of goods or 

services, the linked consumer credit agreement terminates without any additional 

obligations. 
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assessment and other circumstances. 
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Išankstinis grąžinimas: Jūs turite 

teisę bet kuriuo metu anksčiau 

nustatyto termino grąžinti visą 

vartojimo kreditą arba jo dalį. 

ESTO išankstinio vartojimo kredito 

grąžinimo atveju turi teisę gauti 

kompensaciją. | 

 

Early repayment: You have  a  right 

to repay the credit early at an time 

in full or partially. ESTO is entitled 

to compensation in the case of 

early repayment 

 
Jūs turite teisę anksčiau numatyto termino įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų 

pagal vartojimo kredito sutartį. 

 
ESTO turi teisę į kompensaciją, jeigu Jūsų grąžinama suma viršija EUR 2,320 per bet 

kurį 12 mėnesių laikotarpį. ESTO priklausanti kompensacija negali viršyti 1% anksčiau 

nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo 

kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos vartojimo kredito 

sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip 1 metai. Kitais atvejais kompensacija ESTO 

negali viršyti 0,5% anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies. | 

 

You have the right to fulfill your obligations under the consumer credit agreement 

before the due date. 

 
ESTO has a right to compensation if the repayable consumer credit or a part thereof 

exceeds EUR 2,320 during any period of 12 (twelve) months. Compensation that may 

be claimed by ESTO shall not exceed 1 (one) % of the part of the consumer credit being 

repaid earlier, if the period from the date of early repayment of the consumer credit to 

the full consumer credit repayment date agreed under the agreement is longer than 1 

(one) year. In other cases, the compensation to ESTO may not exceed 

0.5 (one point five) % of the part of the consumer credit repaid earlier. 

 
Kreditingumo  tikrinimas 

registruose ir informacinėse 

sistemose: ESTO privalo 

nedelsdamas nemokamai 

pranešti Jums apie kreditingumo 

patikrinimo registruose ir 

informacinėse  sistemose 

rezultatus, jeigu Jūsų prašymas 

gauti vartojimo kreditą buvo 

atmestas remiantis tokiu 

patikrinimu. Tai netaikoma, kai 

suteikti informaciją draudžiama 

pagal kitus teisės aktus arba tai 

prieštarauja viešosios tvarkos ar 

visuomenės saugumo tikslams. | 

 
Jūsų kreditingumas yra tikrinamas registruose ir duomenų bazėse tokiose kaip “Credit 

Info”, SODRA ir kitose. ESTO per Jūsų ESTO internetinėje svetainėje sukurtą kliento 

profilį arba elektroniniu paštu nemokamai informuos Jus, jeigu vartojimo kredito 

paraiška būtų atmesta remiantis registruose ir informacinėse sistemose atliktu 

patikrinimu, remiantis ESTO kreditingumo vertinimo taisyklėmis, Lietuvos banko 

nuostatomis bei kitais teisės aktų reikalavimais. | 

 

Your creditworthiness is checked in registers and databases such as „Credit Info“, 

SODRA and others. ESTO will inform You via Your profile created in ESTO website or by 

email free of charge if the consumer credit application is rejected on the basis of a check 

performed within the registers and information systems, in accordance with ESTO‘s 

credit assessment rules, regulations of the Bank of Lithuania and other legal 

requirements. 

Consultation of a database: ESTO 

must inform you immediately and 

without charge of the result of a 

consultation of a database, if a 

credit application is rejected on the 

basis of such a consultation. This 

does not apply if the provision of 

such information is prohibited 

under legal acts or it is contrary to 

the objectives of the public policy 

or public security. 

 



 
Tai neindividualizuotas standartinės informacijos pavyzdys, pritaikytas 1000 EUR (vartojimo kredito limito ir/ar išmokėjimo) sumai, kuris gali keistis 

priklausomai nuo kliento kreditingumo vertinimo ir kitų aplinkybių./ This is a non-individualized example of standard information, adapted to the amount of 
EUR 1000 (consumer credit limit amount and/ or as withdrawal of part limit amount), which may change depending on the customer's creditworthiness 

assessment and other circumstances. 
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Teisė gauti vartojimo kredito 

sutarties projektą: pateikęs 

prašymą, Jūs turite teisę 

nemokamai gauti vartojimo kredito 

sutarties projekto  kopiją. Ši 

nuostata netaikoma, jei vartojimo 

kredito davėjas, gavęs Jūsų 

prašymą, nenori su Jumis sudaryti 

vartojimo kredito sutarties. | 

 
Vartojimo kredito sutarties bendrosios sąlygos yra viešai prieinamos internetiniame 

tinklalapyje https://www.esto.eu/lt, o Kredito linijos sutarties projektas Jūsų prašymu 

bus Jums pateikiamas el. paštu arba per https://www.esto.eu/lt sistemoje esančią Jūsų 

paskyrą. 

 

| 

 
General terms of the consumer credit agreement are publicly available on the  website 

https://www.esto.eu/lt, while the project of the Credit Line Agreement under Your 

request will be submitted to You by email or via Your account within 

https://www.esto.eu/lt website. 

Right to a draft consumer credit 

agreement: You have the right, 

upon request, to obtain a copy of 

the draft consumer credit 

agreement free of charge, This 

provision does not apply if the 

creditor is at the time of the 

request unwilling to proceed to the 

conclusion of the credit agreement 

with you. 

 

 
Laikotarpis, kuriuo ESTO 

įsipareigoja pagal ikisutartinę 

informaciją. | 

 
Ši informacija galioja nuo jos paskelbimo vartotojui iki einamojo mėnesio pabaigos.  
 

| 

 

This information is valid from the moment it is submitted to the consumer and until 

the end of the current month. 

The period of time during which 

ESTO is bound by the pre- 

contractual information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esto.eu/lt
https://www.esto.eu/lt
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5. PAPILDOMA INFORMACIJA, KAI FINANSINĖ PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL SUTARTĮ, SUDAROMĄ NAUDOJANT 

NUOTOLINIO RYŠIO PRIEMONES | ADDITIONAL INFORMATION IN THE CASE WHEN FINANCIAL SERVICE IS PROVIDED 

ACCORING TO THE AGREEMENT CONCLUDED VIA TELECOMUNICATIONS MEANS 
 

 

Priežiūros institucija  | 

The supervisory authority 

 

Lietuvos bankas 

Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas 

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva 

El. p.: prieziura@lb.lt  

Internetinė svetainė: www.lb.lt  

 
| 

 
Bank of Lithuania 

Financial Services and Markets Supervision Department 

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lithuania 

Email: prieziura@lb.lt 

Website: www.lb.lt 

 
Teisės atsisakyti vartojimo kredito 

sutarties įgyvendinimas | 

 

Exercise of the right of withdrawal 

 
Jūs turite teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties. Jūsų pasirašytas pranešimas apie 

vartojimo kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas ESTO adresu Lvovo g.  25, 

Vilnius, 09320, Lietuva, siunčiamas registruotu laišku, ESTO elektroninio pašto adresu 

arba pateikiamas ESTO per jūsų paskyrą ESTO internetinėje svetainėje.  

 

| 

 

You have a right to withdraw from the consumer credit agreement Your notice of 

withdrawal of the consumer credit agreement may be submitted to ESTO at Lvovo st. 

25, Vilnius, 09320, Lithuania, by registered mail, ESTO email or submitted via Your 

account available within ESTO website. 

 
Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir 

ESTO santykiams iki vartojimo 

kredito sutarties sudarymo | 

 

The law applied to ESTO and Your 

relations before the conclusion of 

the consumer credit agreement 

 
Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis 

kodeksas. | 

 

The Law on Consumer Credit of the Republic of Lithuania, Civil Code of the Republic  

of Lithuania. 

 
Nuostata dėl vartojimo kredito 

sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) 

dėl kompetentingo teismo | 

 

Clause stipulating the governing 

law applicable to the consumer 

credit agreement and (or) the 

competent court 

 
Vartojimo kredito sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kylantys iš 

sutarties, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose. | 

 

Consumer credit agreement is governed by the laws of the Republic of Lithuania. 

Disputes are handling in the courts of the Republic of Lithuania. 

mailto:prieziura@lb.lt
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Vartojama kalba | Language 

 
Informacija ir vartojimo kredito sutarties sąlygos bus pateiktos lietuvių kalba, gali būti 

pridėtas vertimas į anglų kalbą. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu ketinama 

bendrauti lietuvių kalba. | 

 

Information and consumer credit agreement will be provided in Lithuanian language. 

English translation may be attached. During the validity of the consumer credit 

agreement it is intended to communicate in Lithuanian. 

 
Ginčų sprendimo ne teisme tvarka 

ir žalos atlyginimo tvarka | 

 

Procedure for the out of court 

dispute resolution and 

compensation procedure 

 
Bet kokie ginčai, kylantys dėl vartojimo kredito sutarties, yra sprendžiami derybomis. 

Manydamas, kad ESTO pažeidė Jūsų teises ar įstatymų saugomus interesus, turite teisę 

raštu kreiptis su skundu į ESTO ir nurodyti savo reikalavimus. 

 

Skundas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai 

sužinojote apie savo teisių pažeidimą. ESTO privalo išnagrinėti rašytinį Jūsų skundą ir 

ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti Jums 

išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu. Išskirtiniais atvejais, kai dėl 

priežasčių, kurių ESTO negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 

15 (penkiolika) darbo dienų, ESTO išsiųs Jums negalutinį atsakymą nurodydamas 

atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Jūs gausite galutinį 

atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 

(trisdešimt penkių) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. ESTO Jūsų skundus 

nagrinės neatlygintinai. 

 
Jeigu ESTO atsakymas į Jūsų skundą Jūsų netenkins arba jeigu ESTO neatsakys, Jūs 

turėsite teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – 

Lietuvos banką – raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienerius) metus po kreipimosi į 

ESTO dėl pažeidimo dienos. Kreipimasis į Lietuvos banką pateikiami: 

 

Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo 

departamentas 

Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius 

El. p. prieziura@lb.lt arba elektroniniu būdu per elektroninį ginčų nagrinėjimo 

įrankį: https://www.epaslaugos.lt/portal/login 

 

Daugiau informacijos apie vartotojų ginčų nagrinėjimą galite rasti Lietuvos banko 

internetinėje svetainėje: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu- 

paslaugu-teikeju 

 
Jeigu ESTO ir / ar Lietuvos banko atsakymas Jūsų netenkins, Jūs turėsite teisę kreiptis 

į teismą. Kreiptis į teismą galima po kreipimosi į Lietuvos banką arba net į Lietuvos 

banką nesikreipus. | 

 

All dispute arising in relation to the consumer credit agreement shall be settled by 

negotiations. If ESTO has violated Your rights or legal interests You have a right to 

submit ESTO with written complaint. 

 
The complaint must be submitted no later than within 3 (three) months from the day 

when You became aware of the violation of Your rights. ESTO must assess Your written 

mailto:prieziura@lb.lt
http://www.epaslaugos.lt/portal/login
http://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-


 
Tai neindividualizuotas standartinės informacijos pavyzdys, pritaikytas 1000 EUR (vartojimo kredito limito ir/ar išmokėjimo) sumai, kuris gali keistis 

priklausomai nuo kliento kreditingumo vertinimo ir kitų aplinkybių./ This is a non-individualized example of standard information, adapted to the amount of 
EUR 1000 (consumer credit limit amount and/ or as withdrawal of part limit amount), which may change depending on the customer's creditworthiness 

assessment and other circumstances. 
 

 

 

 
 

Įmonės kodas: 305219905 

 

 www.esto.eu/lt 

Lvivo g. 25, Vilnius 09320, Lithuania 

Telefonas: +370 524 09 988 

info@estopay.lt 

 

ESTO UAB 

complaint not later than within 15 (fifteen) business days as of the day when the 

complaint was received and You will be provided with a detailed and motivated written 

response. In exceptional cases when due to reasons beyond ESTO control, it will be 

impossible to provide the response to Your complaint within 15 (fifteen) business days, 

ESTO will send You the preliminary response indicating the reasons for the delay of the 

response and the deadline until which You shall receive the response. In any case, the 

deadline for submitting the final response shall not exceed 35 (thirty- five) business 

days from the date of the receipt of the complaint. ESTO will handle Your complaints 

free of charge. 

 

If You are not satisfied with ESTO response or if ESTO does not respond, You will have 

the right to apply to the consumer dispute resolution institution – the Bank of Lithuania 

– by submitting a claim in writing or electronically within 1 (one) year from the date of 

contacting ESTO regarding the infringement. Documents to the Bank of Lithuania shall 

be submitted: 

 
Bank of Lithuania Law and Licensing Department 

4 Totorių str., LT-01121 Vilnius, Lithuania 

Email: prieziura@lb.lt or electronically via the e-

portal: https://www.epaslaugos.lt/portal/login 

 
You may find more information about the consumer dispute resolution on the 

website of the Bank of Lithuania: https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-

a- financial-service-provider 

 
If ESTO's or the Bank of Lithuania’s response to Your complaint will not satisfy You or  

if the Your complaint has not been answered, You will have a right to apply to the court 

of the Republic of Lithuania. You will be able to apply to the court after applying to the 

Bank of Lithuania or even without applying to the Bank of Lithuania. 
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