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Lietuvos Respublikos Vyriausybė    2016 02 12 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS 
RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.895 IR 6.896 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-3633 

 

Asociacija “Investors’ Forum” išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

projekto išvadą dėl Civilinio kodekso 6.895 ir 6.896 straipsnių pakeitimo projekto (toliau 

– pakeitimas). Pateikiame savo pastabas ir pasiūlymus:  

1. Manome, jog Civilinio kodekso pakeitimai būtų naudingi vartotojams, verslui bei 

pačios kreditavimo aplinkos stiprinimui. Įtvirtinant galimybę kredito įstaigoms 

gauti ilgesnio laikotarpio pinigų, būtų skatinamas ekonomikos augimas, vartotojai 

turėtų galimybę gauti didesnę investicinę grąžą. Augančioms investicijoms 

atsirastų patikimas finansavimo šaltinis, gerėtų investicinė, verslo aplinka.  

2. Indėliai Lietuvoje tebėra patraukliausia taupymo priemonė. Tiek tarp fizinių 

asmenų, tiek tarp juridinių. Indėliai yra ir toliau išliks pagrindinis bankų skolinimo 

šaltinis.  

3. Pagal dabartinį bankų veiklos teisinį reguliavimą tiek indėliai iki pareikalavimo, 

tiek terminuoti yra trumpalaikiai, todėl galimi naudoti tik apyvartos, prekybos ir kt. 

trumpalaikių poreikių finansavimui. Bet kokiems plėtros ir investavimo projektų 

finansavimui galima naudoti tik ilgesnio nei vienerių metų laikotarpio indėlius. 

Ateityje mažės Europos Sąjungos finansavimas / investicijos, todėl indėlių 

paklausa dar labiau išaugs. 

4. Siūlomas pakeitimas iš esmės nekeičia esamos praktikos dėl visų indėlių 

reguliavimo kaip nurodyta aptariamoje išvadoje. Įtvirtinus naują indėlių rūšį bus 

sukuriamas platesnis ratas taupymo priemonių, leidžiančių asmeniui pasirinkti 

patraukliausią taupymo būdą - pasirinkus ne taupomąjį indėlį, asmeniui išlieka 

pirmojo pareikalavimo teisė. 

5. Mūsų manymu, neteisinga atimti iš didelės dalies gyventojų galimybę gauti 

didesnę taupymo grąžą, įtvirtinus naują, taupomojo indėlio rūšį. 

6. Bankai ir ateityje naudos tradicinius indėlius, kadangi šie indėliai bankams yra itin 

patrauklūs kaštų prasme, finansuojant apyvartines lėšas, kredito limitus banko 
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sąskaitose, prekybinius bei kitus įmonių poreikius, o klientams, kurie renkasi 

paprastesnes, mažiau rizikingas taupymo priemones šie indėliai ir toliau bus 

prieinami. 

7. Rinkoje egzistuojant kelioms indėlių rūšims, indėlių struktūra būtų žymiai labiau 

subalansuota ir atitinkanti ūkio finansavimo poreikius. 

8. Siekiant apsaugoti finansinių įgūdžių stokojančius asmenis, kurių svarbiausias 

taupymo poreikis yra turėti pinigų įvykus nenumatytiems įvykiams, siūlome  

pakeitimo projektą tobulinti – numatyti Civiliniame kodekse specialią normą dėl 

taupomojo indėlio sutarties nutraukimo, įtvirtinant ypatingas gyvenimo 

aplinkybes, pavyzdžiui, mirties atvejis, sunki liga ar kiti sutartyje numatyti atvejai. 

 

Siūlome pakartotinai įvertinti siūlomą Civilinio kodekso pakeitimą ir teikti galimus 

straipsnių normų tobulinimus, neatmetant naudingos iniciatyvos. 

 
Pagarbiai, 

 
__________________ 
Rūta Skyrienė 
Investors' Forum vykdomoji direktorė 
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