
Verslo finansavimo galimybės



FINANSAVIMO KOLONOS ir įrankiai

• KREDITAI

• KREDITO LINIJOS

• SĄSKAITOS KREDITAI

• LIZINGAS

• VEKSELIAI

• GARANTIJOS

• FAKTORINGAS

• AKREDITYVAI

• DOKUMENTINIS INKASO

Užstatas

Perspektyvos

Piniginis srautas



Pagrindiniai banke užduodami klausimai?

• KAM?

• KIEK?

• KODĖL?

• KAIP?

• KADA?

• KAS?

• IŠ KO?

POREIKIAI

GALIMYBĖS



KAS SVARBIAUSIA VERSLUI?

• KAINA
• SUMA

AR?

• ĮMOKA
• GRAFIKAS

• REIKALAVIMAI
• GREITIS

AR?

• LANKSTUMAS
• VERTĖ



E-PLATFORMINIAI SPRENDIMAI

PRIVALUMAI:

❑ preliminarus sprendimas pateikiamas per 1 darbo dieną;

❑ galimybė internetu pateikti paraišką bei pasirašyti kredito sutartį;

❑ minimalus reikalaujamų dokumentų paketas;

❑ kreditui gauti nebūtina turėti sąskaitą Medicinos banke.

Spartusis kreditas verslui 

Pagrindinės sąlygos:

• palūkanos nuo 4,8 %;

• kredito terminas – nuo 6 iki 36 mėn.; 

• kredito suma – nuo 3 000 Eur iki 150 000 Eur;

• užtikrinimo priemonė – nekilnojamojo turto įkeitimas;

• kreditams iki 50 000 Eur, kurių užtikrinimo priemonė yra butas, atitinkantis banko reikalavimus, turto 
vertinimas neprivalomas; kitais atvejais įkeičiamą turtą įvertins UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas;

• banko sprendimas dėl kredito suteikimo galioja 30 dienų.

*Kredito gavėjas juridinis asmuo, vertinamos pardavimo pajamos, veikla vykdoma ne trumpiau kaip 1,5 m.



E-PLATFORMINIAI SPRENDIMAI

PRIVALUMAI:

❑ preliminarus sprendimas pateikiamas per 1 darbo dieną;

❑ galimybė internetu pateikti paraišką bei pasirašyti kredito sutartį;

❑ minimalus reikalaujamų dokumentų paketas;

❑ kreditui gauti nebūtina turėti sąskaitą Medicinos banke.

E-lizingo sprendimas verslui 

Pagrindinės sąlygos:

• palūkanos nuo 4,8 %;

• lizingo terminas – nuo 6 iki 120 mėn.; 

• lizingo suma – nuo 3 000 Eur iki 80 000 Eur;

• lizingo objektas – VĮ Regitra registruojamos naujos ir naudotos lengvosios/komercinis transportas

• pardavėjas – juridinis asmuo

• banko sprendimas dėl lizingo suteikimo galioja 60 dienų.

*Vertinamos pardavimo pajamos, veikla vykdoma ne trumpiau kaip 1,5 m.



PROCESAS

Paraiškos pateikimas

•Kliento ir jo 
atstovo 
informacija

•Pardavėjo 
informacija

•Lizingo objekto 
(LO) informacija

•Automatinė 
paraiškos patikra

•Paraiškos 
atspausdinimas, 
pasirašymas

•Pasirašytos 
paraiškos, 
komercinio 
pasiūlymo ir 
asmens 
dokumento kopijų 
įkėlimas į sistemą

Lizingo objekto 
patikra

•Automatinė LO 
patikra

Lizingo gavėjo 
patikra

•Automatinė 
lizingo gavėjo 
patikra

Sprendimas/sutartys

•Automatinis 
sprendimo 
priėmimas

•Automatinis 
reikalingų 
dokumentų 
generavimas

•Dokumentų 
atspausdinimas, 
pasirašymas

•Pasirašytų 
dokumentų 
įkėlimas į sistemą

•Išrašytos sf*, 
komercinio 
pasiūlymo (jei 
nebuvo) įkėlimas į 
sistemą

Turto registravimas 
banko vardu

•Partneris
registruoja turtą 
banko vardu

•Partneris/Klientas 
apdraudžia LO 
KASKO draudimu

•Dokumentų 
skenuotų kopijų 
sukėlimas į e-
Platformą

•Kitų dokumentų 
(jei nebuvo įkelta 
anksčiau) įkėlimas

Lėšų išmokėjimas

•Bankas išmoka 
lėšas į sf*
nurodytą sąskaitą



REZULTATAS

Klientui:

 Greitas iki 30 min. užtrunkantis procesas (nuo paraiškos pildymo pradžios iki Lizingo 
sutarties ir kt. dokumentų pasirašymo)

 Galimybė klientui jau tą pačią dieną naudotis lizinguojama transporto priemone

 Automatiniai, paprasti ir aiškūs vartotojui procesai

Partneriui:

 Klientų geresnė patirtis/ pasitenkinimas (punktai aukščiau)

 Kliento aptarnavimas „čia ir dabar“

 Daugiau pardavimų



INVEGA portfelinės garantijos paskoloms

Privalumai:

❑ išsprendžiama nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema

❑nereikia atskiro INVEGA pritarimo

❑garantuojama suma – iki 1 875 000 Eur, laikotarpis – iki 120 mėn.

❑garantija – iki 80 % paskolos sumos grąžinimo.

INVEGA individualios garantijos

Privalumai:

❑garantija – iki 80 % paskolos sumos grąžinimo;

❑garantuojama suma – iki 1,5 mln. Eur;

❑ išsprendžiama nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema;

❑sprendimas smulkioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms;

❑Garantuojamos tiek apyvartinio kapitalo, tiek kreditai investicijoms



Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Privalumai:

❑ išsprendžiama bankui nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema;

❑garantijos – kreditams, kreditų linijoms ir lizingui;

❑garantuojamo kredito suma – iki 1 160 000 Eur,

❑garantuojamas iki 80 % negrąžintos sumos grąžinimas (lizingo atveju - iki 60 proc. neatgautos lizingu 
finansuojamo turto kainos dalies sumokėjimas). 



Atviras kreditų fondas 2

Kreditas:

❑suma – iki 600 000 eurų;

❑ laikotarpis – iki 120 mėnesių.

❑galimybė gauti INVEGA palūkanų (iki 80 %) 
kompensaciją;

Kredito linija:

❑suma – iki 600 000 eurų;

❑ laikotarpis – iki 36 mėnesių.

❑galimybė gauti INVEGA palūkanų (iki 80 %) 
kompensaciją;

*SVV subjektams

Lizingas

❑palūkanos – nuo 3,10 %;

❑ suma – iki 600 000 eurų;

❑ lizingo terminas – iki 10 metų;

❑ galimybė gauti INVEGA palūkanų (iki 95 %) 
kompensaciją;



Paskolų refinansavimas

Privalumai ir galimybė:

❑pakeisti paskolos grąžinimo grafiką priderinant prie įmonės esamų piniginių srautų;

❑prailginti paskolos grąžinimo terminą ar atidėti paskolos grąžinimo įmokas;

❑skolinantis maksimaliai išnaudoti užstato vertę gaunant didesnę paskolos sumą;

❑panaikinti įvairius dabartinio kreditoriaus taikomus suvaržymus ar papildomus reikalavimus;

❑konsoliduoti keletą skirtingų paskolų į vieną ir taip lengviau administruoti turimas paskolų sutartis.



Palūkanų kompensavimas

Privalumai:

❑paslauga – smulkaus ir vidutinio verslo subjektams;

❑ lengvesnis finansavimo gavimas ir mažesni kaštai;

❑kompensuojama iki 95 % sumokėtų kredito palūkanų;

❑patraukli verslumo ir verslo plėtros skatinimo priemonė.

Kokios palūkanos kompensuojamos?

❑Garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualia garantija kreditų, lizingo ir kredito linijų pagal finansinę 
priemonę „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2) palūkanos.

❑Garantuotų INVEGOS individualia garantija kreditų, lizingo, suteikto iš banko nuosavų lėšų palūkanos.

❑Negarantuotų INVEGOS individualia garantija investicinių kreditų ir lizingo, suteikto iš banko nuosavų lėšų 
palūkanos.

❑Portfeline INVEGOS garantija garantuotų kreditų, lizingo ir kredito linijų pagal finansinę priemonę 
„Portfelinės garantijos paskoloms“ (PGP) palūkanos.

❑UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija garantuotų investicinių kreditų ir lizingo palūkanos.



Vekselis

Privalumai:

❑ finansavimas suteikiamas per 5 dienas;

❑palūkanos – pagal susitarimą;

❑paslauga suteikiama neįkeičiant turto;

❑vekselio apmokėjimo terminas – iki 6 mėnesių;

❑suma – iki 100 000 Eur (išskirtiniais atvejais – ir didesnė);

❑vekselio davėjai – juridiniai asmenys ir ūkininkai.



Kreditai investicijoms

Privalumai:

❑ terminas mažesniems investiciniams projektams – iki 7 metų;

❑ lankstus kredito linijos grąžinimo grafikas;

❑ terminas dideliems investiciniams projektams – iki 15 metų;

❑galimybė atidėti kredito grąžinimo terminą.



Kreditas naujai žemės ūkio technikai įsigyti

Privalumai:

❑grąžinimas – atsižvelgiant į Jūsų piniginius srautus

❑suma – iki 90 % pirkinio vertės

❑ terminas – iki 7 metų

❑ŽŪPGF garantija



Kredito linija

Privalumai:

❑kredito linijos terminas – iki 3 metų;

❑subalansuojami pinigų srautai ir optimizuojamos palūkanos;

❑ lanksčios kredito grąžinimo sąlygos;

❑palūkanos skaičiuojamos tik nuo panaudotos limito sumos.



Sąskaitos kreditavimas

Privalumai:

•trūkstama suma sutarto limito ribose paskolinama automatiškai;

•palūkanos mokamos tik nuo panaudotos kredito sumos;

•gavus apmokėjimą iš pirkėjų į savo banko sąskaitą, kreditas pasidengia savaime;

•kreditas suteikiamas neįkeičiant turto.



Banko lizingas

❑Finansinis lizingas

❑Grįžtamasis lizingas

❑Lizingas su likutine verte

Privalumai:

•suma – nuo 3000 Eur;

•pradinė įmoka – nuo 10 % turto vertės;

•lizingo terminas – iki 84 mėn.;

•lizingo objektu gali būti ir naudotas turtas.



Tiesioginių išmokų kreditas ir kredito linija apyvartinių lėšų papildymui

Privalumai:

❑galimybė pasirinkti kreditą arba kredito liniją;

❑ terminas – iki 2 metų;

❑suma – iki 90 % tiesioginių NMA išmokų sumos;

❑ lanksčios grąžinimo sąlygos.



Kreditas žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

Privalumai:

• grąžinimas – atsižvelgiant į Jūsų piniginius srautus;

• suma – iki 100 % perkamos žemės vertės;

• tikslas – plėsti pasėlių plotus;

• kredito terminas – iki 15 metų.



Faktoringas

❑Su regresu

❑Be regreso su draudimu Coface

Privalumai:

❑apyvartinio kapitalo finansavimas neįkeičiant turto

❑pirkėjų nemokumo rizikos stebėjimas

❑patrauklu, kai siekiama konkurencingumo rinkoje

❑ ilgesni atsiskaitymo terminai klientams

❑pirkėjų mokamų lėšų surinkimas ir administravimas

❑ lengvesnis sąskaitų faktūrų administravimas



Garantijos

Medicinos banko teikiamos garantijų rūšys:

❑Pasiūlymo garantija

❑Sutarties vykdymo garantija

❑Avanso grąžinimo užtikrinimo garantija

❑Mokėjimų garantija

❑Kitų rūšių garantijos, atsižvelgiant į konkretų sandorį 

Privalumai:

❑ įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas;

❑pareiškėjo mokumo įrodymas;

❑sandorio rizikos sumažinimas;

❑garantija – neatšaukiama.



Akredityvai

Privalumai:

•populiarus atsiskaitymo būdas tarptautinėje prekyboje;

•minimizuojama galima sandorio rizika;

•suplanuoti apmokėjimai ir prekių (paslaugų) gavimas laiku;

•užtikrinamas tarptautinių taisyklių laikymasis.

Dokumentinis inkaso

Privalumai:

•nuosavybė į prekes perduodama tik įsipareigojus apmokėti;

•pirkėjui nereikia mokėti iš anksto;

•bankas kontroliuoja sklandų dokumentų perdavimą;

•minimizuojama galima sandorio rizika.



Dėkoju už dėmesį!


