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Pagrindiniai būsto modernizavimo paskolos parametrai
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Kriterijus Reikšmė

Paskolos terminas iki 20 metų 

Palūkanos 3%, fiksuotos 

Valiuta Eurai 

Grąžinimo atidėjimas Galimas iki investicinio projekto užbaigimo, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. 

Palūkanų atidėjimas Atidėjimas investicinio projekto metu nenumatytas 

Mėnesinė įmoka Taip kaip nustatyta paskolos grąžinimo grafike, bet neviršijant Vyriausybės 
nustatytos maksimalios įmokos 

Išankstinis grąžinimas Galimas be jokių papildomų mokesčių, jei suma pakankamai reikšminga 

Pradinis įnašas Iki 5% investicinio projekto vertės dydžio, finansinio tarpininko nuožiūra 

Užstatas Nėra 

Paskolos draudimas Nėra 

Garantijos Nėra 

Valiutos keitimas Valiutos keitimo mokestis iš paskolos gavėjų negali būti imamas (bet gali 
būti įtrauktas į administravimo mokestį 
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Konkurso objektas
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• JHF lėšų suma skiriama šiam konkursui yra 54 milijonai eurų

• Suma yra suskirstyta į 9 dalis (blokus), kiekviena po 6 milijonus eurų

• Kiekvienas teikėjas gali teikti pasiūlymą ne daugiau kaip trims blokams

• Jei teikiamas pasiūlymas daugiau kaip vienam blokui, siūlomos sąlygos individualiems blokams 
gali skirtis

• Susidarius kvietime numatytoms aplinkybėmis, Europos Investicinis Bankas (EIB) gali padidinti 
blokų, skiriamų vienam teikėjui, skaičių, jei teikėjas išreiškia tokį norą

• Teikėjai, kurių blokų surinktų balų skaičius didžiausias, būtų kviečiami deryboms kvietime 
nurodytomis sąlygomis

• Pasiūlyme kiekvienam blokui nustatytos sąlygos bus vertinamos individualiai
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Pagrindinės finansinio tarpininko dalyvavimo sąlygos
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Veiklos Atlyginimas
Privaloma 

JESSICA holding fund (JHF) 
lėšų administravimas 

Administravimo mokestis (management fee) - metinis iki 3% nuo paskolos 
gavėjams išduotų ir dar negrąžintų JHF lėšų. Už pradelstas grąžinti sumas 
mokestis neskaičiuojamas. Dalis administravimo mokesčio gali būti kintama. 

Pasirinktina/ Skatinama 

Kofinansavimas arba rizikos 
garantija Nuo 10% iki 20% visos būsto renovavimo paskolos sumos 

Kofinansavimo palūkanos Ne didesnės kaip 6 mėn EURIBOR + 5% metinės palūkanos 

Rizikos garantijos mokestis Ne didesnis kaip 3% metinis mokestis nuo prisiimtos rizikos 
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Finansinių tarpininkų pasiūlymų vertinimas

5

Kriterijus Aprašymas Balų skaičius

Verslo planas Kokybiniai parametrai iki 35 

JHF lėšų administravimas Administravimo mokestis (management fee) - metinis 
iki 3% nuo išduotų ir negrąžintų JHF lėšų 

iki 20 

Kintama administravimo 
mokesčio dalis 

Nuo 0 iki 100% iki 10 

Kofinansavimas arba rizikos 
garantija 

Nuo 10% iki 20% visos būsto renovavimo paskolos 
sumos 

iki 15 

Kofinansavimo palūkanos Ne didesnės kaip 6 mėn EURIBOR + 5% metinės 
palūkanos 

Rizikos garantijos mokestis Ne didesnis kaip 3% metinis mokestis nuo prisiimtos 
rizikos 

Iš viso iki 100 

iki 20 
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Pagrindinių procesų aprašymas
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Procesai Komentaras
Lėšų pervedimas Iš esmės, dalimis, siekiant patenkint 4-ių mėnesių Finansinio tarpininko 

poreikį 

Depozitų palūkanos Už JHF lėšas, Finansinis tarpininkas turi mokėti rinkos palūkanas 

Paskolos išdavimas Finansiniai tarpininkai turi teisę išduoti Modernizavimo paskolą tik 
nustatyta tvarka gavę atitinkamą patvirtinimą 

Paskolų išdavimo terminas 12-a mėnesių nuo sutarties tarp EIB ir Finansinio tarpininko pasirašymo 

Lėšų grąžinimas JHF Detali procedūra bus nustatyta sutartyje su Finansiniu tarpininku 

JHF palūkanų koregavimas Siekiant užtikrinti 3% fiksuotas palūkanas paskolos gavėjams, JHF 
paskolos daliai taikomos palūkanos atitinkamai koreguojamos 

Kofinansavimo dalies 
koregavimas 

JHF turi teisę kiekvieną kartą perskaičiuojant EURIBOR grąžinti 
Finansiniam tarpininkui kofinansavimo dalį 

Finansinio tarpininko teisė 
grąžintis kofinansavimo dalį 

Tokia teisė atsiranda, jei dėl nustatytos maksimalios mėnesinės įmokos 
paskolos gavėjui tampa neįmanoma laikytis paskolos grąžinimo sąlygų. 


