
PRIEMONĖS LIETUVOS VERSLUI 
COVID-19 AKIVAIZDOJE



DISPONUOJA

1,136 mlrd. 
EUR

PAKETU



DISPONUOJA

1,136 mlrd. 
EUR

826 mln. EUR
Garantijų

142 mln. EUR
Paskoloms

145 mln. EUR
Rizikos kapitalo investicijoms

23 mln. EUR
Palūkanų kompensavimui

01 02 03 04



1,136 mlrd. 
EUR

541 mln. EUR

esamos

ESAMOS, mln. EUR ATEINANČIOS, mln. EUR

Garantijos 356 +470

Paskolos 37 +105

Rizikos kapitalas 145

Palūkanų kompensavimas 3 +20
595 mln. EUR

ateinančios

826 mln. EUR
Garantijų

142 mln. EUR
Paskoloms

145 mln. EUR
Rizikos kapitalo investicijoms

23 mln. EUR
Palūkanų kompensavimui

01 02 03 04

Esamos ir ateinančios lėšos



Iki 7%
metinių palūkanų už 6 atidėtus
mokėjimo mėnesius

Finansų įstaigai atidėjus paskolos ar 
lizingo mokėjimą iki 6 mėnesių 
laikotarpiui, INVEGA SVV įmonėms 
kompensuos 100% palūkanų

Nuo balandžio 6 d. įmones jau kviesime užpildyti
paraiškas palūkanų kompensavimui

Mokėjimų atidėjimas įvyko kovo 16 dieną ar vėliau
Iš viso palūkanoms kompensuoti numatyta daugiau kaip 23 mln. eurų,
Kompensacijos bus išmokamos kas mėnesį, ne kas ketvirtį.

PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/



Finansų įstaiga apskaičiuoja,
kiek lėšų įmonei reikia per 1
mėnesį ir kas mėnesį išmoka tą
sumą

INVEGA aprūpina 
finansų įstaigas šioms 

paskoloms reikalingomis 
valstybės lėšomis

LENGVATINĖS PASKOLOS LIKVIDUMUI PALAIKYTI LABIAUSIAI 
PAVEIKTIEMS SEKTORIAMS

Jei įmonės, prieš tai neturėjusios sunkumų, dėl 

COVID-19 protrūkio apyvarta nukrito daugiau 

kaip 60%. 

Verslui reikia paskolos kasdienėms išlaidoms (DU 

daliai, nuomai ar kitoms būtinoms išlaidoms 

mokėti).

Paskolos išduodamos iki karantino pabaigos arba iki 2020-12-31.
Paskola pradedama grąžinti po karantino pabaigos + 3 mėn.



80 proc.
paskolos finansų įstaigai

garantuoja valstybė

Todėl finansų įstaiga turi 
galimybę suteikti verslui 

valstybės garantuotą paskolą 
arba atlikti esamos paskolos 

keitimus palankesnėmis 
sąlygomis

PORTFELINĖS GARANTIJOS FINANSŲ ĮSTAIGOMS UŽ VERSLO 
PASKOLAS IR LIZINGO SANDORIUS

Jei skolinantis trūksta užstato, įmonė prašo 

pailginti esamos paskolos terminą, pakeisti 

mokėjimų grafiką, prašo suteikti mokėjimų 

atidėjimą ar pan.

Galima panaudoti esamoms paskoloms, kurių 

pertvarkymai įvyko kovo 16 d. ar vėliau.



GARANTIJOS

826 mln. EUR
356 mln. EUR

esamos

ESAMOS, mln. EUR 

Individualios
(išplėstos sąlygos, pritaikyta apyvartos
finansavimui, sutrumpinti terminai)

178

Portfelinės garantijos paskoloms 142

Portfelinės garantijos lizingo 
sandoriams

12,5

Portfelinės garantijos faktoringo 
sandoriams

11,5

Eksporto kredito 12

470 mln. EUR

ateinančios



GARANTIJOS

826 mln. EUR

356 mln. EUR

esamos

ESAMOS, mln. EUR ATEINANČIOS, mln. EUR 

Individualios
(išplėstos sąlygos, pritaikyta
apyvartos finansavimui, sutrumpinti
terminai)

178 0

Portfelinės garantijos 
paskoloms

142

+400
Portfelinės garantijos lizingo 
sandoriams

12,5

Portfelinės garantijos 
faktoringo sandoriams

11,5 +50

Eksporto kredito 12 +20
470 mln. EUR

ateinančios

Paskoloms  ir Lizingui visose 
finansų įstaigose

Faktoringui visose finansų 
įstaigose



PASKOLOS

142 mln. EUR

37 mln. EUR

esamos

ESAMOS, mln. EUR 

Lengvatinės paskolos bankuose
Ribotos palūkanos ~3%, 
iki 10 metų
Swedbank, Šiaulių bankas, Citadele, Medicinos 
bankas

30

Lengvatinės paskolos kredito unijose
Įmonėms iki 1 metų
iki 25 tūkst. EUR suma

4

Platformose 
(„FinBee“ ir bus daugiau), 
iki 25 tūkst. EUR suma

3

105 mln. EUR

ateinančios



PASKOLOS

142 mln. EUR

37 mln. EUR

esamos

ESAMOS, 
mln. EUR 

ATEINANČIOS 
mln. EUR 

Lengvatinės paskolos bankuose
Ribotos palūkanos ~3%,
iki 10 metų
Swedbank, Šiaulių bankas, Citadele,
Medicinos bankas

30

+50
Lengvatinės paskolos likvidumui 
palaikyti labiausiai paveiktiems 

sektoriams

Lengvatinės paskolos kredito
unijose
Įmonėms iki 1 metų
iki 25 tūkst. EUR suma

4

+50
Paskolos  SVV per alternatyvius 

skolintojus

Platformose
(„FinBee“ ir bus daugiau),
iki 25 tūkst. EUR suma

3

+5 INVEGOS tiesioginės paskolos

105 mln. EUR

ateinančios



Pavadinimas Kas teikia Pagrindinės sąlygos Patobulinimai

Verslumo skatinimo paskolos Kredito unijų konsorciumas
≤25 tūkst. EUR lengvatinės paskolos SVV, 
išskyrus vidutines įmones, 
Amžius iki 1 metų

Atviras kreditų
fondas 2 (paskolos)

Citadele bankas,
Medicinos bankas

~600 tūkst. EUR lengvatinės paskolos SVV

Pasidalytos rizikos paskolos
Šiaulių bankas,
Swedbank

≤4 mln. EUR lengvatinės paskolos SVV

Sutelktinės paskolos „Avietė“
Finansų bitė verslui (sutelktinio 
finansavimo platforma)

Paskolos SVV rinkos sąlygomis Padidinta valstybės dalis iki 25 000 Eur 

Dalinis palūkanų kompensavimas
INVEGA

SVV investicinių paskolų, lizingo sandorių ir 
iš dalies apyvartinių paskolų palūkanos 
nustatytu %

100 proc. palūkanų 6 mėn. už paskolas, kurios 
yra atidėtos nuo 2020 m. kovo 16 d. 

ESAMOS PRIEMONĖS



Pavadinimas Kas teikia Pagrindinės sąlygos Patobulinimai

Individualios garantijos SVV Finansų įstaigos
SVV paskolų ir lizingo sandorių garantijos 
iki 80 proc.

• Išplėstas sektorių ratas, 
• Pritaikyta apyvartos finansavimui
• Galimas kitos finansų įstaigos išduotos 

paskolos refinansavimas
• Ženkliai sutrumpinti sprendimų terminai

Individualios garantijos didelėms 
įmonėms

Finansų įstaigos
Didelių įmonių paskolų garantijos
iki 80 proc.

• Išplėstas sektorių ratas
• Ženkliai sutrumpinti sprendimų terminai

Eksporto kredito garantijos
(individualios garantijos)

INVEGA SVV ir didelių įmonių garantijos

Portfelinės garantijos paskoloms
Šiaulių bankas, Swedbank, 
Citadele, Medicinos bankas

SVV paskolų garantijos
80 proc.

Portfelinės garantijos lizingui
UniCredit Leasing,
Šiaulių bankas

SVV lizingo sandorių garantijos
80 proc.

Portfelinės garantijos faktoringui
Šiaulių bankas,
SME Finance

MVĮ faktoringo sandorių garantijos
80 proc.

Rizikos kapitalo fondai Fondų valdytojai
Investicijos į MVĮ ir dideles įmones 
įvairiose augimo stadijose



Pavadinimas Kas teikia Derinamos sąlygos Terminai

Portfelinės garantijos faktoringui 2 Finansų įstaigos
MVĮ faktoringo sandorių garantijos
80 proc.

2020-04-10

Finansinė priemonė Alternatyva (paskolos) Alternatyvūs finansuotojai SVV paskolos apyvartai ir investicijoms 2020-04-16

Portfelinės garantijos paskoloms 2
Bankai, CKU, alternatyvūs 
finansuotojai

SVV ir didelių įmonių visuose ūkio sektoriuose, kurios 
patyrė sunkumų dėl COVID-19, paskolų garantijos 80 
proc. 

2020-04-10

Portfelinės garantijos lizingui 2 Lizingo bendrovės
SVV ir didelių įmonių visuose ūkio sektoriuose, kurios 
patyrė sunkumų dėl COVID-19, paskolų garantijos 80 
proc. 

2020-04-10

Likvidumo palaikymo paskolos stipriai 
paveiktų sektorių įmonėms

Finansų įstaigos Likvidumui palaikyti stipriai paveiktų sektorių įmonėms 2020-04-16

INVEGOS  tiesioginės paskolos INVEGA SVV subjektų paskolos 2020-09-01

NAUJOS PRIEMONĖS


