RENOVUOTŲ NAMŲ BUTŲ SAVININKAMS
Sąskaitos už paskolos ir palūkanų grąžinimą išrašomos iki mėnesio 10 dienos. Įmokos pagal
išrašytas sąskaitas priimamos imtinai iki einamojo mėnesio 23 dienos (bankiniai pavedimai iki 12:00
valandos), jei ji sutampa su darbo diena, arba paskutinę darbo dieną prieš 23 kalendorinę dieną
(bankiniai pavedimai iki 12:00 valandos). Po šio laiko įmokos pagal einamojo mėnesio sąskaitas
nepriimamos. Nesumokėtos įmokos su delspinigiais priskaičiuojami prie kito mėnesio sąskaitos.
Savininkas turintis teisę gauti šildymo kompensacijas, turi kreiptis į UAB „Jonavos paslaugos“,
parašyti pareiškimą dėl kompensacijų už kredito paskolos išmokėjimą dokumentų pateikimo
savivaldybei bei turi pats kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuris
nustato, ar priklauso papildoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą iš biudžeto lėšų. Nustačius
tokią laikinai galiojančią teisę, jos galiojimo terminus seka pats savininkas ir reikiamu laiku kreipiasi
į socialinės paramos skyrių dėl jos pratęsimo. Nepratęsus termino, įmokas turi mokėti pats buto
savininkas.
Skolininkams 3 kartus siunčiami skolos priminimo raštai. Skolininkų, kurie delsia apmokėti ilgiau
kaip 90 dienų, informacija apie skolas ir jų išieškojimas perduodamas bankui.
Savininkui nusprendus sumokėti iš anksto visą paskolą su atidėtomis palūkanomis, reikia raštiško
prašymo. Prašymą bankas patvirtina per 5 darbo dienas. Tada išrašoma pilna išankstinio
apmokėjimo sąskaita, kurią būtina apmokėti iki nustatytos dienos 12:00 valandos. Savininkas,
nesumokėjęs tiksliai nurodytu laiku, privalo mokėti papildomai banko priskaičiuotas palūkanas.
MOKĖJIMO VIETOS:

1. Projekto administratoriaus - UAB "Jonavos paslaugos" - KASOSE GRYNAISIAIS ARBA BANKO
KORTELE.

2.

Bankų interneto linija, užpildant joje esantį UAB „Jonavos paslaugos“ mokėjimo dokumentą.
BŪTINA PASIRINKTI TIKSLIĄ MOKĖJIMO INFORMACIJĄ PAGAL BANKĄ, KURIAME TURITE SAVO
SĄSKAITĄ, IŠ KURIOS ATLIKSITE PAVEDIMUS
pasirenkamas
jūsų BANKAS, iš
kurio pervesite
pinigus

ĮMOKOS
KODAS

DNB

439015

SEB
Swedbank

ĮMOKOS PAVADINIMAS
„Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai)“
„Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai)“

103339

„Kreditas“

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ.

3. Suderinęs su kredito sutarties administratoriumi – UAB „Jonavos paslaugos“ - buto savininkas
gali visam paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpiui savo banke sudaryti tiesioginio debeto
sutartį, pagal kurią iš jo asmeninės sąskaitos kas mėnesį būtų nuskaitytos vienodos anuiteto būdu
suskaičiuotos grąžinamos įmokos į konkrečiam daugiabučiui namui priskirtą sąskaitą iki aukščiau
nurodyto termino.

JOKIE KITI MOKĖJIMO BŪDAI NĖRA PRIIMTINI, JEI JIE NEBUVO SUDERINTI IŠ ANKSTO.

