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Diagnostinę apţvalgą parengė Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko (Pasaulio banko)  

darbuotojai. Apţvalgoje išdėstyti pastebėjimai, interpretacijos ir išvados nebūtinai atspindi 

Pasaulio banko vykdančiųjų direktorių ar jų atstovaujamų Vyriausybių poţiūrį.  
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Santrumpos ir akronimai 
 

APR  Bendros kredito kainos metinė norma (ang. Annual Percentage Rate of Charge) 

ATM  Banko kasos automatas (ang. Automatic teller machine) 

B2B  Verslas - verslui (ang. Business to business) 

B2C  Verslas – vartotojui (ang. Business to consumer) 

CEE   Centrinė ir Rytų Europa (ang. Central and Eastern Europe) 

KT  Konkurencijos taryba (ang. Competition Council) 

CIU  Kolektyvinių investicijų įmonė (ang. Collective investment undertaking) 

COE  Europos Taryba (ang. Council of Europe) 

DG SANCO Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas  

DOLCETA Interaktyvios suaugusiųjų vartotojų švietimo priemonės kūrimo projektas  

EBRD  Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas  

EK  Europos Komisija 

ESIS  Europos standartizuotos informacijos lapas  

ES  Europos Sąjunga  

ES-15 Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, 

Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.  

EURIBOR Vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos (ang. Euro Interbank 

Offer Rate) 

FIN-NET Ginčų dėl finansinių paslaugų sprendimo tinklas (ang. Financial Dispute 

Resolution Network) 

FSA  Finansinių paslaugų prieţiūros tarnyba (ang. Financial Services Authority) 

BVP  Bendrasis vidaus produktas  

DPK    Lietuvos Respublikos Draudimo prieţiūros komisija   

KYC  Paţink savo klientą (ang. Know your customer) 

VPK  Lietuvos vertybinių popierių komisija 

LTL  Lietuvos Litas  

MFI  Finansinių priemonių rinkos (ang. Markets in Financial Instruments) 

MiFID Direktyva dėl finansinių priemonių rinkų (ang. Directive on Markets in Financial 

Instruments)  

TPL Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (ang. Motor 

third party liability) 

NVO  Nevyriausybinė organizacija  

NVS   Naujoji ES valstybė narė 

OECD  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija  

PHARE Europos Sąjungos ekonominės paramos programa  

VVTAT  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  

VDAI  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

MVĮ   Maţos ir vidutinės įmonės  

SRO  Savitvarkos organizacija (ang. Self-regulatory organization) 

VĮIID  Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas“   

UCITS Kolektyvinių investicijų į perleidţiamus vertybinius popierius įmonės (ang. 

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

JK  Jungtinė Karalystė  

JAV  Jungtinės Amerikos Valstijos  

USD  Jungtinių Amerikos Valstijų doleris 

VILIBOR  Vidutinės tarpbankinės palūkanų normos (Vilnius Interbank Offered Rate). 

 

n.a. Netaikoma  

1 USD = 2.34 Lt  (2009 m. spalio mėn.) 
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Pratarmė 
 

Finansinių paslaugų vartotojų teisių apsauga yra kiekvieno finansų sektoriaus, kuris yra 

veiksmingas, konkurencingas ir sąţiningas, svarbiausia dalis. Yra trys svarbios sritys. Finansų 

įstaigų klientai turėtų gauti aiškią, pilną, tikslią ir suprantamą informaciją prieš priimdami 

sprendimą skolintis pinigus ar investuoti. Jie turėtų turėti galimybę naudotis efektyviais ir 

ekonomiškais finansavimo mechanizmais bei gauti pakankamą finansinį švietimą, kad galėtų 

suprasti terminus ir sąlygas bei kitą informaciją, kuri jiems teikiama kaip finansinių paslaugų 

vartotojams. 

Mes dţiaugiamės pateikdami šią bandomąją Vartotojų teisių apsaugos ir finansinio raštingumo  

Lietuvoje diagnostinę apţvalgą, ir dėkojame Lietuvos institucijoms uţ jų vertingą pagalbą ir 

bendradarbiavimą rengiant šią apţvalgą. Apţvalgoje aptariamos ne tik finansinės paslaugos 

Lietuvoje, bet nagrinėjami ir klausimai, susiję su gerąja praktika ar palyginamaisiais etalonais 

perţiūrint vartotojų teisių apsaugos ir finansinio raštingumo sritis bet kurioje jurisdikcijoje. 

Tikimasi, kad šis darbas atneš naudos tarptautinei bendruomenei ir besivystančioms rinkoms, 

kurios siekia sukurti bendrą pagrindą minimaliai gerajai praktikai finansinių paslaugų vartotojų 

teisių apsaugos ir finansinio raštingumo srityse.      
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Padėkos 
 

Šią apţvalgą parengė grupė, vadovaujama p. Sue Rutledge, Pasaulio banko Regioninio bendrojo 

valdymo/ Vartotojų teisių apsaugos koordinatorės ir vyresniosios privataus sektoriaus plėtros 

specialistės. Projekto grupę sudarė Rodolfo Wehrhahn (vyresnysis draudimo specialistas), 

Richard Symonds (buvęs vyresnysis patarėjas), Simon Christopher Walley (namų ūkio finansų 

specialistas), Neil Murphy (konsultantas) ir Juan Carlos Izaguirre Araujo (konsultantas). Visi jie 

yra Pasaulio banko darbuotojai.  

   

Ataskaitos rengimą koordinavo Orsalia Kalantzopoulos (padalinio direktorė Lietuvoje) ir 

Fernando Montes-Negret (Europos ir Centrinės Azijos regiono Finansų ir privataus sektoriaus 

plėtros departamento direktorius).  

 

Ekspertų pastabas dėl apţvalgos pateikė Tomáš Prouza, buvęs Čekijos finansų ministro 

pavaduotojas, ir Antony Randle, Pasaulio banko konsultantas. Vertingų pastabų ir patarimų taip 

pat pateikė Finansų ministerija, Lietuvos vertybinių popierių komisija, Lietuvos Respublikos 

Draudimo prieţiūros komisija, Lietuvos bankas ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

Šios ataskaitos rengėjai dėkoja visiems uţ jų indėlį.   
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Veiklos santrauka  
 

Pasaulinė finansų krizė sukėlė įtampą tarptautinėje finansų rinkoje. Valstybių vyriausybės 

nedelsdamos ėmėsi veiksmų, siekdamos sumaţinti krizės poveikį ir palaikyti finansų ir 

nekilnojamojo turto sektorių atkūrimą ir subalansuotą plėtrą. Šios trumpalaikės priemonės apima 

likvidumo palaikymą finansų sektoriuje, išplečiant indėlių draudimą ir garantijas, išsaugant 

galimybę įsigyti finansines paslaugas, ypač neturtingiems namų ūkiams, maţoms ir vidutinėms 

įmonėms per smulkių paskolų išdavimą, ir pradėti teikti finansinio skatinimo paketus siekiant 

išsaugoti ir sukurti darbo vietas. Be to, politikai imasi priemonių sukurti geresnį pagrindą būsimai 

finansinių sistemų plėtrai tobulindami reguliavimą. Šios vidutinės trukmės priemonės apima 

padidintą finansinę riziką ribojantį reguliavimą ir prieţiūrą, finansų sektoriaus valdymą (įskaitant 

finansų sektoriaus reguliavimą ir kontrolę), verslo elgesio reguliavimą ir prieţiūrą bei finansinių 

paslaugų vartotojų teisių apsaugą. Pastarosioms paslaugoms vis daugiau dėmesio skiria ne tik 

ekonomiškai išsivysčiusios šalys, bet ir besivystančios rinkos ekonomikos, įskaitant Rytų Europą, 

kadangi didţiausią riziką, susijusią su pastaruoju kreditų pakilimo laikotarpiu, pirmiausia pajuto 

namų ūkiai. 

 
Finansinių paslaugų vartotojų teisių apsauga padidina finansinio tarpininkavimo efektyvumą 

ir netiesiogiai sumažina grėsmę finansiniam stabilumui. Vartotojų teisių apsauga daugiausia 

dėmesio skiria problemų sprendimui, kurios atsiranda dėl galių, informacijos ir išteklių 

nesubalansavimo - dėl to vartotojai atsiduria nepalankioje padėtyje finansų įstaigų atţvilgiu. 

Finansų įstaigos yra gerai susipaţinusios su finansinių produktų terminais ir sąlygomis bei jų 

rizikos faktoriais. Tuo tarpu individualiems vartotojams gali būti sunku arba brangu gauti reikiamą 

informaciją apie finansines paslaugas arba suprasti sudėtingus finansinius produktus, net jei 

atitinkama informacija yra pateikta. Vartotojai, kurie turi informacijos ir ţino pagrindines savo 

teises ir pareigas, yra svarbi rinkos drausminimo priemonė finansų sektoriuje, skatinanti finansų 

įstaigas konkuruoti teikiant finansinius produktus ir paslaugas. Be to, finansinių paslaugų vartotojų 

teisių apsauga kuria pasitikėjimą finansinėmis sistemomis ir padeda plėsti ir įvairinti indėlių bazę. 

Toks visuomenės pasitikėjimas netiesiogiai maţina bankų sektoriaus likvidumo riziką. 
 

Vartotojų teisių apsauga tampa vis svarbesnė tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos mastu. ES 

vartotojų politikos 2007-2013 m. strategija numato tris tikslus: i) stiprinti ES vartotojų teises, kad 

jie turėtų daugiau pasirinkimo galimybių, tikslios informacijos, rinkos skaidrumo ir pasitikėjimo, 

kurio suteikia veiksminga apsauga ir svarios teisės; ii) stiprinti ES vartotojų gerovę ypač daug 

dėmesio skiriant kainų, pasirinkimo, kokybės, įvairovės, prieinamumo ir saugumo aspektams; iii) 

veiksmingai apsaugoti vartotojus kaip grupę nuo rimtų pavojų ir grėsmių, kurių pavieniai vartotojai 

patys įveikti negalėtų. 2008 m. spalio mėn. Europos Parlamento ataskaitoje taip pat nurodytos 

priemonės, kurių reikia imtis, siekiant pagerinti finansinį švietimą visoje Europos Sąjungoje. 

 

 

Lietuvoje egzistuoja esminiai pamatai, reikalingi veiksmingai finansinei vartotojų teisių 

apsaugai. Veikia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), kuri turi įgaliojimus 

finansinių paslaugų ir produktų srityje. Taip pat yra įsteigtos pagrindinės finansinės prieţiūros 

institucijos ir sukurtos pagrindinės rinkos elgesio taisyklės, reguliuojančios verslininkų santykius su 

maţmeninės  prekybos klientais. Be to, Lietuvos vartotojų teisių apsaugos strategijoje 2007-2010 

numatyti pagrindiniai tikslai: i) uţtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir ii) suderinti Lietuvos įstatymus 

su ES teisės aktais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga ir rinkos prieţiūra. Šiame kontekste ES 

direktyvos, susijusios su finansinėmis paslaugomis, yra iš esmės įgyvendintos, ir rengiamas 

Vartojimo kredito įstatymas. 
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Vartotojai vis dažniau naudojasi finansinėmis paslaugomis Lietuvoje, ir šioms paslaugoms 

reikėtų stipresnės vartotojų teisių apsaugos sistemos. Būsto paskolos nuo beveik nulinio lygio 

1995 m. iki 2007 m. pabaigos išaugo maţdaug iki 20 procentų BVP - tai vienas iš didţiausių 

rodiklių tarp naujųjų ES valstybių narių. Padidėjo nedideles pajamas gaunančių namų ūkių, kurie 

turi būsto paskolų - 2007 metais jų dalis sudarė 59 procentus. 2008 m. spalio mėn. Eurobarometro 

vartotojų teisių apsaugos tyrimas, atliktas 27-iose ES valstybėse narėse, rodo, kad Lietuvos 

vartotojams reikia stiprinti vartotojų teisių apsaugos sistemą. Tyrime, kurį paskelbė Lietuvos 

vartotojų institutas 2009 m., taip pat paţymima, kad reikia stiprinti tam tikrų vartotojų teisių 

apsaugos sričių teisinį reguliavimą.  

 

Priemonės, skirtos tobulinti vartotojų teisių apsaugą ir finansinį raštingumą, turėtų būti 

praktiškos ir veiksmingos bei suteikti daugiau galių vartotojams.  

Apţvalgoje rekomenduojamos šešios pagrindinės priemonės:  

1) stiprinti VVTAT įgaliojimus įgyvendinant pagrindinius finansinių paslaugų vartotojų teisės 

aktus,  

2) stiprinti vartotojų asociacijų veiksmingumą,  

3) gerinti vartotojams skirtos informacijos apie finansines paslaugas kokybę,  

4) imtis priemonių stiprinti rinkos veiklą maţmeninių finansinių paslaugų srityje,  

5) tobulinti vartotojų ginčų sprendimo bei vartotojų paklausimų ir skundų nagrinėjimo tvarką,   

6) sutelkti dėmesį į finansinį švietimą, siekiant realiai pagerinti finansinį raštingumą ir vartotojų 

elgseną. 

 

1) VVTAT įgaliojimai 

 

Finansinių paslaugų vartotojų apsaugos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvoje yra netolygus. 
Draudimo prieţiūros institucija turi didelius įgaliojimus vykdyti vartotojų teisių apsaugą pagal 

konkrečius institucinius įgaliojimus, nustatytus Draudimo įstatyme. Teisės aktai, reguliuojantys 

vertybinių popierių, kapitalo rinkų veikimą, numato aukštą investuotojų apsaugos lygį, tačiau 

nesuteikia prieţiūros institucijai galių sprendţiant vartotojų ginčus. Bankų sektoriuje teisės aktai 

nesuteikia Centriniam bankui įgaliojimų spręsti vartotojų ginčus, ir jo kompetencija neapima 

vartotojų teisių apsaugos. Tokie įgaliojimai tenka VVTAT. 

 

VVTAT turėtų būti suteikta papildomų teisinių galių veiksmingai vykdyti finansinių paslaugų 

vartotojų teisių apsaugą. VVTAT reikėtų suteikti įgaliojimus priimti privalomus finansų 

įstaigoms sprendimus, kurių vykdymas būtų uţtikrinamas skiriant baudas. Pirmame etape VVTAT 

turėtų perimti atsakomybę uţ vartotojų apsaugą visose finansinių paslaugų srityse, išskyrus 

draudimą. Atsiţvelgiant į tai, kad Draudimo prieţiūros komisija (DPK) vykdo veiksmingą ir 

efektyvią vartotojų teisių apsaugos ir draudimo sektoriaus prieţiūrą, DPK turėtų išlaikyti savo 

įgaliojimus, o VVTAT - stiprinti savo pajėgumus ir tobulinti kompetenciją, susijusią su 

finansinėmis paslaugomis. Tačiau DPK taip pat turėtų būti suteikti teisiniai įgaliojimai priimti 

privalomus sprendimus dėl vartotojų teisių apsaugos draudimo rinkoje. Kitame etape VVTAT 

turėtų išplėsti savo įgaliojimus, kurie apimtų vartotojų teisių apsaugos kontrolę visose finansų 

sektoriaus srityse, įskaitant draudimo sektorių. 

 

Reikėtų apsvarstyti ir kitas priemones, siekiant pagerinti finansinių paslaugų vartotojų teisių 

apsaugos institucinę sąrangą. VVTAT galėtų įsteigti koordinuojančią įstaigą, kuri sutelktų visas 

finansų sektoriaus prieţiūros institucijas, siekiant aptarti vartotojų teisių apsaugos klausimus ir 

uţtikrinti nuomonių suderinimą. Teisės aktai taip pat gali būti iš dalies pakeisti, siekiant sustiprinti 

VVTAT statusą ir įgalinti ją būti tiesiogiai atskaitingą Vyriausybei ar Seimui. VVTAT būtų 

naudinga turėti galimybę pasitelkti papildomų išorės ekspertų ir organizuoti mokymo programas 
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savo personalui. Be to, VVTAT galėtų tapti pagrindine institucija, kurioje būtų gaunami visi 

finansinių paslaugų vartotojų prašymai, skundai ir sprendţiami ginčai. Pirmame etape VVTAT 

persiųstų DPK tuos vartotojų prašymus, kurie susiję su draudimo paslaugomis. VVTAT taip pat 

turėtų teikti daugiau informacijos visuomenei apie savo veiklą finansinių paslaugų vartotojų 

apsaugos srityje. 

 

2) Vartotojų asociacijos 

 

Vartotojų asociacijoms reikia papildomų lėšų, kad jos būtų veiksmingos, tačiau jos taip pat 

turėtų tobulinti savo veiklos valdymą. Lietuvoje yra daugiau kaip 20 vartotojų asociacijų, tačiau 

tik keletas iš jų yra aktyvios finansinių paslaugų srityje. Kai kurios vartotojų asociacijos gauna 

nedidelį valstybės finansavimą, tačiau jo nepakanka. Valstybės finansavimas turėtų būti papildytas 

finansavimu iš Europos Sąjungos institucijų, ar per Dvynių projektus su stipriomis Europos 

vartotojų asociacijomis. Visos vartotojų asociacijos, gaunančios finansavimą, turi skelbti metines 

ataskaitas apie savo išlaidas, finansavimo šaltinius ir jų naudojimą bei įvykdytą veiklą. Viena iš 

pagrindinių vartotojų asociacijų veiklų turėtų būti pagalbos teikimas pavieniams asmenims rengiant 

ir teikiant skundus finansų įstaigoms. Vartotojų asociacijos taip pat turėtų parengti informavimo, 

švietimo programas finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos srityje. Vartotojų asociacijoms 

taip pat turėtų būti suteikta teisė priimti skundus dėl elgesio kodeksų nesilaikymo, nagrinėti 

daţniausiai pasitaikančius skundus ir parengti rekomendacijas dėl problemų sprendimo. Vartotojų 

asociacijos savo tinklalapiuose galėtų skelbti rekomendacijas apie būdus, skirtus pagerinti finansų 

įstaigų elgesio kodeksų nuostatų laikymąsi. 

 

3) Vartotojų informavimas 

 

Vartotojams teikiamos informacijos apie finansines paslaugas kokybė turėtų būti pagerinta. 
Profesines asociacijas reikėtų skatinti sukurti kiekvieno didesnio finansinio produkto paprastą ir 

standartinę „Pagrindinių faktų suvestinę“, skirtą maţmeninių paslaugų vartotojams. Tokios 

suvestinės formą turėtų perţiūrėti finansų sektoriaus prieţiūros institucijos, ir ji turėtų būti 

pateikiama vartotojui sudarant pardavimo sutartį. Be to, finansų įstaigos turėtų sudaryti galimybę 

vartotojams iš karto susipaţinti su parengtomis standartinėmis sutartimis dėl finansinių produktų. 

Vartotojai, įsigyjantys finansinius produktus, kurių kainos gali keistis dėl rinkos svyravimų, taip pat 

turėtų gauti informaciją apie tokių pokyčių įtaką. Kalbant apie gyvenamojo būsto paskolas, 

Lietuvos bankų asociacija turėtų patvirtinti Europos standartinį informacijos lapą (ang. European 

Standardized Information Sheet, ESIS). Vartotojai taip pat turėtų turėti galimybę susipaţinti su 

standartinių finansinių produktų kainų palyginimais, kuriuos parengtų finansinės prieţiūros 

institucijos, VVTAT ar vartotojų asociacijos. 

 

4) Rinkos praktikos  

 

Rinkos praktika mažmeninių finansinių paslaugų sektoriuje turėtų būti stiprinama. Finansų 

įstaigų profesinės asociacijos turėtų parengti elgesio kodeksus, kuriuos perţiūrėtų VVTAT ir 

finansų prieţiūros institucijos, ir jie turėtų būti viešai prieinami vartotojams. Be to, maţmeniniams 

finansinių paslaugų teikėjams turėtų būti organizuojami specialūs mokymai. Taip pat reikėtų 

apsvarstyti galimybę padidinti konkurenciją finansų sektoriuje, leidţiant naujiems dalyviams 

pradėti veiklą tam tikrose finansinių paslaugų srityse (tokiose kaip mokėjimai arba pinigų 

pervedimo paslaugos), bei uţtikrinti, kad vartotojai galėtų pasirinkti bet kurio finansinio produkto 

paslaugos teikėją, kuris reikalingas įsigyti kitą finansinį produktą. Taip pat viena finansų sektoriaus 

prieţiūros institucija turėtų išduoti leidimą ir vykdyti finansinių paslaugų teikėjų kontrolę, ir teikėjai 

turėtų nurodyti savo teisinį statusą savo reklamoje. VVTAT turėtų dalyvauti įvairiais būdais 
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informuojant vartotojus apie galimą nesąţiningą veiklą, pavyzdţiui, sukurti specialią rubriką savo 

interneto svetainėje ar platinti pranešimus spaudai ţiniasklaidoje. 

 

Būtinos konkrečios priemonės siekiant pagerinti rinkos praktiką kredito, draudimo ir pensijų 

srityse. Perkeliant ES Vartojimo kredito direktyvą į Lietuvos teisę, būtų naudinga įtraukti smulkius 

kreditus ir visų rūšių kredito teikėjus, tokius kaip finansinės įmonės, lizingo bendrovės ir 

maţmeninės įmonės. Kredito biuro veikla turėtų būti išplėsta, kad apimtų daugumą namų ūkių, ir 

jame būtų kaupiama ne tik neigiama, bet ir teigiama informacija. Turėtų būti perţiūrėti teisės aktai, 

reguliuojantys duomenų apsaugą, siekiant pagerinti Kredito biuro naudingumą paskolų davėjams. 

Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ turėtų kaip galima labiau sutrumpinti laiką nuo 

draudiminio įvykio iki draudimo išmokos mokėjimo. Taip pat reikėtų apsvarstyti ir patvirtinti teisės 

aktus dėl fizinių asmenų bankroto. Draudimo sektoriuje klientų turtas turėtų būti atskirtas nuo 

draudimo bendrovių turto. Be to, reikėtų imtis priemonių sustiprinti transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės draudimo programos tvarumą ir pagerinti informacijos pateikimo 

reikalavimus, ypač dėl sudėtingų produktų, pavyzdţiui, gyvybės draudimo, kai investavimo rizika 

tenka draudėjui. Pensijų sektoriuje yra būtina vartotojų informavimo programa - vartotojams ypač 

aktualu ţinoti, kad praėjus trejiems metams nuo pensijų sutarties pasirašymo jie turi teisę keisti 

savo pensijų fondų valdytoją. 

 

5) Paklausimai, skundai ir ginčai  

 

Turėtų būti patobulinta Paklausimų, skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka. Visos valstybės 

institucijos turėtų reguliariai siųsti VVTAT iš vartotojų gaunamą informaciją naudodami bendrą 

formą, ir VVTAT turėtų valdyti Finansinių paslaugų vartotojų pranešimų centrinę duomenų bazę. 

VVTAT ir profesinės asociacijos turėtų analizuoti vartotojų pranešimų tendencijas ir rengti 

pasiūlymus, kaip spręsti daţniausias vartotojų problemas. Visos finansų įstaigos turėtų būti 

įpareigotos paskirti atstovą (ar skyrių), atsakingą uţ klientų skundų priėmimą. VVTAT turėtų būti 

pagrindinė įstaiga, padedanti vartotojams spręsti problemas, susijusias su finansinėmis 

paslaugomis. Trumpalaikėje perspektyvoje VVTAT turėtų būti atsakinga uţ vartotojų skundų ir 

ginčų nagrinėjimą visose finansinių paslaugų srityse, išskyrus draudimo sektorių, kuris ir toliau 

būtų priskirtas DPK kompetencijai. Antrajame etape VVTAT turėtų išplėsti savo įgaliojimus, 

įtraukiant skundus ir ginčus dėl draudimo paslaugų. Kadangi vartotojų teisių apsaugos sistema 

tampa stipresnė, ir paklausimų, skundų ir ginčų skaičius greičiausiai didės, VVTAT gali tekti per 

didelė našta sprendţiant vartotojų ginčus. Dėl šio klausimo vertėtų apsvarstyti galimybę įsteigti 

nepriklausomą įstatymo nustatytą finansų kontrolierių įstaigą. Turėtų būti parengta finansų 

kontrolieriaus įstaigos galimų modelių ekonominės naudos analizė. 

 

6) Finansinis švietimas 

 

Lietuva turėtų parengti nacionalinę finansinio švietimo programą, sutelkiant dėmesį į 

konkrečias iniciatyvas, skirtas pagerinti finansinį raštingumą ir vartotojų elgseną. Švietimo 

ministerija jau pradėjo vykdyti finansinio švietimo programą mokyklose. Be to, finansinis švietimas 

turėtų būti skirtas ir suaugusiems, ypač tuomet, kai vartotojai nori gauti informaciją tokia forma, 

kuri atitiktų jų poreikius (,,mokytini momentai"). Finansų įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir 

ţiniasklaida turėtų atlikti savo vaidmenį šviečiant vartotojus. Finansinio švietimo programos turėtų 

būti kruopščiai parengtos ir tiksliai įvertintos, bei laikomos ilgalaikėmis investicijomis. Turėtų būti 

atliktas pirminis nacionalinis finansinių gebėjimų tyrimas, siekiant nustatyti paţeidţiamus Lietuvos 

gyventojų sluoksnius bei parengti finansinio švietimo ir vartotojų informavimo programas. Tolesni 

tyrimai turėtų būti atliekami kas trejus-penkerius metus, siekiant įvertinti programų efektyvumą. 
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Įžanga 

 

Vartotojų teisių apsaugos ir finansinių paslaugų Lietuvoje diagnostinė analizė yra septintoji 

ataskaita vykdant Pasaulio banko finansuojamą bandomąją programą, skirtą įvertinti 

finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą besivystančiose ir vidutines pajamas gaunančiose 

valstybėse.
1
 Šia apţvalga siekiama trijų tikslų: 1) atlikti galiojančių taisyklių ir praktikos Lietuvoje 

analizę, palyginus su tarptautine gerąją praktika finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos 

srityje; 2) pateikti rekomendacijas kokiais būdais pagerinti finansinių paslaugų vartotojų teisių 

apsaugą Lietuvoje, ir 3) papildyti Pasaulio banko parengtą gerosios praktikos  paketą, skirtą 

įvertinti finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą bei finansinį raštingumą. Diagnostinė apţvalga 

parengta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos prašymu.
2
 

 

Apžvalga buvo atliekama naudojant tarptautinės gerosios praktikos rinkinį kaip atskaitos 

tašką.
3
 Dirbdamas su tarptautiniais prieţiūros specialistais Pasaulio bankas parengė tarptautinės 

gerosios praktikos paketą vartotojų teisių apsaugos ir  finansinio raštingumo srityse. Gerosios 

praktikos buvo pateiktos išleistame Konsultaciniame dokumente, siekiant surinkti nuomones ir 

pastabas tarptautiniu lygiu bei paskatinti tolesnę diskusiją tarp suinteresuotų grupių. Gerosios 

praktikos apima ES direktyvų nuostatas, susijusias su vartotojų teisių apsauga, bei Europos 

finansinių paslaugų reguliavimo ir prieţiūros institucijų ataskaitas, taip pat teisės aktus, reglamentus 

ir verslo praktikos kodeksus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje ir kitose 

pasaulio valstybėse. OECD taip pat yra išleidęs gerosios praktikos rinkinius, skirtus sustiprinti 

švietimą ir informuotumą apie grėsmes ir draudimo paslaugas, pensijas, kredito produktus.
4
, 

papildant rekomendacijas, pateiktas jų 2005 m. visuotinėje finansinio švietimo programų 

apţvalgoje.
5
 Lietuvoje diagnostinė apţvalga buvo parengta naudojant gerąsias praktikas kaip 

atskaitos tašką, toliau tęsiant Gerosios praktikos tikslinimo ir tobulinimo  procesą. 

 

Apžvalgoje pateiktos rekomendacijos apima ES direktyvas ir Europos Komisijos 

rekomendacijas, tačiau tam tikrais atvejais jose plačiau nagrinėjamos gerosios praktikos, 

naudojamos tarptautiniu mastu. Kaip nurodyta ES vartotojų politikos 2007-2013 metų 

                                                 
1
 Pirmoji finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos ataskaita buvo parengta Čekijos Respublikoje. Kitos 

apţvalgos buvo parengtos (chronologine tvarka) Slovakijoje, Azerbaidţane, Rumunijoje, Kroatijoje ir 

Rusijoje. Visas paskelbtas ataskaitas apie finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą galima rasti paspaudus 

nuorodą www.worldbank.org/eca/consumerprotection.  
2
 Vertinimo misija buvo vykdoma 2008 m. lapkričio 10-19 d. Vilniuje. Misijos metu įvyko susitikimai su 

finansų ir teisės sričių specialistais bei finansų srities ţiniasklaidos atstovais.  
3
 Pasaulio bankas yra išleidęs konsultacinį dokumentą ,,Vartotojų teisių apsaugos ir finansinio raštingumo 

gerosios praktikos metmenys Europoje ir Centrinėje Azijoje: diagnostinė priemonė“. Šio dokumento kopiją 

galima rasti paspaudus nuorodą http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection. Dokumente 

apibendrinamos gerosios praktikos ir pateikiami paaiškinimai, nurodant, kokios tarptautinės praktikos buvo 

naudojamos. Konsultacinis dokumentas buvo paskelbtas siekiant paskatinti diskusiją apie gerąsias praktikas 

vartotojų teisių apsaugos ir finansinio raštingumo srityse bei gauti atsiliepimus ir nuomones iš prieţiūros 

institucijų ir kitų suinteresuotų subjektų pasaulio mastu.   
4
 Ţr. OECD, Finansinio švietimo ir informavimo apie draudimo paslaugas ir privačius pensijų fondus 

tobulinimas (2008) http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_34851_41210376_1_1_1_1,00.html, ir  

OECD, Rekomendacija dėl gerosios praktikos ir finansinio švietimo bei informavimo apie kreditą (2009) 

http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_15251491_43269479_1_1_1_1,00.html 
5
 Ţr. OECD, Finansinio raštingumo tobulinimas: problemų ir politikų analizė (2005) 

http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_201185_35802524_1_1_1_1,00.html  

http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection
http://www.worldbank.org/eca/consumerprotection
http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_34851_41210376_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_15251491_43269479_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_201185_35802524_1_1_1_1,00.html
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strategijoje
6
 ir 2007 m. balandţio mėn. paskelbtoje Ţaliojoje knygoje dėl maţmeninių finansinių 

paslaugų, Europos finansinių paslaugų vartotojams būtų naudinga stipresnė teisinė ir institucinė 

apsauga nei šiuo metu egzistuojanti. Tiek Europoje, tiek pasaulyje, vartotojų teisių apsaugos srityje 

sparčiai įsigali moderni mąstysena. Šioje diagnostinėje apţvalgoje atsiţvelgiama į tarptautines 

diskusijas apie finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą ir atsirandančias gerąsias praktikas šioje 

srityje. Taigi apţvalgoje pateikiamos rekomendacijos, kurios yra tinkamos Lietuvos finansinių 

paslaugų sektoriui, tačiau kai kuriais atvejais jos yra platesnės uţ galiojančių ES teisės aktų 

reikalavimus. Vis dėlto apţvalgoje pateiktos rekomendacijos turėtų būti laikomos tik pasiūlymais 

Lietuvos institucijoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms. 

 

Tikimasi, kad Lietuvai skirtos diagnostinės apžvalgos paskelbimas padės tobulinti finansinių 

paslaugų vartotojų teisių apsaugą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ypač tikimasi, kad gerosios 

praktikos taikymas vidutines pajamas gaunančiose valstybėse, tokiose kaip Lietuva, prisidės prie 

tarptautinio politinio dialogo dėl svarbiausių finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos 

elementų, ir padės kuriant palyginamuosius etalonus, kurie yra paprastai taikomi finansinių 

paslaugų vartotojų teisių apsaugoje bet kurioje teisinėje sistemoje. 

 

Apžvalgą sudaro dvi dalys. I-oje dalyje pabrėţiama vartotojų teisių apsaugos svarba finansinių 

paslaugų srityje, pateikiami statistiniai duomenys apie maţmeninio finansinių paslaugų sektoriaus 

apimtį ir augimą Lietuvoje, bei Vyriausybės strategija, taip pat išdėstytos pagrindinės apţvalgos 

išvados ir rekomendacijos. II dalyje pateikiamas Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos ir 

praktinės veiklos įvertinimas, lyginant su gerosios praktikos modeliais trijose finansinių paslaugų 

sektoriaus srityse – bankų (įskaitant būsto paskolas), vertybinių popierių ir draudimo paslaugų. 

Atsiţvelgiant į tai, kad pensijų sektorius yra vystymosi stadijoje, nebuvo atlikta speciali privačių 

pensijų fondų apţvalga.   

Vartotojų teisių apsaugos ir finansinio raštingumo svarba  
 

Pasaulinė finansų krizė sukėlė įtampą tarptautinėje finansų rinkoje. Valstybių vyriausybės 

nedelsdamos ėmėsi veiksmų, siekdamos sumaţinti krizės poveikį ir palaikyti finansų ir 

nekilnojamojo turto sektorių atkūrimą ir subalansuotą plėtrą. Šios trumpalaikės priemonės apima 

likvidumo palaikymą finansų sektoriuje, išplečiant indėlių draudimą ir garantijas, išsaugant 

galimybę įsigyti finansines paslaugas, ypač neturtingiems namų ūkiams, maţoms ir vidutinėms 

įmonėms per smulkių paskolų išdavimą, ir pradėti teikti finansinės paskatos paketus siekiant 

išsaugoti ir sukurti darbo vietas. Be to, politikai imasi priemonių sukurti geresnį pagrindą būsimai 

finansinių sistemų plėtrai tobulindami reguliavimą. Šios vidutinės trukmės priemonės apima 

padidintą finansinę riziką ribojantį reguliavimą ir prieţiūrą, finansų sektoriaus valdymą (įskaitant 

finansų sektoriaus reguliavimą ir kontrolę), verslo elgesio reguliavimą ir prieţiūrą bei finansinių 

paslaugų vartotojų teisių apsaugą. Pastarosioms paslaugoms vis daugiau dėmesio skiria ne tik 

ekonomiškai išsivysčiusios šalys, bet ir besivystančios rinkos ekonomikos, įskaitant Rytų Europą, 

kadangi didţiausią riziką, susijusią su pastaruoju kreditų pakilimo laikotarpiu, pirmiausia pajuto 

namų ūkiai. 
 

Kiekvienais metais pasaulio ekonomiką papildo maždaug 150 milijonų naujų finansinių 

paslaugų vartotojų. Didţiąją jų dalį sudaro besivystančios valstybės, kuriose vartotojų teisių 

apsauga ir finansinis raštingumas yra labai menki. Ypač tose valstybėse, kurios perėjo nuo planinės 

ekonomikos prie rinkos ekonomikos, vartotojų interesų apsauga tapo svarbia tvirtos ir 

konkurencingos finansinių paslaugų rinkos dalimi.  

                                                 
6
 Ţr. http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm
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Silpna vartotojų teisių apsauga ir menki finansiniai įgūdžiai daro poveikį tiek vidutines, tiek 

mažas pajamas gaunančioms valstybėms. Besivystančiose pasaulio valstybėse per pastaruosius 

dešimtį metų įvyko spartus finansinių paslaugų sektoriaus augimas, ir greitas pajamų didėjimas 

suteikė vartotojams daugiau investavimo galimybių. Dėl padidėjusios finansų įstaigų konkurencijos 

bei tobulesnių technologijų ir infrastruktūros atsirado galimybė vartotojams parduoti labai 

sudėtingus finansinius produktus. Tačiau daugelio besivystančių šalių rinkų (ypač pereinamojo 

laikotarpio Europos ir Centrinės Azijos valstybių) visuomenei trūksta patirties naudojant sudėtingus 

finansinius produktus. Net gerai išsivysčiusiose rinkose dėl silpnos vartotojų teisių apsaugos ir 

menko finansinio raštingumo namų ūkiai gali tapti paţeidţiami susidūrę su finansų įstaigų 

nesąţininga ir klaidinančia praktika bei sukčiavimais ir apgavystėmis finansinių paslaugų srityje. 

 

Iš esmės vartotojų teisių apsaugos poreikis kyla iš galių, informacijos ir išteklių pusiausvyros 

nebuvimo tarp vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų, dėl kurio vartotojai atsiduria 

nepalankioje padėtyje. Vartotojų teisių apsauga siekia panaikinti šį rinkos trūkumą. Finansų 

įstaigos gerai išmano savo finansinius produktus, tačiau pavieniams maţmeninių paslaugų 

vartotojams gali būti sudėtinga ar per brangu gauti tinkamą informaciją apie įsigyjamas finansines 

paslaugas. Individualios draudimo paslaugos, tokios kaip transporto priemonių ar gyvybės 

draudimas, daţnai yra laikomos tokio išbalansavimo pavyzdţiais. Daugelis vartotojų negali suprasti 

sudėtingų sutarčių, kurias parengia draudimo bendrovės, bei rizikos paskirstymo tarp vartotojo ir 

finansų įstaigos. Tokia pati situacija yra vartotojams imant būsto paskolas uţsienio valiuta, kas 

labai paplitę Rytų Europoje. Gerai sukurta vartotojų teisių apsaugos sistema gali padėti sumaţinti 

jėgų ir informacijos pusiausvyros nebuvimą tarp vartotojų ir finansų įstaigų. 

 

Vartotojų teisių apsauga ir finansiniai įgūdžiai skatina mažmeninės finansinių paslaugų 

rinkos veiksmingumą ir skaidrumą. Vartotojų teisių apsauga siekiama atkurti pusiausvyrą tarp 

pavienių vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų, suteikiant vartotojams aiškią ir pilną informaciją, 

kuria remiantis galima priimti tinkamus sprendimus, bei draudţiant finansų įstaigoms vykdyti 

nesąţiningą ir apgaulingą veiklą. Vartotojai, turintys informacijos ir ţinantys pagrindines savo 

teises ir pareigas, yra svarbi rinkos drausminimo priemonė finansų sektoriuje, skatinanti finansų 

įstaigas konkuruoti teikiant finansinius produktus ir paslaugas, ir nepiktnaudţiauti vartotojų 

neţinojimu. Finansiniai įgūdţiai padeda vartotojams suprasti informaciją ir priimti rizikos bei 

gaunamos naudos santykiu pagrįstus sprendimus, kurie optimizuoja jų finansinę gerovę. Vartotojų 

teisių apsauga taip pat prisideda prie geresnio finansų įstaigų valdymo. Didinant finansinių 

paslaugų teikimo skaidrumą ir atskaitomybę, vartotojų teisių apsauga padeda skatinti gerą finansų 

sektoriaus valdymą.  

 

Tvirta vartotojų teisių apsauga gali turėti netiesioginės įtakos mažinant finansinę riziką bei 

prisidėti prie finansinio stabilumo didinimo. Tiek vartotojų teisių apsauga, tiek finansiniai 

įgūdţiai yra reikalingi kuriant pasitikėjimą finansų sistemomis, taip plėtojant ir įvairinant indėlių 

bazę. Tai savo ruoţtu maţina bankų sektoriaus likvidumo riziką. Turintys galių vartotojai taip pat 

padeda didinti finansinį stabilumą, apsigindami nuo gresiančių didelių rinkos pavojų. Taip 

didinamas preziumuojamas finansų sistemos kreditų rizikos skaidrumas ir maţinamos susijusios 

išorės subjektų stebėsenos išlaidos, įskaitant finansinių paslaugų prieţiūros institucijas.  

 

Vartotojų teisių apsauga padeda finansų įstaigoms valdyti konkrečias rizikas, kurios 

atsiranda sudarant sandorius su individualiais vartotojais. 2008 metų balandţio mėn. 

ataskaitoje Jungtinis Bazelio bankų prieţiūros komiteto, Tarptautinės vertybinių popierių komisijos 

organizacijos ir Tarptautinės draudimo prieţiūros institucijų asociacijos forumas nurodė tris rizikas, 
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susijusias su galimu finansinių produktų apgaulingu pardavimu individualiems vartotojams.
7
 Šios 

rizikos yra: 1) teisinė rizika, jei sėkmingų  teismo procesų, kuriuose pateiktas kolektyvinis vartotojų 

ieškinys, ar prieţiūros institucijų vykdomų patikrinimų metu priimami sprendimai įpareigoja 

sumokėti piniginę kompensaciją ar baudą; 2) trumpalaikė likvidumo rizika ir ilgalaikė nemokumo 

rizika, jei su individualiais klientais elgiamasi nesąţiningai, todėl tokių finansų įstaigų vengiama, ir 

jos uţdaro savo verslą; 3) blogos praktikos išplitimo rizika, jei vienos finansų įstaigos problemos 

(ar tam tikro finansų produkto) išplinta finansų sektoriuje. Veiksminga vartotojų teisių apsauga gali 

padėti uţtikrinti, kad finansų įstaigų veikla nebus kritikuojama dėl apgaulių parduodant finansines 

paslaugas. 

 

Vartotojų teisių apsauga taip pat galėtų apsaugoti finansų sektorių nuo neadekvačios politinės 

reakcijos rizikos finansinio nuosmukio laikotarpiais. Politinė reakcija į finansų sektoriaus dalių 

griūtį gali būti neproporcingai subalansuota grieţtu reglamentavimu. Pavyzdţiui, per draudimo ir 

senatvės pensijų skandalus Jungtinėje Karalystėje bei Australijoje tapo akivaizdu, kad vartotojų 

teisių apsauga yra nepakankama. Šių skandalų rezultatai buvo matomi išsamiuose tyrimuose ir 

rekomendacijose, siūlančiose vykdyti išsamią reguliavimo reformą. 

 

Yra du finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo būdai: 1) reglamentavimo 

2) finansinio švietimo. Galimi ir šiokie tokie pakeitimai. Pavyzdţiui, gerai išsivysčiusiose rinkose, 

kuriose vartotojai yra informuoti, finansinis švietimas gali suteikti vartotojams galimybių reikalauti 

aiškios ir palyginamos informacijos bei siekti ţalos atlyginimo ginčų atvejais. Tačiau daugelyje 

rinkų vien finansinis švietimas nėra pakankamas, ir reikalingas tam tikras reglamentavimas. 

Prieţastys yra trejopos: 1) finansinis švietimas visada atsilieka nuo finansų rinkų plėtros; 2) 

tiesioginės (neatidėliotinos) finansinio švietimo programų įgyvendinimo išlaidos yra santykinai 

didesnės palyginus su reguliavimo išlaidomis; 3) dabartinė finansų rinkų valdymo struktūra 

(paskatos) nepalaiko tinkamos rinkos drausmės. 

 

Tačiau reglamentavimas taip pat sukuria išlaidų finansų sektoriui. Reglamentavimas gali 

susisilpninti tiek konkurenciją, tiek inovacijas finansų sektoriuje, tokiu būdu padidinti vartotojų 

išlaidas ir trukdyti plėtoti tinkamą rinkos drausmę, kuri valdytų riziką. Būtina nustatyti aiškius 

prioritetus. Reglamentavimas turėtų priklausyti nuo išlaidų ir naudos analizės, ir turėtų būti įvertinti 

vartotojų teisių apsaugos teisės aktai siekiant nustatyti jų poveikį patikimai finansinių paslaugų 

sistemai.  

 

Veiksminga ir tinkama vartotojų teisių apsaugos sistema turėtų suteikti vartotojams: 

 Skaidrumą teikiant pilną, aiškią, pakankamą ir palyginamą informaciją apie finansinių 

produktų ir paslaugų kainas, pirkimo sąlygas (ir susijusias rizikas); 

 Pasirinkimą uţtikrinant sąţiningą, laisvą ir tinkamą komercinę veiklą parduodant 

finansinius produktus ir paslaugas bei surenkant mokėjimus; 

 Žalos atlyginimą pasiūlant nebrangius ir greitus būdus išnagrinėti skundus ir išspręsti 

ginčus; ir 

 Privatumą  uţtikrinant asmeninės finansinės informacijos prieinamumo kontrolę. 

                                                 
7
  Jungtinis Bazelio bankų prieţiūros komiteto, Tarptautinės vertybinių popierių komisijos organizacijos ir 

Tarptautinės draudimo prieţiūros institucijų asociacijos forumas, Klientų tinkamumas maţmeninėje finansinių 

produktų ir paslaugų prekyboje, 2008 m. balandţio mėn. 
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 Galimybę gauti finansinį švietimą, kuris leidţia vartotojams tobulinti savo finansinius 

įgūdţius, reikalingus suvokti rizikos bei gaunamos naudos (išlaidų ir pajamų) santykį, savo 

teises ir pareigas įsigyjant finansinius produktus ir paslaugas.
8
  

Lietuvos vartotojų teisių apsaugos politika ir finansinės paslaugos ES 

kontekste  

2007-2013 m. ES vartotojų politikos strategija
9
 siekia stiprinti vartotojų teisių apsaugą ir 

didinti finansinį raštingumą. Strategija numato tris tikslus: 1) stiprinti ES vartotojų teises, kad jie 

turėtų daugiau pasirinkimo galimybių, tikslios informacijos, rinkos skaidrumo ir pasitikėjimo, kurio 

suteikia veiksminga apsauga ir svarios teisės; 2) stiprinti ES vartotojų gerovę ypač daug dėmesio 

skiriant kainų, pasirinkimo, kokybės, įvairovės, prieinamumo ir saugumo aspektams; 3) 

veiksmingai apsaugoti vartotojus kaip grupę nuo rimtų pavojų ir grėsmių, kurių pavieniai vartotojai 

patys įveikti negalėtų. Pagrindinės priemonės, skirtos įgyvendinti strategiją, yra vertinimo kriterijų 

sukūrimas nacionalinėms vartotojų apsaugos politikoms, tarp jų ir vartotojų teisių apsaugos 

politikos finansinių paslaugų sektoriuje, bei duomenų apie paslaugų kokybę ir vartotojų skundus 

rinkimas. ES laikosi poţiūrio, kad veiksmingas finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos 

modelis apima tris sritis. Vartotojai turėtų gauti: 1) pakankamos informacijos, kuri leistų jiems 

priimti informacija pagrįstus sprendimus įsigyjant finansines paslaugas; 2) ekonomiškai naudingus 

ţalos atlyginimo mechanizmus finansinių paslaugų sutarčių paţeidimo atvejais; 3) finansinio 

švietimo programas. 

 

Finansinis švietimas yra pabrėžiamas ES plėtros programoje. 2007 m. lapkričio mėn. Europos 

Komisija (EK) paskelbė daugiau kaip 150-ties finansinio švietimo programų tyrimą, atliktą 27-iose 

valstybėse narėse. 2008 m. spalio mėn. Europos Parlamento ataskaitoje nurodytos šešios priemonės, 

reikalingos pagerinti finansinį švietimą visoje ES.
10

 Šios priemonės išdėstytos ţemiau: 

1) Turėtų būti sukurta pamatinė finansinio švietimo programa ES lygmeniu, kurioje būtų 

nustatytos pagrindinės taisyklės ir principai, taikomi visose valstybėse narėse; 

2) Komisija turėtų rekomenduoti valstybėms narėms įtraukti finansinį švietimą į mokyklų 

mokymo programas; 

3) Reikėtų sukurti specialius metodus tikslinėms vartotojų grupėms: pradinių ir vidurinių 

mokyklų mokiniams, universitetų studentams, suaugusiems, maţas pajamas gaunantiems 

asmenims ir pensininkams; 

4) Valstybės narės turėtų sukurti finansinio švietimo tinklus, kuriuose dalyvautų vyriausybinės 

ir nevyriausybinės institucijos bei specialiai parengti konsultantai; 

5) Komisija turėtų paraginti valstybes nares kurti finansinio švietimo programas, skirtas 

vartotojams, kurie ruošiasi išeiti į pensiją arba jau yra pensininkai; ir 

6) Komisija turėtų sukurti biudţeto eilutę, skirtą finansinio švietimo programoms ES 

lygmeniu – iš šių lėšų būtų finansuojamos ţiniasklaidos kampanijos, siekiant didinti 

vartotojų supratimą apie menko finansinio raštingumo lygio keliamas problemas. 

                                                 
8
 Finansinis švietimas taip pat reikalingas padėti namų ūkiams priimti ilgalaikius finansinius sprendimus, 

tokius kaip taupymas pensiniam laikotarpiui ar siunčiant vaikus mokytis į aukštąsias mokyklas. Tačiau toks 

,,gyvenimo ciklo“ planavimas nėra tiesioginis finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos objektas.  
9
 2007-2013 m. ES Vartotojų politikos strategija, COM (2007) 99 final 

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/EN%2099.pdf  
10

 Europos Parlamentas, Vartotojų teisių apsaugos ataskaita: vartotojų švietimo ir informavimo gerinimas 

kredito ir finansų srityse (2007/2288(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&reference=A6-0393/2008  

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/EN%2099.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&reference=A6-0393/2008
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Komisija savo Pranešime apie finansinį švietimą
11

 nurodė, kad 2010 m. ji ketina atlikti išsamią 

apţvalgą, skirtą įvertinti šiuo metu vykdomų finansinio švietimo programų efektyvumą valstybėse 

narėse. 

 

Lietuvos vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 metų strategija patvirtinta 2007 metais. 
Svarbiausi šios strategijos tikslai yra: uţtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir suderinti Lietuvos 

įstatymus su ES teisės aktais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga ir rinkos prieţiūra. Tarp kitų 

veiklų, strategijoje raginama stiprinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) 

institucinę struktūrą ir gerinti bendradarbiavimą tarp VVTAT, valstybės ir savivaldybių įstaigų bei 

nevyriausybinių organizacijų. 

 

Eurobarometro tyrime, atliktame 2008 m. spalio mėn. 27-iose ES valstybėse narėse, nurodyta, 

kad Lietuvos vartotojams reikalinga stipresnė vartotojų teisių apsaugos sistema.
12

 

Eurobarometro tyrimas buvo atliktas Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato 

uţsakymu, siekiant apţvelgti vartotojų teisių apsaugą visose srityse (tarp jų ir finansinių paslaugų). 

Tik 37 proc. Lietuvos vartotojų nurodė, kad jų teisės yra tinkamai ginamos egzistuojančiomis 

vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, palyginus su ES vidurkiu, kuris yra 59 proc. Be to, Lietuvos 

vartotojai nėra linkę pasitikėti valstybės ar nevyriausybinėmis organizacijomis gindami savo teises. 

Tik 37 proc. Lietuvos vartotojų pasitiki valstybės institucijomis gindami savo interesus (plg. kitose 

ES valstybėse narėse 54 proc.). Šiek tiek daugiau apklaustųjų nurodė, kad ieškodami pagalbos jie 

pasitiki vartotojų asociacijomis: 42 procentai lietuvių pasitiki nepriklausomomis vartotojų 

organizacijomis gindami savo kaip vartotojų teises (ES vidurkis 64 proc.) Be to, Lietuvos 

vartotojams arbitraţas nėra tapęs efektyviu būdu spręsti vartotojų problemas. Tik 23 proc. 

respondentų mano, kad paprasta spręsti ginčus naudojantis arbitraţo, mediacijos ar sutaikinimo 

įstaigų paslaugomis (ES vidurkis 39 proc.). Priimant sprendimą, ką daryti, jei skundas 

neišsprendţiamas patenkinamai, 22 proc. Lietuvos vartotojų (tačiau tik 14 proc. ES) nurodė kreipęsi 

į vartotojų asociaciją ar vartotojų informavimo skyrių ieškodami pagalbos. Tačiau daugiau nei pusė 

atsakiusiųjų niekur nesikreipė. 66 proc. nepatenkintų vartotojų Lietuvoje nesiėmė jokių tolesnių 

veiksmų (plg. ES vidurkis 51 proc.). Paklausti, kokie yra geriausi vartotojų teisių gynimo būdai, 

daugelis pageidavo grieţtesnių teisės aktų. Pageidaujama priemonė (36 proc. Lietuvos vartotojų) 

būtų teisės aktai, draudţiantys pardavėjams klaidinti ar apgaudinėti vartotojus. Tarp kitų 

pageidautinų būdų Lietuvoje buvo nurodyta teisė reikalauti pakeisti, suremontuoti prekę ar 

sumaţinti nekokybiškos prekės kainą (34 proc.) bei aiškus ir skaidrus prekių kainų nurodymas (33 

proc.). Kitose ES valstybėse pageidaujamos priemonės (48 proc.) buvo teisė pakeisti, suremontuoti 

ar sumaţinti prekės kainą. Antroje vietoje buvo aiškus ir skaidrus kainų nurodymas (41 proc.), o 

trečioje vietoje – teisė atsisakyti sutarties per tam tikrą laiką (40 proc.).   

 

2009 m. Lietuvos vartotojų instituto atliktame tyrime nurodyta būtinybė priimti griežtesnius 

teisės aktus, reguliuojančius tam tikras vartotojų teisių apsaugos sritis. Tyrime nurodyti 

vartojimo sutarčių ir kelionių paslaugų sutarčių trūkumai, paţymint, kad daugelyje jų yra 

nesąţiningų sąlygų. Institutas atkreipė dėmesį į tai, kad ES direktyvų vartotojų teisių apsaugos 

nuostatos yra ,,išmėtytos“ įvairiuose Lietuvos teisės aktuose, ir jų vertimas daţnai yra paţodinis, 

pritaikant šias nuostatas pagal Lietuvos vartotojų poreikius. Institutas taip pat paţymėjo, kad 

vartotojai retai kreipiasi į teismą dėl to, kad neţino savo teisių ar nėra pasirengę pateikti ieškinį 

norėdami apginti savo teises.
13

 

                                                 
11

 Europos Komisija, Komisijos pranešimas: Finansinis švietimas, COM (2007) 808 galutinis http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0808:EN:NOT  
12

 Europos Komisija, Specialus Eurobarometras Nr. 298, Vartotojų teisių apsauga vidaus rinkoje, 2008 m. 

spalio mėn.  
13

 Lietuvos vartotojų institutas, http://www.vartotojai.lt/# 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0808:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0808:EN:NOT
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Lietuvos namų ūkių finansų pagrindas  

Bendri namų ūkių nuostoliai, susiję su valiutos keitimo kursų rizika, padidėjo 2007 m. ir 2008 

m. pradžioje. Nors daugiau kaip 95 procentai uţsienio valiuta gautų paskolų yra išduotos eurais, 

namų ūkiai imdami paskolas vis dėlto patiria tam tikrų nuostolių. Palyginus namų ūkių santaupas su 

kreditais, išduotais eurais ir litais, namų ūkių galimi nuostoliai, susiję su paskolomis eurais, buvo 

beveik dvigubi palyginus su litais išduotomis paskolomis 2008 m. rugpjūčio pabaigoje (ţr. 1 

diagramą, kairiąją skiltį). Tiems namų ūkiams, kurie yra apsidraudę nuo valiutų keitimo kurso 

rizikos, būtina gauti savo pajamas eurais. Šis pokytis taip pat galėtų reikšti tai, kad dauguma 

papildomų lėšų, kurios reikalingos bankams norint patenkinti didėjantį namų ūkių kreditų poreikį, 

yra gaunamos eurais iš išorės fondų. Bendras namų ūkių paskolų grąţinimo terminas taip pat buvo 

pailgintas. Tai galima laikyti palankiu pokyčiu, kadangi namų ūkiai gali pratęsti savo būsto paskolų 

grąţinimo laikotarpį ir geriau apsisaugoti nuo perfinansavimo rizikos (ţr. 1 diagramą, dešiniąją 

skiltį). 
 

1 diagrama: Bendri valiutos ir mokėjimo terminų rizikos keliami pavojai namų ūkiams 

 

 
Šaltinis: Lietuvos bankas  

 
Namų ūkių, gaunančių menkas disponuojamąsias pajamas, skolinimasis taip pat išaugo. 

Tendencija, vyravusi iki 2008 m. vidurio, t.y. didţiulė konkurencija bankininkystės sektoriuje ir 

kredito gavimo reikalavimų supaprastinimas padidino namų ūkių, turinčių ţemesnes nei vidutines 

pajamas, kurie paėmė būsto paskolas, skaičių. 2007 metais iš visų paskolas gavusių namų ūkių 

maţesnes nei vidutines pajamas turinčių namų ūkių dalis išaugo nuo 5 iki 12 procentų. Tuo pačiu 

metu padaugėjo tų namų ūkių, kurie ėmė paskolas būstui, tačiau neturėjo jokių kitų santaupų. Namų 

ūkių, kurie paėmė būsto paskolas ir neturėjo jokių santaupų, dalis padidėjo 6-iais procentais, ir 

siekė 59 procentus 2007 metais. Iš tų namų ūkių, kurie sutaupė lėšų, mėnesio santaupos padengė 

vidutiniškai vieno mėnesio būsto paskolos aptarnavimo mokesčio išlaidas. Namų ūkiai, kurie 

nesutaupė ir neturėjo jokių sukauptų lėšų, sudarė 11 procentų namų ūkių, paėmusių būsto paskolas. 

 

Per pastarąjį dešimtmetį labai sparčiai išaugo hipotekinių paskolų (paskolos, skirtos būsto 

reikmėms) išdavimas. Nuo visai neţymaus lygio 1995 metais, 2007 metų pabaigoje išduotų 
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hipotekinių paskolų dalis sudarė 20 procentų BVP. Tarp naujųjų ES valstybių narių Lietuvoje 

suteiktų hipotekinių paskolų santykio su BVP rodiklis yra vienas aukščiausių, nors ir maţesnis nei 

Estijoje ir Latvijoje (ţr. 1 lentelę). 

 
1 lentelė: Hipotekinių paskolų santykis su BVP 

  

 Hipotekinių paskolų ir BVP 
santykis (%) 

BVP dalis vienam 
gyventojui 

(USD) 

Estija 32.7 17,364 

Latvija 28.9 14,232 

Lietuva  19.2 11,665 

Kroatija 15.3 12,373 

Vengrija 11.4 14,624 

Lenkija 8.3 11,694 

Ukraina 7.1  3,297 

Bulgarija 7.0  5,946 

Kazachstanas 5.3  7,330 

Rusija 2.0 10,468 

Pastaba. 2007 gruodžio mėn. duomenys, išskyrus Lietuvą (2008 m. spalio mėn.) 
Šaltinis: įvairūs Pasaulio banko surinkti šaltiniai  

 

Didžioji namų ūkių lėšų dalis yra laikomos bankų indėliuose. Atsiţvelgiant į sąmyšį 

tarptautinėje finansų rinkoje 2007 metais, namų ūkiai Lietuvoje rinkosi konservatyvesnius taupymo 

būdus, teikdami pirmenybę likvidţioms finansinėms priemonėms, garantuojančioms vidutinį pelną. 

Tačiau 2007 m. pabaigoje rizikingesnės investicijos į akcijas ar su akcijomis susijusius investicinius 

fondus sudarė ţymią 32 procentų namų ūkių finansinio turto dalį.  

 
2 diagrama: Namų ūkių finansinio turto ir būsto paskolų santykis su disponuojamomis pajamomis  
 

            Namų ūkių finansinio turto struktūra          Būsto paskolų santykis su 
disponuojamomis pajamomis ES šalyse  

(procentinė išraiška, 2007 m.)       (procentinė išraiška) 

  
  Šaltinis: Lietuvos bankas  
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Pagrindinės išvados ir rekomendacijos  

Diagnostinės apžvalgos metu nustatyta, kad Lietuvoje yra pagrindai, reikalingi veiksmingai 

finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugai, tačiau būtų naudinga ją sustiprinti. įsteigta 

2001 m. įsteigta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), ir jos įgaliojimai apima 

finansinių paslaugų ir produktų sritį. Taip pat veikia pagrindinės finansų sektoriaus prieţiūros 

institucijos, ir jos nustatė bazines verslininkų komercinės veiklos taisykles dirbant su individualiais 

klientais. Be to, ES direktyvos, susijusios su finansinėmis paslaugomis, yra iš esmės įgyvendintos, 

ir rengiamas Vartojimo kredito įstatymas. Tačiau kitame plėtros etape reikės toliau stiprinti 

pagrindines institucijas, atsakingas uţ finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą. Taip pat yra 

būtinos papildomos priemonės, siekiant pagerinti finansinio raštingumo lygį ir finansinių paslaugų 

vartotojų elgesį. 

 

Apžvalgoje rekomenduojamos šešios priemonės: 
1) stiprinti VVTAT įgaliojimus įgyvendinant pagrindinius finansinių paslaugų vartotojų teisės 

aktus,  

2) stiprinti vartotojų asociacijų veiksmingumą,  

3) gerinti vartotojams skirtos informacijos apie finansines paslaugas kokybę,  

4) imtis priemonių stiprinti rinkos veiklą maţmeninių finansinių paslaugų srityje,  

5) tobulinti vartotojų ginčų sprendimo bei vartotojų paklausimų ir skundų nagrinėjimo tvarką,   

6) sutelkti dėmesį į finansinį švietimą, siekiant realiai pagerinti finansinį raštingumą ir vartotojų 

elgseną. 

VVTAT kompetencija  

 

Finansinių paslaugų vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymas Lietuvoje yra netolygus. 

Įvairias finansų sektoriaus dalis ir įvairias finansines paslaugas bei produktus priţiūri skirtingos 

prieţiūros institucijos. Kai kurios iš jų turi plačius įgaliojimus vartotojų teisių apsaugos ir vartotojų 

ginčų nagrinėjimo srityse, o kitos neturi jokių įgaliojimų, susijusių su vartotojų teisių apsaugos 

klausimais. 

 

Draudimo paslaugų priežiūros institucija turi plačius įgaliojimus spręsti vartotojų teisių 

apsaugos klausimus. Draudimo įstatymas konkrečiai įgalioja Draudimo prieţiūros komisiją (DPK) 

ginti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių šalių interesus ir teises. Draudimo srities 

teisės aktai taip pat numato draudimo bendrovių valdybos narių atsakomybę tais atvejais, kai 

bendrovei nepavyksta apginti draudimo polisų savininkų interesų. DPK turi įgaliojimus teikti tik 

rekomendacijas dėl priemonių, skirtų spręsti konkrečius ginčus tarp individualių klientų ir 

draudimo paslaugų teikėjų, ir kai rekomendacijos nėra įgyvendinamos, ginčų sprendimas yra 

perduodamas VVTAT, kuri gali paskelbti paţeidimą padariusios bendrovės pavadinimą su 

konkretaus ginčo santrauka VVTAT interneto svetainėje. Draudimo bendrovių valdybos narių 

asmeninė teisinė atsakomybė ir aiški klientų ginčų nagrinėjimo tvarka uţtikrina, kad bendrovės 

imtųsi reikiamų priemonių problemoms spręsti. DPK, vykdydama draudimo paslaugų sektoriaus 

prieţiūrą, taip pat perţiūri kiekvienos draudimo bendrovės klientų skundus, ir įtraukia juos į savo 

reguliarių patikrinimų vietoje sąrašą, tikrindami, ar kitos draudimo bendrovės neuţsiima tokia pačia 

neteisėta veikla. Nors privačių pensijų sistemos prieţiūra yra maţiau ištobulinta (dėl to, šis 

sektorius yra ankstyvoje vystymosi stadijoje), jai taikomas tas pats prieţiūros modelis. 
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Palyginimui, bankininkystės sektoriaus priežiūrą vykdančios institucijos laikosi neutralumo 

politikos vartotojų teisių apsaugos atžvilgiu. Lietuvos banko įstatymas nurodo, kad pagrindinis 

Lietuvos banko tikslas yra palaikyti kainų stabilumą, ir suteikia centriniam bankui įgaliojimus 

vykdyti licencijuotų kredito įstaigų prieţiūrą. Tai apima tiek bankus ir kredito unijas, tiek jų 

dukterines įmones, tačiau neapima nepriklausomų bendrovių, teikiančių finansines paslaugas 

vartotojams. Deja, centrinio banko veiklą reguliuojantys teisės aktai nesuteikia Lietuvos bankui 

jokių įgaliojimų sprendţiant ginčus tarp individualių klientų ir kredito įstaigų. Tokie įgaliojimai yra 

suteikti VVTAT. 

 
Vertybinių popierių, kapitalo rinkų sektorių reguliuojantys teisės aktai numato aukštą 

investuotojų apsaugos lygį, tačiau nesuteikia priežiūros institucijai įgaliojimų spręsti klientų 

ginčus. Lietuva yra įgyvendinusi visas galiojančias ES direktyvas, susijusias su kapitalo rinkomis, 

tarp jų ir Direktyvą dėl finansų priemonių rinkų (MiFID), Direktyvą dėl kolektyvinio investavimo į 

perleidţiamus vertybinius popierius (KIPVP), bei Direktyvą dėl informacijos apie emitentus, kurių 

vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo 

(įskaitant nuosavybės skaidrumą ir prekybos įmonių kontrolę). Taip pat yra Direktyvos, 

nustatančios aiškias klientų sąskaitų aptarnavimo ir tvarkymo bei kliento lėšų atskyrimo taisykles. 

Be to, Lietuvos Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas yra patvirtinęs Apskaitos ir įrašų apie 

klientus laikymo taisykles. Visos brokerių bendrovės ir investicijų valdymo įmonės (įskaitant 

pensijų fondų valdymo) privalo laikytis Depozitoriumo taisyklių. 
 

VVTAT reikalingi papildomi įgaliojimai norint veiksmingai vykdyti finansinių paslaugų 

vartotojų teisių apsaugą. Šiuo metu VVTAT yra atsakinga uţ keturių teisės aktų įgyvendinimą: 1) 

Civilinio kodekso nuostatų, susijusių su vartojimo kreditu (t.y. 6.886 – 6.891 straipsniai); 2) 

Mokėjimų įstatymo; 3) Nesąţiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir 4) 

Reklamos įstatymo. Įgyvendindama pastaruosius du įstatymus VVTAT priţiūri tas nuostatas, 

kurios nėra susijusios su klaidinančia ir lyginamąja reklama - uţ tai yra atsakinga Konkurencijos 

taryba. Įgyvendinama Mokėjimų įstatymą VVTAT turi teisę priimti sprendimus, kurie yra 

privalomi finansinių paslaugų teikėjams (sprendimą galima apskųsti per vieną mėnesį), ir nuo 2010 

metų, įsigaliojus Mokėjimų įstatymo pakeitimams, turės teisę skirti baudas iki 120 tūkst. Lt. 

Įgyvendinama kitus teisės aktus VVTAT gali pateikti tik rekomendacijas finansinių paslaugų 

teikėjams. Jeigu finansų įstaiga nevykdo rekomendacijos, vienintelė VVTAT  sankcija yra įstatymą 

paţeidusios įmonės pavadinimo viešas paskelbimas VVTAT interneto svetainėje. Kadangi 

finansinių paslaugų teikimo įmonėms trūksta teisinės atsakomybės uţ vartotojų teisių apsaugos 

reikalavimų paţeidimus, įmonių paviešinimas turi minimalų poveikį daugelio finansų įstaigų 

veiklai. 

 

Teisės aktai turėtų suteikti VVTAT įgaliojimus priimti privalomo pobūdžio sprendimus, 

kurių vykdymas būtų užtikrinamas baudų skyrimu. Atsiţvelgiant į Mokėjimų įstatyme 

įtvirtintas nuostatas, VVTAT galėtų būti suteikta teisė priimti privalomo pobūdţio sprendimus, 

kuriuos finansų įstaiga turėtų vykdyti arba galėtų apskųsti per 30 dienų nuo sprendimo gavimo. 

VVTAT priimamus sprendimus, kaip ir kitų valstybės institucijų sprendimus, ir toliau būtų galima 

apskųsti teismui. Tuo atveju, kai finansų įstaiga įvykdo VVTAT sprendimą, taip pat turėtų būti 

taikomos ekonominės sankcijos, pvz., baudos. 

 

VVTAT turėtų būti atsakinga už vartotojų teisių apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą 

visose finansinių paslaugų srityse, tačiau šis procesas turėtų būti vykdomas etapais. VVTAT 

turėtų pradėti stiprinti savo institucinius gebėjimus, didindama finansinių paslaugų specialistų ir 

apmokyto personalo skaičių. Pirmame institucinės plėtros etape VVTAT turėtų perimti atsakomybę 

uţ vartotojų teisių apsaugą visose finansinių paslaugų srityse, išskyrus draudimą. Atsiţvelgiant į tai, 

kad DPK šiuo metu vykdo veiksmingą ir efektyvią vartotojų teisių apsaugos prieţiūrą draudimo 
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paslaugų sektoriuje, DPK turėtų likti atsakinga uţ draudimo paslaugų sektorių, o VVTAT turėtų 

stiprinti savo pajėgumus ir tobulinti savo kompetenciją finansinių  paslaugų srityje. Tačiau DPK 

taip pat turėtų būti suteikti teisiniai įgaliojimai priimti privalomo pobūdţio sprendimus dėl vartotojų 

teisių apsaugos draudimo paslaugų rinkoje. Vėliau VVTAT turėtų išplėsti savo atsakomybę ir 

vykdyti vartotojų teisių apsaugą prieţiūrą visose finansinių paslaugų srityse, įskaitant ir draudimą. 

 

Be to, VVTAT galėtų tapti centrine institucija, kuri gautų visus finansinių paslaugų vartotojų 

paklausimus, skundus ir ginčus. Pirmame etape VVTAT gautų visus vartotojų prašymus, ir 

perduotų DPK tuos prašymus, kurie susiję su draudimo paslaugomis. Naudojant tokį modelį, iškilus 

bet kokiai problemai dėl finansinių produktų ar paslaugų vartotojai galėtų kreiptis į vieną 

instituciją. 

 

Taip pat būtų naudinga padidinti finansų bendrovių valdybų narių teisinę atsakomybę, 

įskaitant vartotojų teisių apsaugą. Lietuvos draudimo srities teisės aktuose yra nuostatų, kurios 

nustato aiškią teisinę draudimo bendrovių direktorių valdybos narių atsakomybę vartotojų teisių 

apsaugos srityje. Taigi, jei DPK rekomendacijų dėl draudimo poliso savininkų teisių apsaugos nėra 

laikomasi, valdybos nariams kyla pavojus būti viešai kritikuojamiems dėl nesugebėjimo uţtikrinti 

tinkamą vartotojų teisių apsaugą. Įstatymuose numatyta teisinė atsakomybė ir viešas bylų bei 

valdybos narių pavardţių paskelbimas verčia skirti ypatingą dėmesį vartotojų teisių apsaugos 

klausimams. Kadangi toks modelis yra labai veiksmingas draudimo sektoriuje, galima būtų 

apsvarstyti galimybę nustatyti visų bendrovių, teikiančių finansines paslaugas ir produktus namų 

ūkiams, valdybos narių profesinę atsakomybę. 

 

Būtų galima apsvarstyti galimybę suteikti VVTAT aukštesnį statusą ir sustiprinti jos kaip 

koordinuojančios institucijos vaidmenį. VVTAT įsteigta 2001 m. prie Teisingumo ministerijos. 

Viena iš VVTAT funkcijų yra koordinuoti finansinių paslaugų prieţiūros institucijų veiklą tose 

srityse, kurios susijusios su vartotojų teisių apsauga. Kadangi visos draudimo paslaugų, 

bankininkystės ir vertybinių popierių prieţiūros institucijos yra nepriklausomos įstaigos ar 

komisijos, atskaitingos Vyriausybei ar tiesiogiai Seimui, VVTAT yra sudėtinga koordinuoti 

vartotojų teisių apsaugos veiklą visame finansinių paslaugų sektoriuje. Todėl gali būti naudinga 

perţiūrėti Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir įgalioti VVTAT įsteigti forumą (ar kitą 

koordinuojančią įstaigą), kurį sudarytų Draudimo prieţiūros komisija, Vertybinių popierių komisija 

ir Centrinis bankas, siekiant aptarti vartotojų teisių apsaugą finansinių paslaugų srityje ir uţtikrinti 

vieningą poţiūrį.  

 

VVTAT galėtų būti atskaitinga Vyriausybei arba tiesiogiai Seimui. Pagal Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymą, Teisingumo ministerijai yra suteikti įgaliojimai dalyvauti formuojant ir 

įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką ir dalyvauti organizuojant vartotojų teisių apsaugą 

(10 straipsnis). Todėl gali būti sunku perleisti VVTAT atskaitomybę Seimui arba Vyriausybei. 

Tačiau reikėtų apsvarstyti galimybę imtis kitų priemonių siekiant suteikti VVTAT aukštesnį 

statusą. 
 

VVTAT būtų naudinga gauti papildomų techninių išteklių finansinių paslaugų srityje. 

Finansinių paslaugų sektorius, ir ypač finansiniai produktai, sparčiai kinta, ir net finansų ekspertams 

sunku neatsilikti nuo pokyčių. Ypač po pereinamojo laikotarpio ekonomikos Vidurio ir Rytų 

Europos šalyse vartotojų teisių apsaugos institucijos, kurios vykdo finansinių paslaugų sektoriaus 

prieţiūrą, susiduria su sunkumais išlaikant būtiną personalo finansų srities ţinių lygį. VVTAT 

turėtų apsvarstyti būdus, kaip toliau stiprinti savo institucinius gebėjimus, naudojantis papildomų 

išorės ekspertų paslaugomis, bei rengiant VVTAT personalo mokymo programas, įskaitant 

galimybę naudotis tarptautiniais mokymais. PHARE projektas ,,Vartotojų teisių apsaugos 
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stiprinimas vartojimo kredito srityje", kurio vertė 180 tūkst. eurų, vykdomas su Jungtinės 

Karalystės Finansinių paslaugų prieţiūros tarnyba, yra svarbus ţingsnis siekiant šių tikslų. 

 

VVTAT taip pat turėtų pagerinti institucijos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, teikiant 

visuomenei daugiau informacijos apie savo veiklą finansinių paslaugų vartotojų teisių 

apsaugos srityje. Metinėje ataskaitoje turi būti pateikta išsami informacija apie VVTAT veiklą. 

Dabartinėje ataskaitoje nurodyta tik keletas VVTAT priimtų sprendimų, tačiau ataskaitoje turėtų 

būti pateikta išsami statistika apie paklausimų, skundų ir ginčų skaičių ir pobūdį bei jų kitimo 

tendencijas, tai pat galutinis sprendimas, priimtas išsprendus klausimą dėl tam tikros rūšies 

finansinių paslaugų ir produktų. Didesnis visuomenės informavimas apie VVTAT veiklą taip pat 

atsvertų VVTAT platesnius teisinius įgaliojimus, didindamas institucijos veiklos skaidrumą ir 

atskaitomybę visuomenei. 

Vartotojų asociacijos 

 

Lietuvoje yra daugiau kaip 20 vartotojų asociacijų, tačiau tik keletas iš jų aktyviai veikia 

finansinių paslaugų srityje. Lietuvos vartotojų institutas atstovauja Lietuvai Europos finansinių 

paslaugų naudotojų ekspertų forume (FIN-USE). Vis dėlto nedaug vartotojų asociacijų yra 

pakankamai kompetentingos finansinių paslaugų srityje ar turi pakankamų finansinių galimybių 

atlikti efektyvų vaidmenį stiprinant finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą.  

 

Vartotojų asociacijoms bus reikalingas papildomas finansavimas norint efektyviai vykdyti 

veiklą, tačiau  joms taip pat reikia tobulinti savo veiklos valdymą. Kai kurios vartotojų 

asociacijos gauna nedidelį valstybės finansavimą, tačiau jo nepakanka. Būtų naudinga, jei valstybės 

finansavimas būtų skirtas nedideliam skaičiui vartotojų asociacijų finansuoti jų projektus. Tačiau 

toks finansavimas turėtų būti papildytas finansavimu (pinigais ar natūra) iš Europos institucijų per 

dvišalės paramos agentūras ES valstybėse narėse ar per Dvynių projektus su stipriomis Europos 

vartotojų asociacijomis. Visos vartotojų asociacijos, gaunančios finansavimą iš valstybės ar kitų 

šaltinių, turėtų būti įpareigotos skelbti metines ataskaitas apie savo biudţetą, finansavimo šaltinius 

ir jų naudojimą bei vartotojų asociacijų įvykdytą veiklą. Tokios viešos metinės ataskaitos padės 

didinti vartotojų asociacijų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę. Geresnės valdymo procedūros taip 

pat padės asociacijoms gauti finansavimą tiek iš valstybės, tiek iš nevyriausybinių fondų. 

 

Vartotojų asociacijos turėtų atlikti aktyvų vaidmenį padedant vartotojams suprasti jų kaip 

finansinių paslaugų ir produktų pirkėjų teises ir pareigas. Vartotojų asociacijoms reikėtų turėti 

aktyvią informavimo ir švietimo programą, skirtą supaţindinti visuomenę su finansinių paslaugų 

vartotojų teisių apsaugos klausimais. Vartotojų asociacijos turėtų teikti pagalbą asmenims rengiant 

ir teikiant skundus finansų įstaigoms. Taip pat reikėtų apsvarstyti nesiekiančių pelno finansų 

patarėjų vaidmenį, kurie gali padėti įsiskolinusiems asmenims išspręsti skolų klausimus ir suteikti 

reikalingų konsultacijų.   

 

Vartotojų asociacijos turėtų būti įgaliotos oficialiai gauti skundus dėl verslo etikos kodeksų, 

taikomų finansinių paslaugų teikėjams, galimų pažeidimų. Tuomet vartotojų asociacijos turėtų 

nagrinėti daţniausiai pasitaikančius vartotojų skundus ir parengti rekomendacijas dėl politinių ir 

institucinių priemonių, kurios padėtų juos išspręsti. Vartotojų asociacijos galėtų skelbti savo 

tinklalapiuose rekomenduojamus būdus, skirtus pagerinti finansų įstaigų elgesio kodeksų laikymąsi. 

Jos taip pat galėtų glaudţiai bendradarbiauti su finansų temas nagrinėjančiais spaudos leidiniais bei 

ţiniasklaidos priemonėmis, siekiant akcentuoti daţniausiai pasitaikančius skundus ar būdus, skirtus 

pagerinti elgesio kodeksų laikymąsi, bei vykdyti vartotojų informavimo kampanijas.  
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Vartotojų informavimas  

 

Viena iš svarbiausių priemonių, skirtų stiprinti finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą, 

yra paprastas ir lengvai suprantamas vartotojams informacijos pateikimas. Dėl didėjančio 

finansinių produktų sudėtingumo bei skirtingos terminologijos, kurią naudoja atskiri finansinių 

paslaugų teikėjai, vartotojams yra sunku atskirti paslaugų teikėjus ir protingai pasirinkti produktą, 

atitinkantį vartotojo poreikius. Priemonės, skirtos sukurti paprastesnį ir standartinį informacijos 

apie vartotojų finansinius produktus pateikimo modelį, suteikia galimybę vartotojams pasiţvalgyti 

prieš perkant ir rasti geriausią produktą. Paprastas ir standartinis vartotojų informacijos pateikimas 

taip pat skatina finansinių paslaugų teikėjus konkuruoti paslaugos kainos ir kokybės pagrindu, o ne 

sudėtinga finansinių produktų terminologija. Paprasta ir standartinė informacijos pateikimo forma 

taip pat yra vartotojų švietimo būdas, palengvinantis vartotojų galimybę uţduoti klausimus apie 

skirtingus produktus. 

 

Pirmiausia Lietuvos bankų asociacija turėtų būti skatinama priimti Europos standartinį 

informacijos lapą (ESIS) teikiant hipotekines paskolas. Daugelis ES valstybių, tarp jų ir 

naujosios valstybės narės, yra priėmusios ESIS siekdamos palengvinti informacijos pateikimą 

vartotojams apie hipotekines paskolas.  

 

Reikėtų skatinti profesines asociacijas parengti kiekvieno svarbaus finansinio produkto 

paprastą ir standartinę „Pagrindinių faktų suvestinę“, skirtą mažmeninių paslaugų 

vartotojams. Remiantis tarptautine gerąja praktika, paprasta ir standartinė visų finansinių produktų 

pagrindinės informacijos suvestinė suteikia gana didelio aiškumo finansinių paslaugų vartotojams. 

Pagrindinių faktų suvestinė turėtų būti pateikiama vartotojui pardavimo sutarties sudarymo metu. 

ES Vartojimo kredito direktyvos įgyvendinimas pagerins paskolų gavėjams teikiamos informacijos 

kokybę, tačiau standartinė Pagrindinių faktų suvestinė taip pat būtų naudinga.  

 

Pagrindinių faktų suvestinėje turėtų būti nurodyti visi vartotojams reikalingi svarbiausi 

duomenys. Taigi suvestinėje turėtų būti nurodyta ne tik bendros kredito kainos metinė norma 

(APR), tačiau ir: 1) bendra kredito suma; 2) mėnesio įmokų dydis; 3) galutinis kredito ar investicijų 

mokėjimo terminas; 4) bendra mokėjimų suma, kurią reikės sumokėti; 5) visi mokesčiai – ypač 

išankstinio kredito grąţinimo mokėjimai ir baudos uţ pavėluotus mokėjimus; 6) reikalingi uţstatai 

ar avansiniai mokėjimai; 7) jei palūkanų norma yra kintama, palūkanų apskaičiavimo pagrindas; 8) 

ar reikalingas papildomas draudimas (pvz., asmeninis hipotekos draudimas) apdrausti kreditą. Jei 

kreditas yra naudojamas įsigyti vartojimo prekę, tokią kaip televizorių ar skalbimo mašiną, 

vartotojas turėtų būti informuojamas apie prekės kainą mokant grynaisiais be administravimo 

mokesčių. Informacijoje vartotojams turėtų būti nurodyta, kokie finansavimo mechanizmai yra 

galimi paskolų gavėjui ar investuotojui. Pagrindinės informacijos pateikimo forma turėtų leisti 

vartotojams lengvai ir greitai išsiaiškinti svarbiausias finansinių produktų sąlygas ir terminus, ypač 

dėl išankstinio kredito grąţinimo baudų, kurios kai kuriose valstybėse gali prilygti paskolos 

dydţiui. Profesinės asociacijos kiekvienai finansinių paslaugų sektoriaus sričiai turėtų parengti 

standartinę informacijos formą, kuri būtų pateikta perţiūrėti prieţiūros institucijai. Pagrindinių 

faktų suvestinė nebūtų sutarties pakaitalas teisine prasme, tačiau finansų įstaigos privalėtų uţtikrinti 

suvestinėje pateiktos informacijos teisingumą.  

 

Vartotojai taip pat turėtų turėti galimybę palyginti standartinių finansinių produktų kainas. 

Finansų sektoriaus prieţiūros institucijos Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Australijoje ir Kanadoje 

nuolat vykdo įkainių tyrimus, skelbia jų rezultatus spaudoje ar savo interneto svetainėse. Lietuvoje 

tokius tyrimus galėtų atlikti VVTAT. Jeigu kuri nors iš nevyriausybinių organizacijų (NVO) turėtų 

pakankamų techninių galimybių, tyrimus galėtų atlikti NVO. Trečia galimybė – kad VVTAT galėtų 
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sukurti standartinę formą ir metodiką (ir bazines nuokrypių normas), bei reikalauti, kad kiekvienas 

finansinių paslaugų teikėjas viešai skelbtų savo kainas interneto tinklalapyje. Pavyzdţiui, visų 

didţiausių draudimo bendrovių panašaus pobūdţio gyvybės draudimo paslaugų įkainiai galėtų būti 

apţvelgti naudojant standartinę charakteristiką, tarkime, 30-ies metų nerūkančio vyro, šeimos 

galvos. Skirtingų draudimo bendrovių kainų viešas skelbimas leistų vartotojams atlikti tinkamus 

palyginimus - tai pagerintų vartotojų informavimo lygį bei padidintų finansinių paslaugų sektoriaus 

konkurencingumą. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti panašius modelius atskirų finansų 

sektoriaus produktų palyginimui, kur investiciniai produktai galėtų būti naudojami kaip pakaitalai 

(pvz., bendri fondai ir gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui). 

 

Finansų įstaigos turėtų būti įpareigotos užtikrinti, kad parengtos standartinės sutartys dėl 

finansinių produktų būtų pateiktos ir lengvai prieinamos vartotojams. Pavyzdţiui, bankai 

galėtų būti įpareigoti patalpinti standartines vartojimo kredito sutartis savo interneto tinklalapyje. 

Tuomet vartotojai turėtų galimybę perskaityti ir perţiūrėti sutartį prieš ją pasirašydami. Nors 

finansų įstaigos gali argumentuoti, kad jų sutartys nuolat keičiasi, praktiškai tokias sutartis parengia 

bendrovių teisininkai, ir jos nebūna keičiamos keletą metų. Vartotojai taip pat turėtų būti informuoti 

tuo atveju, jei sutartis, kurią jų prašo pasirašyti, skiriasi nuo sutarties, patalpintos kredito teikėjo 

tinklalapyje. Vartotojams, besikreipiantiems ar atvykstantiems į finansų įstaigos biurą, taip pat 

turėtų būti sudaryta galimybė susipaţinti su sutartimi.   

 

Įsigydami finansinius produktus, kurių kainos gali keistis laikui bėgant, vartotojai turėtų 

gauti informaciją apie tokių pokyčių poveikį. Apie 70 proc. visų būsto paskolų Lietuvoje yra 

teikiamos uţsienio valiuta. Kadangi apie 98 proc. uţsienio valiuta išduotų būsto paskolų yra 

išreikštos eurais, o Litas yra susietas su euru, vartotojams tenka tam tikra rizika maţai tikėtinu 

atveju, jei litas bus ,,atrištas“ nuo euro. Daug didesnį susirūpinimą vartotojams gali sukelti palūkanų 

normos. Gana didelė būsto paskolų dalis yra išduotos su kintamomis palūkanomis, kurios yra 

susietos su vidutine tarpbankine palūkanų norma (VILIBOR), arba su vidutine Europos 

tarpbankinės rinkos palūkanų norma (EURIBOR). Apie 80 proc. naujų būsto paskolų, išduotų litais 

2008 metais, buvo suteiktas palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki vienerių metų, ir apie 60 

proc. naujų paskolų, išduotų eurais, buvo suteiktas palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 

vienerių metų. Vartotojai turėtų gauti informaciją, kurioje atkreipiamas dėmesys į palūkanų ar 

uţsienio valiutos keitimo kurso pokyčius, kad jie galėtų įvertinti šių pokyčių poveikį savo namų 

ūkių biudţetui. Vartotojai turėtų gauti bazinę situacijos analizę, ir optimistinį bei pesimistinį 

scenarijų. 

Rinkos praktika  

Elgesio kodeksai 

 
Turėtų būti parengti elgesio kodeksai finansinių paslaugų teikėjams. Verslo elgesio kodeksai 

išsivysčiusiose šalyse yra įprasta praktika kaip finansų bendrovių skatinimo būdas laikytis aukštų 

standartų jų santykiuose su maţmeninių paslaugų klientais. Nors kodeksai nėra privalomi, jie 

nustato rinkos veiklos etalonus bei informuoja vartotojus apie tai, ko jie gali tikėtis iš paslaugų 

kokybės. Įvairiose valstybėse naudojami skirtingi informacijos išsamumo lygiai rengiant elgesio 

kodeksus, tačiau apskritai juose turėtų būti nurodyta, kad finansų bendrovės turėtų elgtis su savo 

klientais sąţiningai ir atvirai. Kai kurių valstybių elgesio kodeksuose taip pat numatyti atsakymų į 

klientų paklausimus bei ginčų sprendimo konkretūs terminai. 

 

Elgesio kodeksų kūrimo procesas jau yra pradėtas, tačiau dar daug ką reikia padaryti. 

Daugelis didţiųjų finansų bendrovių Lietuvoje jau yra parengusios savo elgesio kodeksus - 
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perėmusios iš savo motininių bendrovių, arba sukūrusios pačios. Be to, Brokerių rūmų asociacija, 

Investicijų fondų valdymo įmonių asociacija ir Draudimo brokerių rūmai yra priėmę elgesio 

kodeksus ar etikos kodeksus, kurie yra privalomi atitinkamų asociacijų nariams. Panašūs kodeksai 

turėtų būti parengti visiems finansų sektoriaus subjektams.  

 

Elgesio kodeksus turėtų parengti finansų įstaigų profesinės asociacijos, ir juos peržiūrėtų 

VVTAT ir finansinių paslaugų priežiūros įstaigos. Kodeksai turėtų  būti taikomi bendrovėms, 

kurios yra asociacijų narės. Kadangi kodeksų nuostatų laikymasis nėra privalomas, finansų įstaigos 

turėtų pačios nuspręsti, ar jų laikytis, ar ne. Tačiau bendrovės, kurios rūpinasi savo reputacija, 

paprastai viešai pareiškia, kad jos laikosi elgesio kodeksų savo verslo srityje. Siekiant skatinti 

kodeksų laikymąsi, finansinių paslaugų prieţiūros institucijos galėtų reikalauti, kad visos bendrovės 

pateiktų kasmetinę ataskaitą, nurodydamos, ar jos laikėsi kodekso, bei pateiktų prieţastis, dėl kurių 

joms nepavyko to padaryti (,,laikykis arba paaiškink“ modelis buvo pirmą kartą panaudotas 

Londono akcijų birţoje jų įmonės valdymo kodekse). Be to, atliekant patikrinimą vietoje, finansinių 

paslaugų prieţiūros institucija turėtų patikrinti, ar finansų bendrovė vadovavosi asociacijos elgesio 

kodeksu, ir pateikti rekomendacijas dėl priemonių, kurios padėtų bendrovei laikytis kodekso 

nuostatų. Kodeksai turėtų būti viešai prieinami vartotojams, įskaitant jų patalpinimą profesinių 

asociacijų interneto tinklalapiuose. Finansų bendrovės taip pat turėtų patalpinti elgesio kodeksus 

savo tinklalapiuose, ir pateikti juos vartotojams, atvykstantiems į jų biurus. Rekomendacijos dėl 

priemonių, skirtų pagerinti elgesio kodeksų laikymąsi, turėtų būti skelbiamos profesinių asociacijų 

ar VVTAT tinklalapiuose.  

Finansinių paslaugų teikėjų mokymai ir kvalifikacija  

 

Kartu su elgesio kodeksais finansinių paslaugų teikėjams turėtų būti organizuojami specialūs 

mokymai. Tie finansinių paslaugų ir produktų pardavėjai, kurie parduoda ir teikia konsultacijas dėl 

privačių pensijų, pagal įstatymo reikalavimus privalo išmanyti pensijų kaupimo veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus (Pensijų kaupimo įstatymo 15 straipsnio 9 dalis). Be to, draudimo 

brokeriai ir fiziniai asmenys, norintys gauti licenciją vykdyti vertybinių popierių brokerių veiklą, 

turi išlaikyti egzaminą. Tačiau to nepakanka. Būtų naudinga įvesti visų tarpininkų ir kitų finansinių 

produktų pardavėjų mokymo ir sertifikavimo pakopų sistemą. Nors ne visos ES valstybės narės 

skirsto finansinius produktus pagal jų sudėtingumą (tuo pačiu ir reikalingus mokymus bei įvairių 

produktų sertifikavimą), pakopų sistema galėtų būti naudinga Lietuvoje. Pavyzdţiui, 1 lygis galėtų 

būti taikomas asmenims, kurie parduoda paprastus produktus, tokius kaip taupomąsias sąskaitas. 

Norint parduoti 1 lygio produktus, uţtektų mokymų ir finansų įstaigos prieţiūros. 2 lygiui būtų 

priskirti sudėtingi produktai, tokie kaip pensijų fondai, kolektyvinio investavimo fondai ar gyvybės 

draudimas, kurių sudėtinė dalis yra santaupos. Šiam tikslui profesinių įmonių asociacija 

vadovaudamasi prieţiūros institucijos patvirtintomis gairėmis galėtų surengti mokymus ir išduoti 

paţymėjimą. 3 lygis būtų aukščiausias lygis, į kurį patektų turintys leidimą finansinių paslaugų 

konsultantai (ar planuotojai). Norėdami gauti leidimą vykyti 3 lygio veiklą asmenys privalėtų baigti 

išsamų mokymo kursą, kurį vestų prieţiūros institucija, ar įvykdyti programą, kurią perţiūrėtų 

prieţiūros institucija. Turintys 3 lygio kvalifikaciją asmenys galėtų parduoti visus bet kokio 

pobūdţio finansinius produktus, kuriuos  siūlo finansų bendrovės. 3 lygio konsultantai taip pat būtų 

įpareigoti laikytis aukštų verslo sąţiningumo principų ir grieţtų etikos kodeksų.  

Konkurencijos klausimai 

 
Didėjanti konkurencija finansų sektoriuje taip pagerintų mažmeninių finansinių paslaugų 

teikimą. Ne visas bankų finansines paslaugas turi  teikti bankai, siūlantys visą paslaugų paketą. Čia 

kalbama apie mokėjimų ir pinigų pervedimo paslaugas, kurių kaina yra gana didelė dėl menkos 
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konkurencijos tarp tiekėjų. Leidimų išdavimas naujiems mokėjimo paslaugų rinkos subjektams 

galėtų padaryti spaudimą bankams ir sumaţinti pinigų pervedimo įkainius. Kitos finansinių 

paslaugų sritys taip pat turėtų būti atviros naujiems dalyviams, kurie specializuojasi tam tikroje 

rinkos srityje. Be to, vartotojai, perkantys finansinius produktus, tokius kaip privalomasis civilinės 

atsakomybės draudimas, turėtų galėti įsigyti juos iš bet kurio paslaugų teikėjo ES. Nors privatūs 

pensijų fondai yra sudėtinga sritis, vartotojų pasirinkimo galimybės neturėtų būti apribotos tik 

produktais, kuriuos siūlo septynios investicijų valdymo įmonės, veikiančios Lietuvoje. Jie turėtų 

galėti gauti pensijas iš kitų įgaliotų investicijų valdymo įmonių ES.   

 

Finansinės paslaugos taip pat turėtų būti suskaidytos. Europos Komisijos 2005 m. Maţmeninių 

bankų tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lietuva atsidūrė tarp tų ES valstybių, kuriose finansinių 

produktų ,,surišimas“ yra didţiausias. Tyrime nurodyta, kad 100 proc. vartotojų, turinčių 

hipotekines būsto paskolas, taip pat turėjo einamąsias sąskaitas tame pačiame banke. Panašiai 100 

proc. verslo subjektų, paėmusių nedideles paskolas verslui, turėjo einamąsias sąskaitas. Kelių lygių 

paslaugų teikimas tam pačiam klientui gali palengvinti bankų ir kitų finansų įstaigų rizikos 

valdymą, kadangi jie gali surinkti daugiau informacijos apie vartotojo finansines investicijas ir 

skolinimosi programas. Tačiau vartotojai neturėtų būti apkrauti įmokomis uţ paslaugas, kurios yra 

būtinos norint gauti kitą paslaugą. Tais atvejais, kai finansinis produktas yra reikalingas įsigyti kitą 

produktą, vartotojai turėtų galėti pasirinkti kvalifikuotą ir licencijuotą produkto teikėją. Pavyzdţiui, 

daugelis bankų siūlo paskolas imantiems klientams įsigyti gyvybės draudimo polisą prieš gaunant 

būsto paskolą. Pirkdamas tokį draudimą vartotojas turėtų turėti galimybę pasirinkti draudimo 

bendrovę, kuri turi teisę teikti draudimo paslaugas Lietuvoje, bei kitų ES valstybių narių tiekėjus. 

 

Finansinių paslaugų teikėjų priežiūra  

 

Visų finansinių paslaugų teikėjų Lietuvoje priežiūrą ir leidimų išdavimą turėtų vykdyti viena 

iš finansinių paslaugų priežiūros institucijų. Kadangi Lietuvoje steigiamos naujos finansinių 

paslaugų teikimo įmonės, prieţiūros institucijos turėtų nustatyti tam tikrą prieţiūros lygį. 

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reguliuojančiais bankų veiklą, Lietuvos bankas yra 

įgaliotas vykdyti tik licencijuotų kredito įstaigų veiklos prieţiūrą, t.y. bankų ir kredito unijų. Tačiau 

kai kurios finansų bendrovės teikia maţmeninės rinko vartotojams tokias paslaugas kaip ,,greitieji 

kreditai“. Kai kurios iš šių bendrovių yra finansų įstaigos, registruotos kitose ES valstybėse narėse. 

Jos veikia tarptautiniu mastu be registracijos Lietuvoje, ir jų veiklos prieţiūrą vykdo jų steigimo 

valstybių finansinių paslaugų prieţiūros institucijos. Tačiau kai kurių bendrovių prieţiūros nevykdo 

jokia prieţiūros institucija. Jos yra įregistruotos Lietuvos juridinių asmenų registre, be jokios 

finansinės veiklos prieţiūros. Jungtinėje Karalystėje ir kitose ES valstybėse narėse galioja įprasta 

praktika reikalauti, kad visi finansinių paslaugų teikėjai turėtų finansų veiklos prieţiūros institucijos 

leidimą. Finansų srities veiklą reguliuojantys teisės aktai turėtų būti perţiūrėti, įtvirtinant 

reikalavimą, kad ir ribotos atsakomybės paslaugų teikėjai turėtų gauti vienos iš Lietuvos finansų 

prieţiūros institucijos leidimą, pavyzdţiui, iš Lietuvos banko.   

  

Tačiau tokia priežiūra neturėtų būti griežta, atsižvelgiant į nedidelę riziką, sukeliamą 

vartotojams. Kadangi anksčiau minėti finansinių paslaugų teikėjai neima uţstatų iš vartotojų, 

riziką ribojanti prieţiūra nėra reikalinga. Tačiau finansinės prieţiūros institucijos turėtų gauti 

minimalią informaciją apie kreditų teikėjus. Prieţiūrą vykdantys subjektai turėtų patikrinti, ar 

bendrovių akcijas valdantys ir kontroliuojantys subjektai neturi teistumo. Finansinių paslaugų 

priţiūrėtojai turėtų laikyti audituotas finansines ataskaitas ir stebėti visą tokių bendrovių vykdomą 

veiklą. Tokia procedūra būtų taikoma ne tik bendrovėms, teikiančioms greitųjų kreditų paslaugas, 

bet ir pinigų pervedimo įmonėms. 
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Finansinių paslaugų teikėjai taip pat turėtų būti įpareigoti nurodyti, kad jų veikla yra 

prižiūrima, ir kokia priežiūros institucija tai atlieka. Viena iš priemonių, didinančių visuomenės 

pasitikėjimą finansų sektoriumi, yra reikalauti, kad savo reklamose finansų įstaigos viešai skelbtų, 

kas vykdo jų veiklos prieţiūrą. Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje visos finansų bendrovės privalo 

savo reklamose spaudoje, radijuje ir televizijoje nurodyti, kad jų veiklą kontroliuoja finansų 

prieţiūros institucija. Prieţiūros institucija savo interneto svetainėje taip pat nurodo, kad ji yra 

atsakinga uţ finansinių paslaugų teikėjų veiklos kontrolę, ir kad vartotojai būtų atsargūs sudarydami 

sandorius su tomis bendrovėmis, kurių veikla nėra kontroliuojama. Vienas iš  pagrindinių tokio 

modelio taikymo privalumų yra tai, kad prieţiūros institucijos gali aiškiai atskirti, kurie finansinių 

paslaugų teikėjai gali būti susiję su finansinėmis apgavystėmis, piramidţių ir Ponzi schemomis ir 

kitokio pobūdţio sukčiavimais. Visose valstybėse, kurios patyrė finansų sektoriaus nuosmukį, 

visuomenės pasitikėjimo šiuo sektoriumi atkūrimas ţinant, kad jis yra tinkamai kontroliuojamas ir 

priţiūrimas, yra tvirto finansų sektoriaus pamatas. 

 

VVTAT galėtų sudaryti įspėjimų vartotojams rinkinį, siekiant įspėti vartotojus apie galimai 

nesąžiningą veiklą. VVTAT turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį įspėjant vartotojus apie neteisėtą 

veiklą finansinių paslaugų srityje. VVTAT turėtų sukurti įspėjimų vartotojams teikimo sistemą, 

siekiant atskleisti visas finansinių vartotojų teisių apsaugos problemas spaudai ir visuomenei. Viena 

iš naudingų priemonių būtų sukurti puslapį ,,Finansinių paslaugų vartotojų klausimai“ VVTAT 

interneto portale, pateikiant nuorodas į šį puslapį iš prieţiūros institucijų tinklalapių. Tokie 

puslapiai galėtų būti tiesiogiai susieti su vartotojų ir investuotojų pranešimais, taip palengvinant 

vartotojų (ir jų gynėjų) galimybę nustatyti galimas apgavystes ir neteisėtai veikiančių finansų 

įstaigų veiklos schemas. Kita naudinga priemonė būtų uţtikrinti nuolatinį aktualių spaudos 

pranešimų platinimą ţiniasklaidos priemonėms. VVTAT portale taip pat galėtų būti talpinami 

konkretūs nesąţiningos veiklos pavyzdţiai su skirtingais scenarijais, kad finansinių paslaugų 

vartotojai galėtų atskirti teisėtas komercines veiklas nuo tų, kurios yra draudţiamos. 

 

Vartojimo kreditas ir kredito biurai 

 

Perkeliant ES Vartojimo kredito direktyvos nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę būtų 

naudinga įtraukti nedidelių sumų kreditus, bei tuos, kuriuos teikia lizingo bendrovės. ES 

Vartojimo kredito direktyva, priimta 1987 m. ir perţiūrėta 2008 m., siekia sukurti tokią aplinką, 

kurioje vartotojai būtų tinkamai ginami visoje ES, kad jie galėtų patikimai naudotis kredito 

paslaugomis ir kitose valstybėse. Direktyvoje įtvirtinta aiški metodika, skirta nustatyti bendros 

kredito kainos metinę normą (APR) ar faktines skolinimosi išlaidas, įskaitant įmokas ir kitus 

mokesčius. Direktyva yra priimta laikantis minimalaus suderinimo principo, reiškiančio, kad 

valstybės narės privalo įgyvendinti bent jau tas nuostatas, kurios išdėstytos  Direktyvoje. Tačiau 

valstybės narės gali išlaikyti ar įtvirtinti ir grieţtesnes taisykles vartotojų naudai. Direktyva yra 

taikoma kredito sutartims, kai bendra suteikiamo kredito suma yra ne maţesnė nei 200 eurų, tačiau 

vartotojai daţnai yra labiausiai paţeidţiami skolindamiesi nedideles sumas, rizikuodami, kad jiems 

nebus suteikta būtina informacija. Vartojimo kredito įstatymai turėtų būti taikomi visiems vartotojų 

skolinimosi atvejams, nepriklausomai nuo kredito teikėjo, t.y. ne tik bankų ir kredito unijų, bet ir 

finansų bendrovių, vartojimo lizingo bendrovių ir maţmeninių paslaugų teikėjų. 

 

Lietuvos vartotojų galimybių gauti kreditą didėjimas priklausys nuo visapusiškesnės kredito 

biurų sistemos plėtros. Nesant patikimos ir visapusiškos informacijos kredito biuruose, paskolos 

davėjai nebus linkę suteikti kreditą, ypač tiems vartotojams, kurie turi maţai įkeičiamo turto. Norint 

sukurti kreditingumo vertinimo sistemą (t.y. statistinį metodą, taikomą vartotojų duomenims, skirtą 

nustatyti, kokie kintamieji veiksniai turi įtakos tikimybei, kad vartotojas įvykdys savo kreditinius 

įsipareigojimus), reikalinga visapusiška ir patikima kredito istorijos duomenų bazė. Išsivysčiusiose 
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finansinių paslaugų vartotojų rinkose kreditingumo vertinimo sistema yra konkurencingo vartotojų 

skolinimosi pagrindas.  

 

ES Vartojimo kredito direktyvoje nustatytas reikalavimas, kad visos kreditus teikiančios 

bendrovės pagrįstų savo sprendimus remdamiesi esamais duomenimis apie vartotoją, norintį 

gauti kreditą. Visapusiškas kredito biuras turėtų turėti informaciją apie vartotojo darbą, amţių, 

išsilavinimą bei šeimyninę padėtį, t.y. demografinę informaciją. Jis taip pat turėtų laikyti 

informaciją apie turto vertę (būstas, automobilis, akcijos ir obligacijos, ir kt.) bei įsipareigojimus,  

tokius kaip vartojimo kreditas, būsto paskolos ir išperkamosios nuomos sutartys. Vartotojų kreditų 

istorijos rodo, kaip jie laikėsi sutartinių paskolų ir lizingo įsipareigojimų praeityje.   

 

Kredito biurai turėtų būti išplėsti, kad galėtų apimti didžiąją namų ūkių dalį. Šiuo metu veikia 

tik vienas kredito biuras, kurio prieţiūrą vykdo Lietuvos bankas. Jo paslaugomis gali naudotis tik 

bankai, o kiti kredito davėjai (pvz., kredito unijos) neturi tokios galimybės. Tačiau kredito biuro 

veikla nėra tokia veiksminga kaip turėtų būti. Kredito biurai apima maţiau kaip 10 proc. namų 

ūkių. Kredito biuro veikla apsiriboja tik neigiamo pobūdţio informacija, t.y. vartotojai patenka į 

duomenų bazę tik tuomet, kai jie nesumoka įmokų pagal kredito sutartyje numatytus 

įsipareigojimus. Pilnai veikiančiame kredito biure visa informacija (tiek teigiama, tiek neigiama) 

yra registruojama duomenų bazėje. 

 

Turėtų būti peržiūrėti ir teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų apsaugą. Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymas uţtikrina aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, tačiau tai 

daroma sumaţinant kredito biuro naudingumą kreditų davėjams. Įstatymas suteikia vartotojams 

keturias svarbias teises: 1) būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipaţinti su 

savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, ir 4) 

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (pavyzdţiui, jei jie naudojami tiesioginės 

rinkodaros tikslais). 

Fizinių asmenų bankroto teisės aktai 

 

Tai pat reikėtų apsvarstyti teisės aktų, reguliuojančių fizinių asmenų bankrotą, priėmimo 

klausimą. Ši sritis yra sudėtinga. Namų ūkiams, kurių įsiskolinimo lygis yra aukštas, ir jie negali 

įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, bankroto paskelbimas pagal teismo kontroliuojamą 

finansinės reorganizacijos planą gali būti vienintelė išeitis. Tais atvejais, kai fizinių asmenų 

bankrotas yra lengvas pasirinkimas, namų ūkiai gali sukaupti dideles skolas, ir tada nebevykdyti 

savo finansinių įsipareigojimų, taip pakenkdami kredito davėjams. Tačiau kai fizinio asmens 

bankrotas nėra galimas, nesąţiningo kredito davėjai gali imtis agresyvių veiksmų prieš 

paţeidţiamus namų ūkius, ţinodami, kad vartotojai negali išvengti finansinių įsiskolinimų. Ūkio 

ministerija yra parengusi politinio pobūdţio pranešimą dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo 

projekto. Reikėtų apsvarstyti galimybę parengti programą atsiţvelgiant į esamus modelius Vakarų 

Europoje, kuri turi dešimtmečių patirtį sprendţiant vartotojų įsiskolinimo klausimus.  

 

Specifiniai klausimai, susiję su draudimo paslaugomis ir pensijomis 

 

Draudimo paslaugų srityje turėtų būti skiriamas dėmesys klientų turto atskyrimui, 

privalomojo civilinės atsakomybės draudimo programų tvarumui bei informacijos pateikimo 

reikalavimų tobulinimui. ES ir tarptautinėje draudimo paslaugų rinkose įprasta praktika yra 

draudimo bendrovių klientų turto atskyrimas nuo pačių bendrovių turto. Grieţtas draudimo 

paslaugų sektoriaus reguliavimas ir aukštas techninių resursų lygis sukuria tvirtą draudimo 

bendrovių padėtį, tačiau kliento turto atskyrimas yra finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos 

pagrindas. Klientų turtas yra atskiriamas vertybinių popierių ir privačių pensijų sektoriuose, ir tas 
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pats turėtų būti daroma draudimo paslaugų sektoriuje. Tai pat kai kuriose draudimo paslaugų 

sektoriaus dalyse patiriama didelių nuostolių, ypač civilinės atsakomybės draudimo. Toks aukštas 

nuostolių lygis nėra tvarus, ir turėtų būti persvarstytas draudimo įmokų grąţinimas siekiant gauti 

minimalų pelną iš transporto priemonių atsakomybės polisų. Taip pat turėtų būti papildomi 

informacijos pateikimo reikalavimai dėl draudimo agentų mokamų komisinių mokesčių bei dėl 

apytikslės investicijų grąţos apskaičiavimo ir jų naudojimo gyvybės draudimo produktų reklamoje 

ir rinkodaroje.  

 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas informacijos apie sudėtingus draudimo produktus 

pateikimui, tokių kaip gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui. Kitų 

valstybių patirtis rodo, kad klientai neţino, kokia jų mėnesio įmokų dalis tenka investicijoms, 

rizikos draudimui ir išlaidoms, paprastai tikėdami, kad jie investuoja visą sumą. Todėl pasibaigus 

sutarties galiojimui jų nusivylimas bus didelis, suţinojus, kad jie investavo gerokai maţiau negu 

tikėjosi, ir kad dėl to nukenčia jų pensijos. Geresnis informavimas turėtų padėti išvengti šios 

rizikos.   

 

Privačių pensijų fondų sektorius dar nėra pakankamai išsivystęs, kad patenkintų vartotojų 

poreikius. Iki šiol tiek II, tiek III pakopos pensijų sistema išlieka kaupimo stadijoje, kadangi šios 

sistemos dalyviai ir toliau moka įmokas į pensijų programas. Vis dėlto yra būtinas techninių ir 

statistinių parametrų reguliavimas, kad pensijų fondų valdytojai (tiek draudimo bendrovės, tiek 

turto valdymo įmonės) galėtų kurti produktus, skirtus artėjančiam šios programos išmokėjimo 

etapui. 

 

Be to, yra reikalinga platesnė vartotojų informavimo programa. Vartotojai ypač turi ţinoti, kad 

po trejų metų po pensijų kaupimo sutarties pasirašymo jie turi teisę savo pasirinkimu pakeisti 

pensijų fondo valdytoją. Iki šiol tik vienas procentas visų programos dalyvių yra pakeitęs savo turto 

valdytoją, kas galėtų reikšti, jog 99 procentai yra patenkinti savo pensijų fondų valdytojais, arba 

kad daugelis iš jų neţino turintys pasirinkimo galimybę. 

 

 

Paklausimai, skundai ir ginčai  

 

Vartotojų pranešimai turėtų būti naudojami kaip ankstyvas pavojaus signalas, įspėjantis apie 

galimus vartotojų teisių apsaugos sistemos trūkumus. Visi paklausimai, skundai ir ginčai teikia 

labai naudingos informacijos, kuri gali būti naudojama stiprinant tam tikras vartotojų teisių 

apsaugos sritis.  

 

Duomenys apie vartotojų pranešimus turėtų būti tiksliai siejami su centrine duomenų baze, 

valdoma VVTAT. Šiuo metu skundai yra siunčiami Lietuvos bankui, Draudimo prieţiūros 

komisijai, Lietuvos vertybinių popierių komisijai ir kitoms valstybės institucijoms bei VVTAT. 

Visi skundai, adresuojami valstybės institucijoms (ir tie, kurie siunčiami draudimo prieţiūros 

institucijai), turėtų būti perduodami VVTAT ir įtraukiami į centrinę duomenų bazę, skirtą 

finansinių paslaugų vartotojų skundams. Duomenys turėtų būti renkami iš įvairių atsakingų 

institucijų, naudojant standartinę formą. VVTAT turėtų būti atsakinga uţ duomenų tvarkymą ir 

analizę. Vis dėlto kadangi draudimo ir vertybinių popierių prieţiūros institucijos gauna vartotojų 

pranešimus, jos turėtų laikyti duomenis apie visus skundus, siunčiamus šioms institucijoms. Turėtų 

būti sukurta bendra forma, ir duomenys periodiškai būtų perduodami VVTAT, kuri turėtų valdyti 

visų finansinių paslaugų vartotojų pranešimų integruotą duomenų bazę. 
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Duomenys apie paklausimus, skundus ir ginčus turėtų būti atskirti. Apsiribojus duomenų apie 

ginčus stebėjimu nebus galima susidaryti pilno vaizdo apie vartotojų teisių apsaugos lygį, ir dėl to 

gali būti nepakankamai įvertintas reikalingų išteklių poreikis spręsti vartotojų teisių apsaugos 

klausimams. Pavyzdţiui, Australijoje apskaičiuota, kad 80 procentų vartotojų pranešimų sudaro 

paklausimai, ir tik 20 procentų yra susiję su skundais ar ginčais.  

 

Skirtingos vartotojų pranešimų rūšys gali  būti skirtingai naudojamos formuojant vartotojų 

teisių apsaugos politiką ir programas. Jei vartotojai siunčia paklausimus nurodydami, kad jie 

nesupranta kai kurių finansinių paslaugų aspektų, VVTAT galėtų apsvarstyti galimybę perţiūrėti 

informacijos teikimo formą ir patikrinti, kaip laikomasi profesinių asociacijų elgesio kodeksų. 

Skundai, kurie nepereina į ginčus, taip pat gali pateikti naudingų įţvalgų. Besikartojantys skundai 

dėl  tam tikrų prekių ar paslaugų gali duoti uţuominą VVTAT, kad reikėtų perţiūrėti elgesio 

kodeksus, arba kad reikėtų skatinti naujus rinkos dalyvius pradėti veiklą. Pavyzdţiui, skundai dėl 

įmokų uţ paprastą pinigų pervedimą iš dalies inicijavo priimti strategiją, skirtą paskatinti ne 

bankines finansų įstaigas teikti mokėjimų paslaugas pagal Mokėjimų įstatymo pakeitimo projektą. 

Finansų prieţiūros institucijos taip pat galėtų naudoti informaciją apie skundus. Kai viena finansų 

įstaiga gauna ypač daug skundų, prieţiūros institucijos galėtų skirti ypatingą dėmesį tai įstaigai 

vykdydama patikrinimus vietoje ir ne pagrindinėje buveinėje, kadangi ţalinga verslo praktika gali 

paveikti finansų įstaigų saugumą. Pavyzdţiui, didėjantis skaičius hipotekines paskolas turinčių 

subjektų skundų dėl sunkumų laiku sumokėti įmokas, galėtų būti ankstyvas įspėjimo signalas 

prieţiūros institucijoms. Reikėtų apsvarstyti galimybę sustiprinti koordinavimo mechanizmus tarp 

VVTAT ir finansų prieţiūros institucijų (įskaitant supratimo memorandumo pasirašymą) siekiant 

patobulinti keitimąsi informacija apie finansinių paslaugų vartotojų paklausimus, skundus ir ginčus. 

 

Duomenys apie vartotojų pranešimus gali atskleisti tas sritis, kuriose reikia atlikti daugiau 

tyrimų. Duomenys gali duoti impulsą tolimesniems tyrimams, kurie būtų naudingi. Viešas  

duomenų paskelbimas pagerintų vartotojų supratimą bei inicijuotų galimus komercinės veiklos 

pokyčius. Duomenų paviešinimas taip pat yra naudingas parodyti įvairių atsakingų institucijų 

atskaitomybę. VVTAT ir profesinės asociacijos turėtų analizuoti vartotojų pranešimų tendencijas ir 

parengti pasiūlymus dėl nuolat pasikartojančių problemų sprendimo būdų. 

    

Visos finansų įstaigos turėtų būti įpareigotos paskirti atstovą (ar departamentą), atsakingą už 

klientų skundų priėmimą. Sutarties pasirašymo metu klientui turėtų būti praneštas departamento 

pavadinimas (ar atsakingo asmens pavardė), kuriam būtų galima siųsti visus paklausimus, skundus 

ar ginčus. Šiuo metu visos didelės finansų įstaigos turi skundų departamentus, tačiau visi finansinių 

paslaugų teikėjai turėtų turėti lengvai identifikuojamą kontaktinį asmenį ar skyrių, kuris nagrinėja 

skundus. Elgesio kodeksuose turėtų būti išdėstytos gairės finansų įstaigoms, per kiek dienų turėtų 

būti pateiktas atsakymas paprasto skundu atveju, ir ilgesnis terminas sudėtingesniems ginčams.  

 

VVTAT turėtų tapti pagrindine centrine institucija, kuri padėtų vartotojams išspręsti 

problemas dėl finansinių paslaugų. VVTAT turėtų sukurti nemokamą telefono liniją (,,karštąją 

liniją“), į kurią paskambinę vartotojai galėtų gauti patikimą ir lengvai suprantamą informaciją apie 

finansines paslaugas ir jų teises (bei pareigas), numatytas vartotojų apsaugos teisės aktuose. 

VVTAT taip pat turėtų apsvarstyti galimybę vykdyti platesnę vartotojų švietimo programą 

finansinių paslaugų srityje, pagal kurią vartotojai galėtų paskambinti, parašyti ar atsiųsti el. laišką 

bei atvykti į VVTAT biurą, ir gauti naudingos informacijos apie finansines paslaugas.  

 

Taip pat būtų galima pasvarstyti, kaip pagerinti ginčų nagrinėjimo sistemą teikiant 

informaciją kredito biurams. Teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų apsauga, nurodo 

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kaip atsakingą uţ teisės aktų vykdymo prieţiūrą, kuri yra 



 25 

tiesiogiai atskaitinga Vyriausybei. Inspekcija tvarko Asmens duomenų valdytojų valstybės registrą 

ir nagrinėja skundus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Vis dėlto geriausias būdas 

uţtikrinti, kad duomenys kredito biuruose yra teisingi, yra nustatyti reikalavimą, kad kredito biurai 

laiku reaguotų į vartotojų problemas ir darytų reikalingus pakeitimus vartotojų įrašuose. Kad būtų 

veiksmingi, kredito biurams turėtų būti taikomos finansinių paslaugų vartotojų teisės aktų nuostatos 

bei VVTAT vykdoma prieţiūra. 

   

Artimiausiu metu VVTAT turėtų tapti institucija, atsakinga už vartotojų skundų ir ginčų 

nagrinėjimą visose finansinių paslaugų srityse, išskyrus draudimo paslaugas. DPK turėtų ir 

toliau likti atsakinga uţ vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimą draudimo paslaugų srityje, 

atsiţvelgiant į dabartinį jos specialios kompetencijos lygį šiame sektoriuje. Tačiau tiek DPK, tiek 

VVTAT turėtų gauti įgaliojimus priimti privalomo pobūdţio sprendimus vartotojų ginčuose. 

Vėliau, VVTAT sustiprinus savo institucinius gebėjimus ir įgijus daugiau ţinių finansinių paslaugų 

srityje, ji turėtų perimti atsakomybę uţ skundų ir ginčų nagrinėjimą ir draudimo sektoriuje. 

 

Laikui bėgant VVTAT gali būti ,,užversta“ vartotojų skundais dėl finansinių paslaugų. Šiuo 

metu VVTAT vykdo keturias pagrindines funkcijas, susijusias su finansinėmis paslaugomis: 1) 

atlieka finansinių paslaugų vartotojų tendencijų stebėseną ir formuoja Vyriausybės politiką 

nacionalinės vartotojų teisių apsaugos srityje; 2) teikia rekomendacijas dėl teisės aktų ir taisyklų, 

reguliuojančių finansinių paslaugų vartotojų teises; 3) vykdo finansinių paslaugų vartotojų teisių 

apsaugos teisės aktų prieţiūrą; 4) sprendţia ginčus dėl finansinių paslaugų (išskyrus draudimo 

paslaugas) tarp fizinių asmenų ir privataus sektoriaus finansų įstaigų. Ketvirtosios funkcijos - ginčų 

sprendimo vykdymui reikia atlikti daug laiko trunkančią konkrečių bylų analizę. Kadangi vartotojų 

teisių apsaugos sistema tampa stipresnė, ir visuomenė įgyja didesnį pasitikėjimą paklausimų ir 

skundų nagrinėjimo sistemos efektyvumu, tikėtina, kad bylų skaičius sparčiai augs. Būtų geriau, 

jeigu politikos klausimus spręstų viena institucija, skirdama didţiausią dėmesį nacionalinės svarbos 

strateginiams klausimams, o nepriklausoma institucija galėtų skirti pakankamai laiko, kad atidţiai 

išnagrinėtų kiekvieną bylą. Vis dėlto šis klausimas yra sudėtingas, ir tam reikalinga išsamesnė 

analizė. 

   

Ilgalaikėje perspektyvoje reikėtų apsvarstyti galimybę įsteigti nepriklausomą įstatyme 

numatytą ombudsmeno tarnybą finansinių paslaugų klausimams. Kadangi ginčų sprendimo 

sistema yra stiprinama, tikėtina, kad paklausimų, skundų ir ginčų skaičius didės. Vis dėlto atsakymų 

į paklausimus bei informacijos vartotojams apie jų teises teikimo procedūra, skundų nagrinėjimas ir 

ginčų sprendimas yra daug laiko uţimantis procesas. VVTAT ir kitos institucijos turėtų apsvarstyti 

galimybę įsteigti ombudsmeno tarnybą, kuri perimtų skundų nagrinėjimo procedūras ir su tuo 

susijusią veiklą. 

 

Yra du finansinių paslaugų ombudsmeno modeliai. Pagal Vokietijoje naudojamą modelį 

ombudsmeno instituciją steigia profesinės asociacijos, tokios kaip Bankininkų asociacija. 

Ombudsmeno veiklą finansuoja bankų sektorius, ir paslaugos vartotojams yra nemokamos. 

Ombudsmeno sprendimai yra privalomi bankui ginčuose, kurių vertė neviršija 5000 eurų, tačiau 

vartotojas gali apskųsti sprendimą teismui. Siekiant išlaikyti nepriklausomumą nuo bankų 

sektoriaus, atskiro ombudsmeno pasirinkimas nagrinėti konkrečius ginčus turi būti patvirtintas 

Vartotojų sąjungos. Vis dėlto Vokietijos modelis yra viena iš išankstinio ginčų sprendimo 

procedūrų, ir ombudsmeno tarnyba nenagrinėja šalutinių klausimų, tokių kaip silpna komercinė 

veikla. Kitaip nei Vokietijoje, ombudsmenas Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje veikia kaip 

nepriklausomos ombudsmeno įstaigos pagal įstatymą. Nepriklausomo ombudsmeno įstatyminis 

pobūdis leidţia jam išlaikyti tendencijų stebėsenos funkciją ir išsiaiškinti finansinių paslaugų 

vartotojams svarbias sritis, net jei buvo gauta tik keletas skundų (ar bent vienas skundas).  
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Būtų galima atlikti skirtingų finansų sektoriaus ombudsmeno modelių tyrimą. Sėkminga 

Lietuvos ombudsmeno institucijų patirtis kituose sektoriuose (ypač ţmogaus teisių) leidţia manyti, 

kad finansų sektoriaus ombudsmenas taip pat galėtų būti veiksmingas. Tačiau turėtų būti parengta 

galimų modelių ekonominio efektyvumo analizė. Remiantis Jungtinės Karalystės, Airijos ir kitų 

valstybių patirtimi, aktyvus ir veiklus finansų sektoriaus ombudsmenas gali padidinti visuomenės 

pasitikėjimą finansinėmis paslaugomis bei maţmeninių paslaugų vartotojų naudojimąsi 

finansinėmis paslaugomis. Be to, galutiniai finansinių paslaugų vartotojai turės padengti išlaidas, 

susijusias su ombudsmeno tarnybos veikla bei papildomu darbu siekiant uţtikrinti ombudsmeno 

sprendimų įvykdymą.  

 

ES Vartotojų politikos 2007-2013 metų strategija pabrėžė efektyvių žalos atlyginimo 

vartotojams mechanizmų svarbą ir paskelbė apie ketinimus spręsti kolektyvinio žalos 

atlyginimo vartotojams klausimą. 2008 m. lapkričio mėn. Europos Komisija paskelbė Ţaliąją 

knygą dėl kolektyvinio ţalos atlyginimo vartotojams
14

. Remiantis tyrimu, atliktu Europos 

Komisijos uţsakymu
15

, finansų sektoriuje vartotojams yra sudėtingiausia gauti ţalos atlyginimą 

kolektyviniuose ieškiniuose. Nustatytos trys pagrindinės kliūtys, neleidţiančios gauti veiksmingą 

ţalos atlyginimą teisme: didelės bylinėjimosi išlaidos, sudėtinga ir ilga procedūra bei vartotojų 

ţinių apie esamus ţalos atlyginimo mechanizmus trūkumas. Ţaliojoje knygoje pateikiami keturi 

galimi sprendimai kolektyvinio ţalos atlyginimo vartotojams srityje: 1) Nesiimti jokių veiksmų ir 

įvertinti egzistuojančių ar greitai įsigaliosiančių nacionalinių ir Europos bendrijos kolektyvinio 

ţalos atlyginimo vartotojams priemonių efektyvumą; 2) Stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, 

siekiant uţtikrinti, kad visose valstybėse veiktų kolektyvinio ţalos atlyginimo mechanizmai, ir kad 

jais galėtų naudotis kitų valstybių narių vartotojai; 3) Įgyvendinti mišrias politikos priemones, 

tokias kaip neteisminio ginčų nagrinėjimo mechanizmo tobulinimas, išplėsti maţų ieškinių 

procedūros taikymo sritį, kad būtų galima veiksmingai nagrinėti kolektyvinius, bei iš dalies pakeisti 

Reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais, įtraukiant vietos valdţios 

institucijos įgaliojimus reikalauti, kad vartotojams būtų atlyginta patirta ţala, taip skatinant 

verslininkus tobulinti skundų nagrinėjimo tvarką bei didinant vartotojų informuotumą; 4) siūloma 

ES priemonė, kuri uţtikrintų, kad visose valstybėse narėse egzistuotų veiksmingi ir naudingi 

kolektyvinio ţalos atlyginimo mechanizmai per teismą, atsiţvelgiant į esminius faktorius, t.y. 

procedūros finansavimą siekiant sumaţinti vartotojų išlaidas, nepagrįstų ieškinių prevenciją, atstovo 

teisme statuso suteikimą kvalifikuotiems subjektams, kurie atstovauja vartotojams, pasirinktinės 

(dalyvavimo opt-in) ar nepasirinktinės (atsisakymo opt-out) procedūros klausimas ir kompensacijos 

paskirstymas. 

 

Nors grupės ieškiniai negali būti teikiami Lietuvoje, atstovaujamieji ieškiniai yra galimi 

vartotojų teisių apsaugos srityje. Civilinio proceso kodekso 49 straipsnis (5 dalis) numato, kad 

viešajam interesui apginti gali būti pareiškiamas grupės ieškinys, tačiau nėra specialaus teisinio 

reguliavimo, kuris numatytų grupinių ieškinių nagrinėjimo procedūrą. Be to, kai kurios Civilinio 

proceso kodekso nuostatos prieštarauja grupės ieškinių principams. Vis dėlto Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymas leidţia teikti atstovaujamuosius ieškinius ginant vartotojų interesus. Šio 

įstatymo Vartotojų viešąjį interesą gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir šio įstatymo 

30 straipsnyje nurodyta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir vartotojų asociacijos 

gali pateikti ieškinį ar pareiškimą teismui vartotojų viešajam interesui ginti. Norėdamos atstovauti 

vartotojams, vartotojų asociacijos turi atitikti keturias pagrindines sąlygas: būti įregistruotos 

                                                 
14

 Europos Komisija, Ţalioji knyga dėl kolektyvinio ţalos atlyginimo vartotojams, 2008 m. 

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/greenpaper_en.pdf  
15

 Civic Consulting, Tyrimas, skirtas problemoms, su kuriomis susiduria vartotojai siekdami ţalos atlyginimo 

dėl vartotojų teisių apsaugos teisės aktų paţeidimų, bei tokių problemų ekonominės pasekmės, 2008 m. 

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/finalreport-problemstudypart1-final.pdf  

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/greenpaper_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/finalreport-problemstudypart1-final.pdf
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Juridinių asmenų registre; steigimo dokumente turi būti nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių 

ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas; turėti ne maţiau kaip 20 narių; būti nepriklausomos nuo 

verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų. Vartotojų asociacijos privalo ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas  nuo  ieškinio ar pareiškimo (skundo) priėmimo nagrinėti teisme apie tai 

pranešti VVTAT, ir per 5 darbo dienas išsiųsti teismo sprendimą VVTAT. VVTAT yra atsakinga 

uţ informacijos apie ar pareiškimo (skundo) priėmimą nagrinėti teisme bei įsiteisėjusių teismo 

sprendimų paskelbimą, kuriuose nustatytas viešojo intereso paţeidimas, paskelbimą savo interneto 

tinklalapyje. Atstovaujamųjų ieškinių įtvirtinimas Vartotojų teisių apsaugos įstatyme yra svarbus 

ţingsnis sprendţiant kolektyvinio ţalos atlyginimo vartotojams klausimą, tačiau jo efektyvumas 

turėtų būti stebimas. Be to, reikėtų priimti Civilinio proceso kodekso pakeitimus, siekiant sudaryti 

galimybę teikti grupinius ieškinius. 

 

Lietuva yra FIN-USE ir FIN-Net tinklų narė. FIN-USE yra Europos finansinių paslaugų 

naudotojų ekspertų forumas, kuris teikia informaciją Europos Komisijai apie problemas, susijusias 

su finansinių paslaugų vartotojų teisių apsauga. FIN-Net tinklas jungia ombudsmeno tarnybas ir 

visas kitas nacionalines neteisminio ginčų nagrinėjimo institucijas ES. VVTAT yra FIN-Net‘o narė 

nuo 2005 metų. Jeigu finansų sektoriaus ombudsmeno tarnybos steigimas bus Lietuvoje bus 

numatytas įstatyme, tokia tarnyba turėtų tapti FIN-Net‘o nare.  

 

 

 

Finansinis švietimas  

 

Ilgalaikėje perspektyvoje finansinių paslaugų vartotojų teisių apsauga priklausys nuo gerai 

informuotų finansinių paslaugų vartotojų. Gerai informuoti ir finansiškai raštingi vartotojai gali 

priimti teisingus finansinius sprendimus savo ir savo šeimų reikmėms. Jie gali padidinti savo 

finansinę gerovę ir uţtikrinti ekonominį saugumą finansinio sunkmečio laikotarpiu. Sumanūs 

vartotojai taip pat yra skaidrios maţmeninių finansinių paslaugų rinkos šerdis. Jie sugeba apsiginti 

nuo nesąţiningų finansinių paslaugų pardavėjų, ir neleisti pardavėjams vykdyti nesąţiningos ar 

apgaulingos komercinės veiklos. Vartotojai turi sugebėti suprasti sutarčių, sudaromų su finansų 

įstaigomis, sąlygas, ir ţinoti savo teises, numatytas teisės aktuose. Jiems taip pat reikia suprasti 

esminius finansavimo ir kredito principus, kad jie galėtų įvertinti tikėtiną naudą bei galimą riziką, 

susijusią su kiekviena gaunama paskola ar kiekviena finansine investicija. Stabili finansinė gerovė 

reikalauja ilgalaikio finansinio planavimo ir finansinės analizės gebėjimų tobulinimo. Vartotojai, 

kurie yra raštingi finansinių klausimų srityje, yra stiprūs vartotojai.    

 

Finansinis švietimas turėtų būti atskirtas nuo vartotojų informavimo ir finansinių 

konsultacijų. Finansinis švietimas turėtų suteikti pagrindinių ţinių, kad vartotojai suprastų, jog 

visi finansiniai sprendimai yra susiję tiek su finansine nauda, tiek su rizika, ir kad didţiausią naudą 

ţadantys sprendimai gali būti susiję su didţiausia rizika. Taip pat jie turėtų suprasti, kad ir labai 

konservatyviuose finansų investavimo modeliuose galima prarasti pinigus. Vartotojų informavimas 

apima ne tik finansinės informacijos pateikimą, bet ir informaciją apie finansines paslaugas bei 

vartotojų teises ir pareigas, numatytas teisės aktuose. Finansinės konsultacijos apima 

rekomendacijas dėl vieno ar kito finansinio produkto ar paslaugos įsigijimo. Finansinis švietimas 

turėtų padėti vartotojams atskirti informaciją nuo konsultacijų.  

 

Yra įvairių mokslinių tyrimų, skirtų įvertinti finansinio švietimo efektyvumą išsivysčiusiose 

valstybėse. Naujausi Jungtinių Amerikos Valstijų tyrimai rodo, kad finansinis švietimas aukštųjų 



 28 

mokyklų studentams turi nedidelį poveikį (išskyrus interaktyvius kompiuterių ţaidimus, skirtus 

akcijų birţos investicijoms). Vis dėlto veiksmingas finansinis švietimas gali būti vykdomas 

formuojant tvirtus taupymo ir išlaidų įpročius vaikams iki 12 metų amţiaus. Šiuo metu praktiškai 

visi tyrimai, skirti įvertinti finansinio švietimo programų veiksmingumą, yra atlikti išsivysčiusiose 

šalyse. Tačiau po pereinamojo laikotarpio ekonomikose, tokiose kaip Lietuva, kur finansų rinkos 

nėra gerai išvystytos, tačiau bendrojo išsilavinimo reikalavimai yra aukšti, finansinis švietimas gali 

būti efektyvesnis nei kitur. Būtų naudinga, jei VVTAT dirbtų kartu su finansų prieţiūros 

institucijomis bei Švietimo ir mokslo ministerija, eksperimentuodami su skirtingais finansinio 

švietimo būdais, kad išsiaiškintų, kuris būdas veikia geriausiai.  

 

Nacionalinė finansinio švietimo programa yra svarbi. Vaikai turi suprasti, kad finansinė gerovė 

yra tokia pat svarbi kaip ir fizinė sveikata. Valstybinė mokyklų sistema turėtų būti pirmiausia 

atsakinga uţ ilgalaikės švietimo programos įgyvendinimą. Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir 

Prancūzijoje bei kitose valstybėse, tarp jų JAV, Kanadoje ir Australijoje, finansinis švietimas yra 

įtrauktas į pradinių ar vidurinių mokyklų mokymo programą. Pradinėse mokyklose vaikai turėtų 

išmokti išlaikyti stiprią ,,finansinę sveikatą“ bei suvokti poreikį vengti per didelio įsiskolinimo. Tų 

aukštųjų mokyklų studentai, kurie turi interneto prieigą, gali naudotis interaktyviais kompiuterių 

ţaidimais, kurie padeda studentams suţinoti investavimo į vertybinius popierius procedūras.   

 

Švietimo ir mokslo ministerija jau yra pradėjusi vykdyti finansinio švietimo programą 

mokyklose. Ministerija dirbo su Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionaline ekonominio švietimo 

taryba, siekdama pritaikyti JAV medţiagą Lietuvos moksleiviams. Programa skirta pradinių ir 

vidurinių  mokyklų moksleiviams (su specialia medţiaga tėvams). Jie įtraukė finansinį švietimą ir 

finansinio raštingumo didinimą į kitų pagrindinių mokymo dalykų programas, tarp jų matematikos 

ir pilietiškumo dalykus.    

 

Turėtų būti vykdomas ir suaugusiųjų finansinis švietimas. 2005-2006 metais Europos Komisija 

finansavo interaktyvios mokymo programos DOLCETA parengimą, kuri skirta naudoti 

mokytojams ir suaugusiųjų mokymo kursuose. Be to, 2006 m. Europos Komisija finansavo 

finansinio švietimo iniciatyvų tyrimą visose 27-iose valstybėse narėse, kurio rezultatai buvo 

paskelbti 2007 m. lapkričio mėn.
16

. Tyrimo tikslas buvo pasidalinti gerosios praktikos modeliais, 

skirtais pagerinti galimybę naudotis finansinėmis paslaugomis tiems, kurie kenčia dėl skurdo ir 

patiria socialinę atskirtį. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas labai įsiskolinusiems vartotojams.
17

 

Keturių modulių versijos lietuvių kalba šiuo metu yra DOLCETA tinklalapyje (Vartotojų teisės, 

Finansinės paslaugos, Vartotojų sauga ir Mokytojų skiltis). Mokytojų skiltis buvo parengta 2008 

metais kaip naujas DOLCETA modulis, skirtas padėti pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojams 

bei suaugusiųjų, turinčių raštingumo problemų, švietimą vykdantiems subjektams. Taip pat būtų 

naudingos ir kitos programos, tokios kaip PattiChiari, kurias parengė Italijos bankų asociacija.  

 

Finansinis švietimas turėtų būti vykdomas suaugusiesiems ,,mokytinais momentais“. Tarp 

tokių momentų būtų laikas, kuomet vartotojai priima ilgalaikius finansinius sprendimus, pvz., 

imdami hipotekinę būsto paskolą ar kitą ilgalaikę paskolą. Kitas momentas – kai finansinių 

paslaugų vartotojai planuoja išeiti į pensiją ir pradeda kaupti lėšas privačiuose pensijų fonduose ar 

per kitas ilgalaikio taupymo priemones. Finansinis švietimas turėtų būti vykdomas tuomet, kai 

vartotojams jis yra reikalingas, ir tokia forma, kuri atitinka jų informavimo poreikius.     

 

                                                 
16

 Ţr. Finansinio raštingumo programų 27-iose ES valstybėse narėse tyrimas, 2007 m. lapkričio mėn., galima 

rasti http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/report_survey_en.pdf  
17

 Išsamus pasaulio finansinio raštingumo programų tyrimas, atliktas OECD ,,Finansinio raštingumo 

gerinimas:problemų ir politikų analizė“, 2005 m. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/report_survey_en.pdf
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Finansinių paslaugų vartotojų tyrimų metu nustatyta, kad efektyviausia finansinio švietimo 

forma yra žiniasklaidos priemonių naudojimas. Remiantis vieno iš JAV atliktų tyrimų 

rezultatais, 71 proc. visų vartotojų nurodė televiziją, radiją, laikraščius ir ţurnalus kaip 

veiksmingiausią būdą suţinoti apie asmeninius finansus. Informaciniai leidiniai ir pristatymai 

namuose buvo nurodyti kaip antra pagal veiksmingumą priemonė norint įgyti finansinių ţinių.
18

 

Finansinio raštingumo tyrimo Rusijoje metu nustatyta, kad vartotojai ţiūri specialias televizijos 

laidas, skaito laikraščius ir ţurnalus bei specialius tinklalapius (ypač jaunesni nei 35 metų asmenys) 

ieškodami informacijos finansų klausimais.  

 

Finansų įstaigos turėtų dalyvauti šviečiant savo vartotojus. JAV Federalinių rezervų sistemos 

ataskaitoje nurodyta, kad finansinės konsultacijos, suteiktos prieš pasirašant hipotekinės paskolos 

sutartį, padėjo sumaţinti mokesčių  nesumokėjimo lygį mokėjimų srityje. Viename tyrime, 

atliktame nuo 1993 m. iki 1998 m., kuris apėmė 40 tūkst. hipotekinių paskolų, nustatyta, kad 

individualių konsultacijų poveikis sumaţino mokesčių nesumokėjimo rodiklį 34 procentais 

palyginus su tais, kurie negavo konsultacijų. Mokymai kursuose ir studijos namuose taip pat padėjo 

sumaţinti mokesčių nesumokėjimo rodiklį atitinkamai 26 ir 21 procentais per tą patį laikotarpį.  

 

Papildomi įgaliojimai finansinių paslaugų vartotojų srityje turėtų būti skiriami ir vartotojų 

asociacijoms. Pavyzdţiui, Italijoje ir Prancūzijoje nevyriausybinės asociacijos yra aktyvios 

vykdydamos vartotojų finansinį švietimą ir padėdamos jiems susipaţinti su pagrindiniais 

finansiniais klausimais. Vartotojų teisių apsaugos teisės aktai leidţia vartotojų asociacijoms rengti 

ir įgyvendinti vartotojų švietimo ir informavimo projektus. Šios asociacijos taip pat gali atstovauti 

vartotojų interesams teismuose. VVTAT šiuo metu skiria tam tikrą finansavimą vartotojų 

asociacijoms, tačiau tikėtina, kad neturinčioms efektyvios veiklos istorijos vartotojų asociacijoms 

finansinių paslaugų srityje Lietuvoje bus reikalinga papildoma parama.   

 

Turėtų būti specialios finansų srities mokymo programos, skirtos vartotojų teisių apsaugos 

specialistams. Teisėjams ir teismų darbuotojams galėtų būti rengiamo specialūs mokymai, siekiant 

patobulinti jų galimybes spręsti vartotojų skundus, patenkančius į teismą. Ţurnalistai, rašantys 

straipsnius finansų temomis, ir ţiniasklaidos atstovai turėtų būti tinkamai informuoti ir šviečiami 

finansinių paslaugų ir vartotojų teisių apsaugos klausimais, kad galėtų aiškiai, tiksliai ir 

veiksmingai pranešti naujienas bei pasakojimus visuomenei.  

 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas mažas pajamas gaunantiems paskolos gavėjams, 

kurių finansinio raštingumo lygis dažnai yra menkas. Naujausi JAV atlikti tyrimai parodė, kad 

tarp kitų būdingų ypatybių didesnio rizikingumo paskolų gavėjai yra menkiau išsilavinę nei 

maţesnio rizikingumo paskolų gavėjai. 60 procentų JAV maţesnio rizikingumo paskolų gavėjų 

turėjo aukštąjį išsilavinimą, ir tik 38 procentai didesnio rizikingumo paskolų gavėjų yra įgiję 

lygiavertį išsilavinimą. Remiantis kito tyrimo rezultatais, 12 procentų didesnio rizikingumo paskolų 

gavėjų nebuvo susipaţinę su svarbiausiomis finansų sąvokomis, tokiomis kaip sąvoka ,,pagrindinė 

suma“ ir ,,palūkanos“. Vienas trečdalis apklaustųjų taip pat nurodė, kad jie nėra susipaţinę su 

egzistuojančiomis skirtingomis hipotekinių paskolų produktų rūšimis.  

 

Mažas pajamas gaunantys paskolų gavėjai yra ypač neapsaugoti nuo apgaulingo skolinimo 

atvejų. JAV atlikti tyrimai rodo, kad hipotekinių paskolų rinkoje lupikiškas skolinimas apskritai 

pastebimas didesnio rizikingumo paskolų rinkoje, kurioje paskolų gavėjai, turintys menkas 

galimybes gauti kreditą, naudoja turto įkeitimą, kad sujungtų skolas ir kitiems vartojimo kredito 

                                                 
18

 Saundra Braunstein ir Carolyn Welch, ,,Finansinis raštingumas: praktikos, tyrimų ir politikos apţvalga" 

JAV federalinių rezervų sistemos naujienlaiškis, 87 tomas (2002 m. lapkričio mėn.). Galima rasti 

http://federalreserve.gov/pubs/bulletin/2002/1102lead.pdf  

http://federalreserve.gov/pubs/bulletin/2002/1102lead.pdf
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tikslams. Tyrime nurodyta, kad lupikiškas skolinimas gali atsirasti ir maţesnio rizikingumo paskolų 

rinkoje, tačiau jį stabdo didelė paskolų davėjų konkurencija, pakankamai didelis paskolų sąlygų 

homogeniškumo laipsnis ir vyraujantis finansinio pobūdţio informacijos (bei finansinio 

raštingumo) aukštas lygis, kurį anksčiau buvo pasiekę maţesnio rizikingumo  paskolų gavėjai.
19

 

 

Turėtų būti atliktas nacionalinis finansinių gebėjimų lygio tyrimas. Lietuvos vertybinių 

popierių komisija nuo 2006 m. yra parengusi ir finansavusi specialius tyrimus, skirtus finansų 

klausimams. Šių tyrimų tikslas buvo nustatyti informaciją apie biudţeto planavimo gebėjimus, 

pagrindines taupymo priemones, poţiūrį į taupymą ir investavimą, ir kt. Šie tyrimai buvo gera 

iniciatyva. Vis dėlto reikėtų išsamesnių tyrimų, skirtų įvertinti Lietuvos gyventojų finansinių 

gebėjimų lygį. Pirmas nacionalinis tyrimas turėtų būti atliktas kaip pradinė analizė, ir vėliau, po 

trejų ar penkerių metų reikėtų atlikti paskesnį tyrimą. Tyrimo metu turėtų būti naudojami metodai, 

kurie buvo sėkmingai taikomi kitose ES valstybėse narėse, pavyzdţiui, Jungtinėje Karalystėje. 

Tyrimas turėtų būti išsamus ir padalintas į atskirus segmentus. Jis turėtų būti pakankamai platus, 

kad apimtų visas pagrindines grupes Lietuvoje, suskirstytas pagal geografines sritis, socialinį 

ekonominį lygį, lytį, šeimyninę padėtį, namų ūkio pajamas, formalaus išsilavinimo lygį, profesiją ir 

etinę kilmę. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir klausimui, kaip bus pasiekti menkas 

pajamas gaunantys gyventojai, kadangi duomenų surinkimas iš šių grupių yra labai sudėtingas. 

 

Iki šiol finansinio raštingumo tyrimai buvo atlikti Australijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, 

Vengrijoje, Indijoje, Airijoje, Rusijos Federacijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Kitus tyrimus 

daugelyje valstybių atliko privačios organizacijos, tačiau nė viename iš jų nepateikti nacionalinio 

lygio rezultatai, kurie gali teisėtai būti laikomi naudingais formuojant Vyriausybės politiką 

finansinio švietimo srityje. Taigi Lietuva būtų viena iš pirmųjų besivystančios rinkos ekonomikos 

valstybių, kuri parengtų Vyriausybės remiamą nacionalinę finansinio raštingumo tyrimą, ir taip 

parodytų pavyzdį kitoms besivystančios ekonomikos valstybėms šioje svarbioje srityje. 

 

Finansinio raštingumo tyrimas turėtų būti naudojamas siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų 

pažeidžiamas grupes ir parengti finansinio švietimo programą. Informacija, pateikiama 

apklausose, finansinio švietimo programose bei vartotojų informavimo medţiagoje, gali būti skirta 

tiems, kuriems labiausiai reikalingi mokymai ir informacija. Tyrimus gali naudoti VVTAT ir 

vartotojų asociacijos, siekiant nustatyti ir skirti dėmesį labiausiai paţeidţiamoms grupėms bei rasti 

veiksmingiausius švietimo būdus – mokymų salėse, seminaruose ar vartotojams įsigyjant finansines 

paslaugas (,,pardavimo metu“). 

 

Tolimesni tyrimai turėtų būti atliekami kas trejus – penkerius metus, kad būtų įvertintas 

vartotojų finansinio švietimo ir informavimo programų efektyvumas. Tolimesni tyrimai gali 

būti naudojami nustatyti, koks yra programų efektyvumo lygis, ir kokių pakeitimų gali prireikti.  

 

Tiek tyrimų metodika, tiek jos rezultatai turėtų būti viešai skelbiami ir prieinami finansų 

priežiūros subjektams visame pasaulyje. Pagal Jungtinės Karalystės Finansinių paslaugų 

prieţiūros tarnybos naudojamą modelį yra viešai skelbiamos tiek tyrimų išvados, tiek išsami 

metodika – tokiu būdu tarptautinė bendruomenė gali pasinaudoti darbu, atliktu Jungtinėje 

Karalystėje. Lietuva galėtų naudoti panašų modelį.  

 

                                                 
19

 Finansų ministerijos būsto ir miesto plėtros departamento jungtinė darbo grupė, Lupikiškų hipotekinių 

paskolų teikimo sustabdymas (2000 m. birţelio mėn.). 

http://www.huduser.org/publications/hsgfin/curbing.html  

http://www.huduser.org/publications/hsgfin/curbing.html
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1 priedas. Ataskaitoje pateiktų rekomendacijų sąrašas 

Vartotojų teisių apsaugos institucijos  
 

1) Peržiūrėti Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, ir suteikti įgaliojimus VVTAT 

sukurti forumą (ar kitą koordinuojančią įstaigą), kurį sudarytų Draudimo 

priežiūros komisija, Lietuvos vertybinių popierių komisija ir Lietuvos bankas – 

šis forumas aptartų vartotojų teisių apsaugos klausimus ir užtikrintų įvairių 

modelių nuoseklumą.   

2) Peržiūrėti Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir suteikti įgaliojimus VVTAT 

priimti privalomo pobūdžio sprendimus, kurių vykdymas būtų užtikrinamas 

ekonominėmis sankcijomis (baudomis), taikomoms visiems finansinių paslaugų 

teikėjams, išskyrus draudimo sektorių (pirmame etape). 

3) Apsvarstyti galimybę suteikti VVTAT aukštesnį statusą, nustatant jos 

atskaitomybę Vyriausybei ar Seimui. 

4) Padidinti VVTAT veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, plačiau informuojant apie 

jos veiklą, ypač paklausimų ir skundų nagrinėjimo srityje. 

5) Stiprinti vartotojų asociacijų vaidmenį priimant skundus dėl verslo praktikos 

kodeksų nesilaikymo, informuojant vartotojus apie jų teises ir pareigas bei 

teikiant rekomendacijas dėl politinės ir institucinės reformos, skirtos spręsti 

dažniausiai pasitaikančius finansinių paslaugų vartotojų skundus. 

6) Išplėsti teisinę valdybos narių atsakomybę vartotojų teisių apsaugos srityje, 

kad ji būtų taikoma visiems finansinių paslaugų teikėjams.   
 
Informacijos pateikimas vartotojams  
 

1) Profesinės asociacijos (ar priežiūros institucijos) turėtų parengti Pagrindinių 

faktų suvestinę, kuri būtų naudojama visiems finansiniams produktams. 

2) Reikalauti, kad finansų įstaigos talpintų standartines sutartis savo 

tinklalapiuose, ir pareikalavus pateiktų jas vartotojams. 

3) Reikalauti, kad finansų įstaigos parengtų svarbiausius dalykus akcentuojančius 

testus (pagrindinis atvejis, optimistinis atvejis, pesimistinis atvejis), siekiant 

parodyti vartotojams palūkanų normų ir užsienio valiutos keitimo kurso įtaką 

finansiniams produktams.  

4) VVTAT turėtų pagal sutartį su vartotojų asociacijomis užsakyti įprastų finansinių 

produktų ir paslaugų, kurias teikia finansų įstaigos, kainų palyginimo tyrimą ir 

jo paskelbimą. 

5) Finansų įstaigos turėtų nurodyti, kad jų veikla yra kontroliuojama, ir nurodyti 

priežiūros instituciją. Priežiūros komisijos vartotojams skirtuose puslapiuose 

turėtų skelbti įspėjimus vartotojams  apie žinomas apgavystes.  

 
Prekybos veikla 
 

1) Reikalauti, kad profesinės asociacijos parengtų elgesio kodeksus, skirtus 

atitinkamoms finansų sektoriaus dalims. 

2) Priimti įstatymą, kuriuo įgyvendindamos Vartojimo kredito direktyvos 

nuostatos. Užtikrinti, kad įstatymas apima visus vartojimo kreditus, įskaitant 

nedidelių sumų kreditus bei lizingo būdu teikiamus kreditus. 

3) Suteikti vartotojams teisę pasirinkti bet kurį kvalifikuotą paslaugų teikėją, kai 

vienai finansinei paslaugai atlikti reikia įsigyti kitą finansinę paslaugą.  
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4) Sukurti minimalaus finansinio mokymo ir sertifikavimo pakopų programą 

finansinių produktų pardavėjams, priklausomai nuo produktų sudėtingumo. 

5) Didinti konkurenciją suteikiant teisę naujiems paslaugų teikėjams vykdyti 

veiklą, pavyzdžiui, mokėjimų ir pinigų pervedimų srityse. 

6) Parengti Fizinių asmenų bankroto įstatymą. 

7) Parengti Mediacijos įstatymą. 

8) Draudimo sektoriuje reikalauti atskirti klientų turtą. 

9) Pensijų srityje sukurti standartinę išmokų etapo procedūros metodiką. 

10) Kreditų istorijos srityje išplėsti duomenų bazę. Kredito biurai turėtų parengti 

savo kreditingumo vertinimo sistemas. Užtikrinti vartotojų teisę patikrinti ir 

taisyti informaciją, esančią duomenų bazėje.  

 
Ginčų sprendimas  
 

1) Reikalauti, kad visos finansų įstaigos paskirtų atskirą tarnautoją ar skyrių, kuris 

nagrinėtų vartotojų skundus. 

2) Įsteigti nemokamas telefono linijas priimti skundus ir paklausimus, pateikiamus 

priežiūros komisijoms ir VVTAT. 

3) VVTAT turėtų gauti visų skundų ir paklausimų, pateikiamų visoms valstybės 

institucijoms (įskaitant priežiūros komisijas), kopijas. VVTAT analizuotų skundų 

ir paklausimų tendencijas bei skelbtų statistinę informaciją.  

4) VVTAT (ir priežiūros komisijos bei profesinės asociacijos) turėtų siūlyti 

programas, skirtas spręsti problemas, keliamas skunduose ir paklausimuose.  

5) Ilgalaikėje perspektyvoje svarstyti galimybę įsteigti nepriklausomą įstatyme 

numatytą ombudsmeno tarnybą, kuri nagrinėtų skundus ir ginčus finansų 

sektoriuje.  

 
Finansinis švietimas 
 

1) Atlikti pirminį nacionalinį finansinių gebėjimų tyrimą. 

2) Naudoti tyrimo rezultatus rengiant finansinio švietimo programą. 

3) Parengti suaugusiųjų finansinio švietimo programą, pabrėžiant ‚,mokomuosius 

momentus“ vartotojams, pavyzdžiui, pirmą kartą imant hipotekinę paskolą. 

4) Sutelkti dėmesį į informacijos prieinamumą vartotojams jų pageidaujama forma 

ir tokiu metu, kai jiems jos reikia. Pateikti nesąžiningos veiklos atvejų 

pavyzdžių. 

5) Parengti finansinio raštingumo programą mokykloms, kuri taptų matematikos, 

mokslo, pilietiškumo ir kitų mokymo dalykų sudedamąja dalimi. 

o Programoje pradinių mokyklų moksleiviams daugiausia dėmesio skirti 

informacijai apie aiškias vertybes, pvz., būtinybę išlaikyti finansinę 

gerovę.  

o Programoje vidurinių mokyklų moksleiviams naudoti interaktyvius 

žaidimus, kur jie galimi.  

6) Vykdyti tolimesnius tyrimus kas 3-5 metus, siekiant įvertinti finansinio švietimo 

programų veiksmingumą ir padaryti reikalingus pakeitimus. 
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2 priedas. Pagrindiniai įstatymai ir finansinių paslaugų vartotojų 
teisių apsaugos institucijos Lietuvoje  

Pagrindiniai įstatymai ir teisės aktai  
 

 Civilinis kodeksas 

 Vartotojų teisių apsaugos įstatymas Nr. I-657 (1994 m. lapkričio 10 d.), įstatymo 

pakeitimo įstatymas Nr. X-1014 (2007 m. sausio 12 d.) 

 Bankų įstatymas Nr. IX-2085 (2004 m. kovo 30 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-

1038 (2007 m. sausio 18 d.) 

 Lietuvos Banko įstatymas Nr. I-678 (1994 m. gruodţio 1 d.), įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. X-569 (2006 m. balandţio 25 d.) 

 Mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370 (1999 m. spalio 28 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas 

Nr. IX-2404 (2004 m. liepos 15 d.) 

 Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (2002 m. birţelio 

20 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1749 (2008 m. spalio 14 d.) ir įstatymas Nr. 

XI-376 (2009 m. liepos 21 d.) 

 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (1997 m. 

birţelio 19 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1419 (2008 m. sausio 17 d.) 

 Nesąţiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas Nr. X-1409 (2007 m. 

gruodţio 21 d.) 

 Reklamos įstatymas Nr. VIII-1871 (2000 m. liepos 18 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas 

Nr. X-1414 (2008 m. sausio 11 d.) 

 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. IX-1296 (2003 m. sausio 21 d.), 

įstatymo pakeitimo įstatymas (2004 m. balandţio 13 d.) 

 Konkurencijos įstatymas Nr. VIII-1099 (1999 m. kovo 23 d.), įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. IX-2126 (2004 m. balandţio 15 d.) 

 Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas Nr. IX-1746 (2003 m. 

rugsėjo 25 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas (2004 m. balandţio 15 d.) 

 Vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 (2007 m. sausio 8 d.) 

 Finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 (2007 m. sausio 18 d.) 

 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas Nr. X-1303 (2007 m. spalio 25 d.) 

 Komercinio arbitraţo įstatymas Nr. I-1274 (1996 m. balandţio 2 d.) 

 Draudimo įstatymas Nr. IX-1737 (2003 m. rugsėjo 18 d.), įstatymo pakeitimo įstatymas 

Nr. X-1324 (2007 m. lapkričio 15 d.) 

 Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 149 ,,Dėl vidaus kontrolės 

ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“. 

 Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos AB ,,Vilniaus vertybinių 

popierių birţa“ valdybos, 2007 m. sausio 26 d. protokolas Nr. 07-07.  

 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. geguţės 31 d. nutarimas Nr. 

1K-22 ,,Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo 

taisyklių patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. geguţės 17 d. nutarimas Nr. 

1K-17 ,,Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 27. 
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 Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisijos 2006 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 

N-74 ,,Dėl Draudėjų informavimo apie gyvybės draudimą, susijusį su investiciniais 

fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos draudimo prieţiūros komisijos 2004 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 

N-30 ,,Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“.  

 

Institucijos 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) prie Teisingumo ministerijos buvo 

įsteigta koordinuoti vartotojų teisių apsaugos valstybės institucijų veiklą, įskaitant finansines 

paslaugas. VVTAT yra vykdančioji institucija, atsakinga uţ Mokėjimų įstatymo ir Civilinio 

kodekso nuostatų, susijusių su vartojimo kreditu, įgyvendinimo prieţiūrą. Dėl kitų finansinių 

paslaugų (išskyrus draudimo paslaugas) teikimo VVTAT teikia rekomendacijas finansų 

įstaigoms. VVTAT taip pat priţiūri Nesąţiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo ir Reklamos įstatymo įgyvendinimą, išskyrus nuostatas, susijusias su klaidinančia ir 

lyginamąja reklama. Šių reikalavimų įgyvendinimo prieţiūrą vykdo Konkurencijos taryba.   

 

Lietuvos bankas priţiūri licencijuotų kredito įstaigų veiklą, t.y. tų įstaigų, kurios turi teisę priimti 

gyventojų indėlius. Lietuvos bankas priţiūri centrinį kredito įstaigų registrą, kuriuo naudojasi 

bankai. Lietuvos bankų asociacija veikia kaip profesinė bankų asociacija.  

 

Lietuvos vertybinių popierių komisija (VPK) priţiūri vertybinių popierių rinką. Lietuvos  

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas veikia kaip nepriklausomas centrinis 

depozitoriumas ir nustato taisykles vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams dėl 

apskaitos vykdymo, atskaitomybės, ir kt. 93 procentus Vilniaus vertybinių popierių biržos 

valdo birţų operatorė ,,NASDAQ OMX“. Yra dvi didţiausios profesinės asociacijos, t.y. 

Draudimo brokerių rūmų asociacija ir Investicijų valdymo įmonių asociacija, kurios priima 

etikos kodeksus, taikomus savo nariams. 

 

Draudimo priežiūros komisija (DPK) vykdo draudimo sektoriaus bei savanoriškų ir privalomų 

pensijų fondų prieţiūrą, taip pat teikia rekomendacijas siekiant išspręsti ginčus tarp draudimo 

bendrovių ir vartotojų. Draudimo brokerių rūmai priţiūri, kaip jų nariai laikosi elgesio 

kodeksų.  

 

Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ teikia draudimo paslaugas maţmeninėms 

indėlių ir investicijų įstaigoms jų nemokumo atveju. Šiam tikslui įmonė administruoja du atskirus 

fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. 

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija uţtikrina asmens duomenų privatumo apsaugą.  

 

Lietuvoje veikia daugiau kaip 20 vartotojų asociacijų. Lietuvos vartotojų institutas oficialiai 

atstovauja Lietuvai Europos finansinių paslaugų naudotojų ekspertų forume (FIN-USE). 

 

Teismai priima galutinį sprendimą ginčuose dėl vartotojų teisių paţeidimų. Teismų, 

nagrinėjančių ginčus dėl nedidelių sumų, sistemos nėra.  

 

2-oje lentelėje pateikiamas pagrindinių ES direktyvų, reguliuojančių finansinių paslaugų vartotojų 

teisių apsaugą, bei atitinkamų Lietuvos teisės aktų sąrašas. 
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2 lentelė: ES direktyvos, reguliuojančios finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą, ir atitinkami Lietuvos Respublikos teisės 

aktai 
 

CELEX 
numeris 

ES Direktyva Priežiūros 
institucija  

Lietuvos Respublikos teisės aktas  

3 1987 L 0102 Direktyva 1987/102/EEB dėl vartojimo kredito (su pakeitimais) VVTAT Civilinis kodeksas (XLIII skyrius, trečiasis skirsnis ,,Vartojimo kreditas“, straipsniai 6.886-
6.891) 

3 2008 L 0048 Direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių, 
panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB  

netaikoma Rengiamas įstatymo projektas   

3 1993 L 0013 Direktyva 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su 
vartotojais  

VVTAT Civilinis kodeksas 

3 2005 L 0029 Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės 
veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje  

VVTAT Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas  

3 1998 L 0027 Direktyva 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus  VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatymas  

3 1994 L 0019 Direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų  VĮIID  Bankų įstatymas  

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas  

3 1997 L 0009 Direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų  VĮIID Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas 

3 2002 L 0058 Direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir 
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje  

VDAI Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  

3 1995 L 0046 Direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo  

VDAI Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

3 1997 L 0007 Direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
nuotolinės prekybos sutartimis  

VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatymas  

Civilinis kodeksas  

3 2002 L 0065 Direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams 
skirtomis finansinėmis paslaugomis  

VVTAT  Vartotojų teisių apsaugos įstatymas  

Civilinis kodeksas 

3 2006 L 0114 Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios 
reklamos  

VVTAT  

KT 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas  

Reklamos įstatymas 

3 1985 L 0611 Direktyva 1985/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais (KIAVPS) derinimo  

VPK Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas  

3 2004 L 0109 Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo  

VPK Vertybinių popierių įstatymas  

3 2004 L 0072 Direktyva 2004/72/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl priimtos rinkos 
praktikos, viešai neatskleistos informacijos, susijusios su biržos 
prekių išvestinėmis priemonėmis, organizacijai priklausančių 

VPK Vertybinių popierių įstatymas 
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asmenų sąrašo sudarymo, pranešimų apie vadovų sandorius ir 
apie įtartinus sandorius  

3 2004 L 0039 Direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) VPK Finansinių priemonių rinkų įstatymas  

3 2002 L 0083 

3 1992 L 0049 

Direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo  

Direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių 
su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo  

DPK Draudimo įstatymas 

3 2002 L 0092 Direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo  DPK Draudimo įstatymas 

 

 


