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DĖL AB DNB BANKO TEIKIAMŲ PALŪKANŲ NORMŲ

Atsakydami į Jūsų raštą informuojame, kad vadovaujantis VILIBOR apskaičiavimo ir
skelbimo tvarka, patvirtinta Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 211
(Lietuvos banko valdybos 2005 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 68 redakcija), VILIBOR rodiklis
apskaičiuojamas pagal komercinių bankų viešai skelbiamus ketinimus (rinkos kotiruotes), iš jų
atmetant didžiausią ir mažiausią reikšmes ir iš likusiųjų apskaičiuojant vidutinę reikšmę. Pagal
minėtą tvarką, ne mažiau kaip 5 bankų, pagal kurių palūkanų normas apskaičiuojamas VILIBOR,
sąrašas peržiūrimas kartą per ketvirtį. Bankai turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turi atlikti (arba bet kuriuo metu galėti atlikti) indėlių ir paskolų operacijas tarpbankinėje
rinkoje;
- savo iniciatyva nuolat teikti palūkanų normas atitinkančias bendrąsias tarpbankinės rinkos
sąlygas ir tendencijas;
- kiekvieno banko apyvarta litais tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje, Lietuvos banko
turimais duomenimis, per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki sąrašo sudarymo turi būti ne
mažesnė kaip 5 proc. bendros tarpbankinės indėlių ir paskolų apyvartos litais.
Lietuvos bankas nuolat stebi ir analizuoja bankų, pagal kurių palūkanų normas nustatomas
VILIBOR, skelbiamas palūkanų normas, jas lygina su realių tarpbankinių sandorių ir kitose rinkose
(indėlių, paskolų, obligacijų) taikomomis palūkanų normomis. 2009 m. viduryje Lietuvos bankas,
atsižvelgdamas į geriausią praktiką, pradėjo internete viešai skelbti individualių bankų palūkanų
normas.
Informuojame, kad Jūsų nurodytu laikotarpiu AB DNB banko (anksčiau AB DnB NORD
bankas) teikiamos palūkanų normos buvo naudojamos VILIBOR apskaičiuoti nuo 2008 m. rugsėjo
1 d. iki 2010 m. sausio 11 d. imtinai ir nuo 2011 m. liepos 12 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. imtinai.
Kadangi duomenų yra labai daug, pateikiame AB DNB banko teiktų palūkanų normų palyginimą su
kitų komercinių bankų teiktomis palūkanų normomis grafiškai:
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1 pav. AB DNB banko ir kitų komercinių bankų palūkanų normos, naudotos VILIBOR
apskaičiuoti, nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. sausio 11 d.

2 pav. AB DNB banko ir kitų komercinių bankų palūkanų normos, naudotos VILIBOR
apskaičiuoti, nuo 2011 m. liepos 12 d. iki 2012 m. gegužės 30 d.
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Iš paveikslų taip pat matyti buvus atvejų, kai AB DNB banko teiktos palūkanų normos buvo
didžiausios, tačiau pagal VILIBOR apskaičiavimo metodiką jos būdavo atmetamos apskaičiuojant
VILIBOR.
VILIBOR rodiklį sudaro kelių bankų kotiruotės, kurios visada natūraliai skiriasi dėl
skirtingo atskiro banko likvidumo valdymo, skirtingų skolinimosi sąnaudų, kurias lemia įvairios
banko veiklos modelio ypatybės.
VILIBOR nustatymo metodika atitinka rinkos standartus ir praktiką, iš principo eliminuoja
kraštutines dėl individualios tam tikrų bankų padėties vertes, nes atmetamos didžiausios ir
mažiausios reikšmės, bankų sąrašai peržiūrimi atsižvelgiant į bankų aktyvumą tarpbankinėje rinkoje
ir į tai, ar jų teikiamos palūkanų normos atitinka bendras tarpbankinės rinkos sąlygas ir tendencijas.
Svarbu pažymėti ir tai, kad VILIBOR rodiklio naudojimo ūkio subjektų tikslams Lietuvos bankas
nereglamentuoja, t. y. ūkio subjektai gali laisvai pasirinkti, kokį palūkanų normų rodiklį naudoti
dvišaliuose susitarimuose.

Valdybos pirmininko pavaduotojas

A. Neciunskas, tel. (8 5) 268 0632

Darius Petrauskas

