Lietuvos banko atsakymai/pastabos į LBA pateiktą siūlymą įtraukti žemiau išvardintus atributus į dalyviams
siunčiamus atsakymus į paklausimus (kredito įstaigoms).
LB ketinimas įtraukti į
atsakymus
kita
kita
kita
kita
kita
kita
kita
taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip

Nr.

Atributas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fizinio asmens kodas
Vardas
Pavardė
Kitos sandorio šalies identifikatorius
Juridinio asmens identifikatorius (JAI)
Nacionalinio identifikatoriaus rūšis
Pavadinimas
Priemonės rūšis
Pradžios data
Juridinio galutinio termino data
Įsipareigojimų suma pradžioje
Likusi nominali vertė
Orientacinės palūkanų normos indeksas
Orientacinės palūkanų normos terminas
Palūkanų norma
Mokėjimo dažnumas

17

Įsiskolinimas už priemonę

taip

18

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data

taip

19
20
21
22
23
24
25
26

Bendrų įsipareigojimų suma
Tikslas
Apsaugos rūšis
Apsaugos vertė
Apsaugos vertės rūšis
Apsaugos priskirta vertė
Trečiosios šalies pirmumo teisės reikalavimai apsaugos atžvilgiu
Turto įkeitimo eiliškumas

taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip
taip

Pastabos
Taip, jei pateikiama užklausoje.
Taip, jei pateikiama užklausoje.
Taip, jei pateikiama užklausoje.
Taip, jei pateikiama užklausoje.
Taip, jei pateikiama užklausoje.
Taip, jei pateikiama užklausoje.
Taip, jei pateikiama užklausoje.

Šio atributo reikšmė, jei nenulinė, atsakymuose bus
pateikiama po 30 dienų nuo „Praleisto įsiskolinimo už
priemonę data“ dienos.
Šio atributo reikšmė, jei atributo „Įsiskolinimas už priemonę“
reikšmė nenulinė, atsakymuose bus pateikiama po 30 dienų.

27

Apsaugos teikėjo identifikatorius

ne

Siūlome pateikti požymį, ar apsaugos teikėjas yra paskolos
gavėjas: taip/ne.

28

Tikslesnė informacija apie turto įkeitimą (būtų patogu, jei
informacija būtų sugrupuota pagal turto įkeitimo tipą ir būtų
galima išsiskleisti duomenis detaliau; rodomas unikalus turto nr.)

kita

Šiame etape nedetalizuojame duomenų grupavimo ir
pateikimo ypatumų. Unikalus turto numeris į atsakymą
įtraukiamas nebus.

29

Kitų asmenų laidavimas (asmuo davęs laidavimą, už ką
laiduojama, likutis, termino pradžia, pabaiga, palūkanos,
vėlavimai, jei tokių yra)

taip

30

Garantijos (likutis ir pan.)

taip

31

Kreditavimo įsipareigojimai tiek juridiniams, tiek fiziniams
asmenims

taip

32

Vėlavimai vykdyti įsipareigojimus nuo 5 dienų (aktualūs
vėlavimai, istorija nebūtina)

kita

33

Restruktūrizavimo statusas

taip

34

Daliniai dengimai (detalizavimas) pagal produktą; kiek bent per
paskutinius 2-3 metus buvo grąžinta/panaudota paskolų, ar
bendrai ar kiekvieno įsipareigojimo atskirai

ne

35

Kiek per einamuosius metus (iki ataskaitos datos per 12 mėnesių
bei per paskutinius kalendorinius metus) buvo padengta,
panaudota paskolų

ne

36

Per metus mokėtinų sumų sumavimas (rodytų sumas ne tik kas
ketvirtį, bet ir susumuotas už metus);

ne

Kitų asmenų apsaugos suteikimo atveju skolininko paskolai
pateikiamos 20-24 atributų reikšmės. Asmens suteiktai
apsaugai siūlome pateikti 8-18 atributų reikšmes,
apibūdinančias priemonę, už kurią asmuo, apie kurį
klausiama, apsaugą suteikė.
Kitų asmenų apsaugos suteikimo atveju skolininko paskolai
pateikiamos 20-24 atributų reikšmės. Asmens suteiktai
apsaugai siūlome pateikti 8-18 atributų reikšmes,
apibūdinančias priemonę, už kurią asmuo, apie kurį
klausiama, apsaugą suteikė.

Taip, tačiau nutarta terminą prailginti bent iki 30 d. Siūlome
įtraukti vienerių metų trukmės istoriją.

37

Kad visos institucijos, tame tarpe ir kredito unijos, filialai, greitieji
kreditai bei tarpusavio skolinimo platformos teiktų PRDB
informaciją apie įsipareigojimus.

taip

38

Informacija apie kliento bankroto statusą iš Įmonių bankroto
valdymo departamento prie ŪM

ne

39

Informacija apie kliento šeimyninę padėtį, vaikų skaičių iš
centrinio registro

ne

40

Informacija apie neišmokėtų paskolų sumą

taip

Prilyginome 31 poreikiui – kreditavimo įsipareigojimams.

41

Informacija apie vėluojamą grąžinti paskolos sumą

ne

Teiksime atributą "Įsiskolinimas už priemonę" (17 poreikis).

42

Informacija apie vėlavimo grąžinti paskolą pradžios datą

ne

Teisime atributo "Įsiskolinimas už priemonę" įvykio datą (18
poreikis).

43
44

Informacija apie vėluojamą mokėti palūkanų sumą
Informacija apie vėlavimo mokėti palūkanas pradžios datą

ne
ne

45

Informacija apie nurašytų sumų likučius

taip

Prašome patikslinti, ar turimas omenyje atributas
„Sukauptos nurašytos sumos (pagrindinė suma)“?

46

Informacija apie vėluojamą mokėti sumą pagal paskolos gavėjo
išduotas garantijas

taip

Tik aktuali informacija.

47

Informacija apie vėluojamą mokėti sumą pagal paskolos gavėjo
išduotus laidavimus

taip

Tik aktuali informacija.

48

Informacija apie per paskutinius 12mėn. buvusius vėlavimus

taip

Kaip nurodyta prie 32 poreikio. Prašome patikslinti, kokios
informacijos prašoma – sumos ir/ar vėlavimo datos?

49

Informacija ir apie privatiems klientams suteiktų paskolų
mokėjimo grafikus

ne

Siūloma alternatyva „Mokėjimų dažnumas“ (16 poreikis).

Išvardinti FRD jau teikia duomenis į dabartinę PRDB,
naujojoje PRDB duomenų teikėjų aprėptis padidės.

50
51
52

Įtraukti ir LR piliečių turimas paskolas, suteiktas užsienio
valstybėse
Išplėsti kreditorių aprėptį, įtraukiant, pvz., telekomunikacijų
bendroves
Kreditoriaus identifikatorius: duomenų teikėjo informacija turi
būti atskirta nuo kitų

ne

LR įmonių – ne anksčiau kaip 2020 m.

ne
taip

53

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

kita

Siūlome įtraukti.

54

Tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo požymis

kita

Siūlome įtraukti.

55

Tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo požymio data

kita

Siūlome įtraukti.

Bendrai pažymime, kad duomenų:





leisiančių identifikuoti trečiąją šalį
surinktų iš išorinių duomenų bazių (pateiktų ne naujosios PRDB (toliau – nPRDB) dalyvių)
rodiklių, reikalaujančių prielaidų ir įverčių taikymo
pridėtinę vertę kuriančių paslaugų ar produktų, nebūtinų asmens kreditingumo įvertinimui (išskaičiavimai, agregavimai)

į atsakymus nPRDB dalyviams atsakymuose neteiksime.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dabartiniame etape nagrinėjame tik atsakymų, siunčiamų nPRDB dalyviams, turinį, bet nenagrinėjame duomenų
pateikimo formos (atvaizdavimo). Jeigu turite konkrečių lūkesčių/siūlymų, kokiais principais vadovaujantis pateikiamą informaciją reikėtų
atvaizduoti, prašome išsakyti. Juos gavę, būtinai išanalizuosime.

Pateikiame atsakymus į paminėtas papildomas pastabas
1. Rodyti įsipareigojimus produktų (kredito kortos, kredito linijos), kur sutartys pasirašytos, bet limitas nepanaudoti.
Senoje PRDB nerenkama informacija, reikalinga apskaičiuoti kreditavimo įsipareigojimus fiziniams asmenims, nPRDB bus renkama ir pateikiama atsakymuose
informacija „Nebalansiniai straipsniai“ („Off-balance sheet amount“) tiek juridiniams asmenims, tiek fiziniams asmenims.

2. Rodyti informaciją apie laidavimus kredito unijose.
Į atsakymus bus įtraukiama informacija apie paskolas, nepriklausomai nuo tą informaciją pateikusio nPRDB dalyvio tipo.

3. Rodyti informaciją apie įsiskolinimus iki 289,62 Eur. Manome, kad turėtų matytis ir būti raportuojami kreditai nuo 1 Eur. Rinkoje yra išduodami ir
30 Eur kreditai (pavyzdžiui Šiaulių bankas tokius siūlo), limitiniai produktai dažnai būna su mažesniais limitais.
nPRDB bus reikalaujama pateikti informaciją apie visus įsiskolinimus, t.y. nebus taikomas joks paskolos dydžio slenkstis.

4. Laidavimo atveju reikalinga info apie tą paskolą, už kurią laiduota. Sutartyje nustatyta suma turėtų būti laidavimo suma, paskolos rūšis "Laidavimas". Informacija reikalinga tokia pati kaip pateikiama prie paskolos gavėjo.
Kaip jau esame pažymėję lentelėje aukščiau, atsakymuose siūlome pateikti aktualias 8-18 atributų reikšmes, apibūdinančias priemonę, už kurią suteikta apsauga
(įskaitant laidavimą).

5. Rodyti informaciją apie vekselius.
Prašome patikslinti kokios konkrečiai informacijos prašoma (kaip apie skolinimo produktą ar kaip apie užtikrinimo priemonę).

6. Rodyti papildomas naujas eilutes: Panaudojimo terminas (per kiek laiko, klientas turi išnaudoti paskolą (dažniausiai susiję su Būsto/lizingo
paskolomis).
Tokią informaciją LB galėtų pateikti atsakymuose tik jeigu ją rinktų iš FRD. Laukiame LBA nuomonės dėl papildomo atributo „Panaudojimo terminas“ įtraukimo į
nPRDB duomenų rinkinių modelį.

7. Rodyti papildomas naujas eilutes: Mėnesinė įmoka (balansinio produkto atveju) - DTI rodikliui apskaičiuoti mums reikia įmokos, šiandien mes jas
patys išsiskaičiuojam. Tai gana laikui imlus procesas, nes jeigu klientas turi pvz. 9 sutartis, tad rankiniu būdu 9 kartus turim vesti į skaičiuoklę, kad
gauti įmokas.
Iš numatomos rinkti nPRDB informacijos LB negalės tiksliai apskaičiuoti mėnesinės įmokos ir negali prisiimti teisinės rizikos dėl apytiksliai apskaičiuotos mėnesinės
įmokos. Tokią informaciją LB galėtų pateikti atsakymuose tik jeigu ją rinktų iš FRD. Laukiame LBA nuomonės dėl papildomo atributo „Mėnesinė įmoka“ įtraukimo į
nPRDB duomenų rinkinių modelį.

8. Jei klientas yra užsienio pilietis ir paskola suteikta kai buvo nerezidentas patikrinus įsipareigojimus pagal LT a/k jų nematome. Reikia daryti 2
užklausas_ kaip rezidentui ir kaip nerezidentui.
Senoje PRDB šis požymis naudojamas fizinių asmenų vienareikšmiam identifikavimui, nPRDB jo nebus. Į atsakymą bus įtraukiama asmens įsipareigojimų
informaciją tik šį asmenį vienareikšmiškai identifikavus. Duomenų rinkinys, užtikrinantis unikalų asmens identifikavimą, šiuo metu svarstomas.

9. Papildomai gali būti gauti informaciją, ar yra bankrotas (dalis kreditorių apie tai teikia informaciją LB).
Tai yra vieša informacija. LB negali teikti tokių pridėtinės vertės produktų, kaip duomenų jungimas iš skirtingų išorinių duomenų bazių.

