
 

Atsiskaitymai su unijos nariais 

 

4.1 Pajinis įnašas už iki 2017 m. sausio 1 d. įsigytus papildomus pajus grąžinamas nėra mažinamas 

proporcingai, atsižvelgiant į unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje 

įrašytas unijos nuostolių sumas. Jeigu, atsiskaičius su asmeniu, nebus vykdomi unijos veiklos 

riziką ribojantys normatyvai, pajinių įnašų už papildomus pajus grąžinimas sustabdomas, kol 

bus užtikrinta, kad yra vykdomi unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai.  

4.2 Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei unijoje 

pasibaigus, o pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei 

unijoje nepasibaigus gavus unijos nario prašymą grąžinti pajinį įnašą už papildomus pajus.  

4.3 Sprendimą dėl atsiskaitymo su savo nariu (nariais) vadovaudamasi unijos vidine tvarka priima 

unijos valdyba, įvertinusi unijos finansinę būklę ir nustačiusi, kad atsiskaitymas nekels grėsmės 

unijos veiklos stabilumui ir patikimumui, t. y. įvertinusi galimą poveikį unijos veiklos riziką 

ribojančių normatyvų vykdymui, unijos nuosavo kapitalo ir pajinio kapitalo santykį bei kitas 

reikšmingas aplinkybes. 

4.4 Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį 

proporcingai sumažinti, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė ar kuriais 

unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotinio narių 

susirinkimo patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir 

privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostolis. 

Proporcingai mažinant asmeniui grąžinamą jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus 

pajus į skaičiavimus neįtraukiamas unijos sukauptas atsargos kapitalas.  

4.5 Visuotinio narių susirinkimo, kuriame patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, 

dalyviai informuojami apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus 

mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius. 

4.6 Visuotinio narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir unijai  

nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą unija privalo raštu pranešti 

priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį 

kapitalą.  

4.7 Unija, gavusi priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą, su nariu (nariais) atsiskaito 

ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio leidimo gavimo dienos, išskyrus 

atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių toks atsiskaitymas negalimas. 

4.8 Asmuo, kurio narystė unijoje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo, pajaus perleidimo kitam 

asmeniui ar tapimo kitos unijos nariu, praranda teisę naudotis naujomis tik unijos nariams 

teikiamomis finansinėmis paslaugomis.  

4.9 Mirusiam nariui priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo 

ar pašalinimo atvejais, jeigu mirusiojo įpėdiniai nėra tos unijos nariai ir neįstoja į ją šių įstatų 

nustatyta tvarka. 

4.10 Pripažintam neveiksniu nariui priklausančios lėšos išmokamos per jo teisėtą atstovą, kai šis 

pateikia reikiamus dokumentus. 

 
 


