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Bankrutuojan čio banko „Snoras“ ind ÷lininkams 
palūkanos nustotos skai čiuoti nuo pra ÷jusio 
ketvirtadienio,  kada buvo panaikinta banko 
licencija, tos dienos kursu bus konvertuojami ir 
užsienio valiuta laikyti ind ÷liai.  

Advokatų kontoros „Sorainen“ partneris Tomas 
Kontautas DELFI teig÷, kad draudiminio įvykio dieną 
fiksuojama, kokią sumą turi ind÷lininkas, įskaitant ir 
palūkanas, sukauptas iki draudžiamojo įvykio dienos.  

„Jei sumos yra užsienio valiuta, jos konvertuojamos 
pagal Lietuvos banko nustatytą valiutų santykį, 
galiojusį draudžiamojo įvykio dieną“,- DELFI teig÷ 
teisininkas.  

Anot finansų ministr÷s Ingridos Šimonyt÷s, daugiausia ind÷lių „Snore“ buvo eurais, tod÷l valiutos keitimo kursas 
šiems ind÷lininkams neaktualus, nes euro kursas stabilus.  

„Užsienio valiuta daugiausia (ind÷lių) yra eurais, kursas visą laiką yra tas pats“, - pirmadienį Vyriausyb÷je 
žurnalistams sak÷ finansų ministr÷ I.Šimonyt÷.  

Pra÷jusį ketvirtadienį JAV dolerio kursas siek÷ 2,56 lito, Šveicarijos frankas 2,8 lito, svaras sterlingų – 3,99 lito, 
skelbia Lietuvos bankas.  

Iš viso valstyb÷ per kitus komercinius bankus išmok÷s 4,1 mlrd. litų apdraustų ind÷lių gyventojams ir įmon÷ms. 
Ind÷liai turi būti grąžinti iki gruodžio 22 dienos, jei terminas bus pratęstas – iki sausio 7 dienos.  

Po Lietuvos banko sprendimo nacionalizuoti banką „Snoras“ ind÷lius atgaus apie 90 proc. visų ind÷lininkų, nes 
valstyb÷ draudžia visus ind÷lius iki 100 tūkst. eurų sumos.  

Ind÷lių neatgaus bankų administracijos vadovai, akcininkai, turintys ne mažiau nei 5 proc. akcijų bei jų šeimos 
nariai. 

  

  
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetain÷se, tradicin÷se žiniasklaidos 
priemon÷se ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina 
nurodyti DELFI kaip šaltinį.  
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