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LOMBARDŲ REKLAMŲ
STEBĖSENOS ATASKAITA



Konkurencijos tarybos ekspertai stebėsenos metu iš viso patikrino 17-os ūkio subjektų, nurodančių, 
kad teikia lombardo paslaugas, internete skleistas reklamas. 7 lombardai reklamose skelbė, kad gali 
paskolinti pinigų, įkeičiant NT, bet nė vienas iš jų nebuvo įtrauktas į Lietuvos banko interneto sve-
tainėje skelbiamą viešąjį kredito davėjų sąrašą.

Apgaulingas tvirtinimas, pavyzdžiui, skelbiant reklamoje, kad komercinės veiklos subjektui (įskaitant 
jo vykdomą komercinę veiklą) yra suteikta licencija (leidimas), nors komercinės veiklos subjektas 
nesilaiko licencijos (leidimo) suteikimo sąlygų, laikytinas klaidinančia komercine veikla, o tuo pačiu ir 
klaidinančia reklama.

Konkurencijos taryba 7 lombardams išsiuntė įspėjimus nutraukti galimai klaidinančias reklamas. Ben-
drovės reklamas pašalino arba įsipareigojo jas pašalinti.

Likusiems 10 lombardų išsiųstos rekomendacijos, kaip jie galėtų išvengti galimo vartotojų klaidinimo 
ateityje, jeigu nuspręstų siūlyti kreditus įkeičiant vartotojų NT. 

KAIP VYKO STEBĖSENA?

Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį, kad kai kurios lom-
bardų veiklą vykdančios bendrovės reklamuoja paskolas su 
galimybe vartotojams įkeisti savo nekilnojamąjį turtą (NT). 
Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredi-
to įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad su NT 
įkeitimu susijusius kreditus gali teikti tik asmenys, įrašyti į 
viešąjį kredito davėjų sąrašą, kuris skelbiamas Lietuvos banko 
interneto svetainėje.

Atsižvelgdama į tai, kad dalyti paskolas, įkeičiant vartotojo NT, 
gali ne kiekvienas ūkio subjektas, o neatsakingo skolinimosi 
pasekmės gali būti itin skaudžios vartotojams, Konkurencijos 
taryba atidžiau vertino reklamas, kuriose lombardai siūlo sko-
linti ir mainais įkeisti vartotojo NT: būstą, žemės sklypą.

KOKIOS REKLAMOS GALĖJO KLAIDINTI 
VARTOTOJUS, O KOKIOS – NE?

svetainėje.

https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai?list=7




STEBĖSENOS 
REZULTATAI 
IR IŠVADOS

Su NT įkeitimu susijusius kreditus gali teikti tik asmenys, įtraukti į 
viešąjį kredito davėjų sąrašą, skelbiamą Lietuvos banko interneto sve-
tainėje.

Iš patikrintų 17 lombardų, reklamavusių savo paslaugas internete, 7 
nurodė apie galimybę paskolinti pinigų, įkeičiant vartotojo NT, nors į 
viešąjį kredito davėjų sąrašą įrašyti nebuvo. Šiems lombardams pa-
siūlyta galimai klaidinančias reklamas nutraukti. Ūkio subjektai 
atsižvelgė į Konkurencijos tarybos pastabas ir reklamas pašalino arba 
įsipareigojo pašalinti.

Konkurencijos taryba, siekdama išvengti galimo vartotojų klaidinimo 
ateityje, raštu apie nagrinėjamos srities teisinį reglamentavimą infor-
mavo ir kitus 10 lombardų, reklamavusius savo paslaugas internete. 

Vartotojai, ketinantys iš lombardo pasiskolinti pinigų, įkeisdami savo 
NT, ūkio subjekto veiklos teisėtumą turėtų pasitikrinti Lietuvos banko 
interneto svetainėje.svetainėje.

https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai?list=7

