
Kontr-Pasiūlymų sistema - KPS 

Tai sistema skirta automatiškai pakeisti Jūsų pasiūlymo skolinti palūkanų normą, kuris iškrito iš 

aukciono dėl kito skolintojo pateikto pasiūlymo su žemesne palūkanų norma. Skolintojas turi 

galimybę nurodyti parametrus, kuriais remiantis bus pakeistas kainos pasiūlymas (-ai). 

Nustatymai: 

Pirmasis nustatymas skirtas nustatyti, ar šie Kontr-Pasiūlymų sistemos nustatymai taikomi 

VISIEMS paskolų prašymams ar tik tam tikriems paskolų prašymams ar Jūsų sukurtoms paskolų 

prašymų grupėms. 

Ar šie KPS nustatymai galioja visoms paskolų paraiškoms? : Pirmiausia pateiksime pavyzdį su 

parinktim „Taip“. 

 
 

Maksimalus kontr-pasiūlymų skaičius: Čia galite įvesti maksimalų automatinių atsakų skaičių, 

kurį norite, kad Kontr-Pasiūlymų sistema pateiktų bet kuriam paskolos prašymui, pvz. 3. Maksimalus 

automatinių atsakų skaičius – 5. 

Ar norite „dalintis“ palūkanų normą su kitais investuotojais: Pasirinkite, ar norite, kad KPS 

sistema teiktų pasiūlymus skolinti su tokia pačia palūkanų norma, už kurią sutinka skolinti ir kiti 

investuotojai. Pvz. Galiojantys kitų investuotojų pasiūlymai yra su palūkanų normomis: 11.30%, 

11.35%, 11.40%, 11.50%. KPS apskaičiuoja, jog siūloma palūkanų norma turi būti 11.40%. Jeigu 

pasirinksite , jog norite dalintis palūkanų norma su kitais investuotojais, tuomet KPS pateiks 

pasiūlymą su 11.40% palūkanų norma. Jeigu pasirinksite nesidalinti palūkanų norma, tuomet KPS 

pateiks pasiūlymą su mažesne palūkanų norma – šiuo atveju 11.39%. 



KONTR-PASIŪLYMŲ TEIKIMO BŪDAI: 

Pasiūlymų skaičius, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia 

palūkanų norma: Įveskite skaičių, kiek pasiūlymų, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio 

pasiūlymo su aukščiausia palūkanų norma, KPS sistema turi atskaičiuoti, norint nustatyti Jūsų kontr-

pasiūlymo palūkanų normą. Pvz. Įvedėte 4. Aukcione dalyvaujantis pasiūlymas su auksčiausia 

palūkanų norma - 15.80%. KPS sistema atskaičiuos 4 pasiūlymus, kuriuos pateikė kiti investuotojai 

ir kurie yra su tokia pačia (15.80%) arba žemesne palūkanų norma. Tarkime 4-tas pasiūlymas bus su 

14.30% palūkanų norma. Jeigu pasirinkote, jog norite 'dalintis' palūkanų normą su kitais 

investuotojais, KPS pateiks kontr-pasiūlymą su 14.30% palūkanų norma. Jeigu pasirinkote, jog 

nenorite 'dalintis' palūkanų normą su kitais investuotojais, tuomet bus pateiktas pasiūlymas su 

artimiausia mažesne unikalia palūkanų norma. 

Suma, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia palūkanų 

norma: Įveskite sumą, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia palūkanų 

norma, kurią KPS sistema turi atskaičiuoti, norint nustatyti Jūsų kontr-pasiūlymo palūkanų normą. 

Pvz. Įvedėte 100. Aukcione dalyvaujantis pasiūlymas su auksčiausia palūkanų norma - 15.80%. KPS 

sistema apskaičiuos, kokia yra palūkanų norma pasiūlymo, kuris, vertinant pagal pasiūlymų sumas, 

yra pateiktas €100 'aukščiau' (tarkime yra tokie galiojantys pasiūlymai aukcione: €40 už 12.30%, €70 

už 14.80%, €50 už 15.20% ir €20 už 15.80%. Tuomet vertinant nuo pasiūlymo su aukčšiausia 

palūkanų norma, atskaičiavus €100, kontr-pasiūlymo palūkanų norma gausis 14.80%). Jeigu 

sutinkate 'dalintis' palūkanų normą su kitais investuotojais, KPS sistema pateiks kontr-pasiūlyma su 

14.80% palūkanų normą, o jei nesutinkate 'dalintis', tuomet KPS sistema pateiks pasiūlymą su 

artimiausia apskaičiuotai, tačiau mažesne unikalia palūkanų norma (šiuo atveju - 14.79%). 

Palūkanų norma %, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia 

palūkanų norma: Įveskite, kiek turi būti mažesnė kontr-pasiūlymo palūkanų norma, lyginant su 

aukščiausia palūkanų norma, su kuria pasiūlymas dalyvauja aukcione. Pvz. įvedėte 0.25. Aukcione 

dalyvaujantis pasiūlymas su auksčiausia palūkanų norma - 15.80%. KPS sistema paskaičiuos, jog 

kontr-pasiūlymo palūkanų norma turi būti 15.55%. Jeigu pasiūlymas su tokia palūkanų norma jau yra 

ir jei pasirinkote, kad norite 'dalintis' palūkanų normą su kitais investuotojais, tuomet KPS sistema 

pateiks kontr-pasiūlymą su 15.55% palūkanų norma, o jei pasirinkote, kad nesutinkate 'dalintis', 

tuomet KPS sistema pateiks pasiūlyma su artimiausia mažesne unikalia palūkanų normą. 

Įvedus visus norimus duomenis, spauskite IŠSAUGOTI NUSTATYMUS. 

Kontr-Pasiūlymų sistema gali būti pasirinkta darbui kartu su skolinimo portfeliais, nustatytaisAuto-

skolinimo nustatymuose.  



 

Toliau pateiksime pavyzdį su parinktim „NE“ prie „Ar šie KPS nustatymai galioja visoms paskolų 

paraiškoms?“. 

 
 

Kai paspaudžiate nuorodą SUKURTI NAUJĄ KPS GRUPĘ, atsidaro langelis, kaip parodyta 

žemiau: 

 
 

Įveskite pavadinimą, kuris norite, kad būtų Jūsų grupės pavadinimas. 



Tuomet pasirinkite paeiliui iš išskleidžiamųjų kiekvieną paskolos prašymą, pagal pavadinimą, kurį 

norite pridėti prie grupės. Spauskite dvigubą rodyklę dešinėje pusėje norėdami perkelti jį į langelį, 

pavadinimu PASKOLŲ PARAIŠKOS GRUPĖJE. Jeigu norite pašalinti paskolos prašymą iš to 

langelio, pažymėkite jį žymekliu ir tuomet spauskite dvigubą rodyklę. 

Tuomet įveskite maksimalų kontr-pasiūlymų skaičių, kurį norite, kad Kontr-pasiūlymų sistema Jums 

pateiktų, pavyzdžiui, 3. Tai reiškia, kad jūsų pasiūlymas gali būti atmestas aukcione tris kartus, bet 

kiekvieną kartą Kontr-pasiūlymų sistema Jums pateiks naują pasiūlymą. 

Dabar pasirinkite, ar norite, kad Kontr-pasiūlymų sistema pateiktų pasiūlymą, kuris dalinasi palūkanų 

norma su kitais (Taip) ar pateiktų pasiūlymą su palūkanų norma, kuri yra unikali paskolos prašymui 

(Ne). Pvz. Galiojantys kitų investuotojų pasiūlymai yra su palūkanų normomis: 11.30%, 11.35%, 

11.40%, 11.50%. KPS apskaičiuoja, jog siūloma palūkanų norma turi būti 11.40%. Jeigu pasirinksite 

, jog norite dalintis palūkanų norma su kitais investuotojais, tuomet KPS pateiks pasiūlymą su 11.40% 

palūkanų norma. Jeigu pasirinksite nesidalinti palūkanų norma, tuomet KPS pateiks pasiūlymą su 

mažesne, tačiau unikalia palūkanų norma – šiuo atveju 11.39%. 

Toliau pasirinkite vieną iš Kontr-pasiūlymų teikimo būdų: 

Pasiūlymų skaičius, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia 

palūkanų norma: Įveskite skaičių, kiek pasiūlymų, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio 

pasiūlymo su aukščiausia palūkanų norma, KPS sistema turi atskaičiuoti, norint nustatyti Jūsų kontr-

pasiūlymo palūkanų normą. Pvz. Įvedėte 4. Aukcione dalyvaujantis pasiūlymas su auksčiausia 

palūkanų norma - 15.80%. KPS sistema atskaičiuos 4 pasiūlymus, kuriuos pateikė kiti investuotojai 

ir kurie yra su tokia pačia (15.80%) arba žemesne palūkanų norma. Tarkime 4-tas pasiūlymas bus su 

14.30% palūkanų norma. Jeigu pasirinkote, jog norite 'dalintis' palūkanų normą su kitais 

investuotojais, KPS pateiks kontr-pasiūlymą su 14.30% palūkanų norma. Jeigu pasirinkote, jog 

nenorite 'dalintis' palūkanų normą su kitais investuotojais, tuomet bus pateiktas pasiūlymas su 

artimiausia mažesne unikalia palūkanų norma. 

Suma, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia palūkanų 

norma: Įveskite sumą, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia palūkanų 

norma, kurią KPS sistema turi atskaičiuoti, norint nustatyti Jūsų kontr-pasiūlymo palūkanų normą. 

Pvz. Įvedėte 100. Aukcione dalyvaujantis pasiūlymas su auksčiausia palūkanų norma - 15.80%. KPS 

sistema apskaičiuos, kokia yra palūkanų norma pasiūlymo, kuris, vertinant pagal pasiūlymų sumas, 

yra pateiktas €100 'aukščiau' (tarkime yra tokie galiojantys pasiūlymai aukcione: €40 už 12.30%, €70 

už 14.80%, €50 už 15.20% ir €20 už 15.80%. Tuomet vertinant nuo pasiūlymo su aukčšiausia 

palūkanų norma, atskaičiavus €100, kontr-pasiūlymo palūkanų norma gausis 14.80%). Jeigu 

sutinkate 'dalintis' palūkanų normą su kitais investuotojais, KPS sistema pateiks kontr-pasiūlyma su 

14.80% palūkanų normą, o jei nesutinkate 'dalintis', tuomet KPS sistema pateiks pasiūlymą su 

artimiausia apskaičiuotai, tačiau mažesne unikalia palūkanų norma (šiuo atveju - 14.79%). 

Palūkanų norma %, skaičiuojant nuo aukcione dalyvaujančio pasiūlymo su aukščiausia 

palūkanų norma: Įveskite, kiek turi būti mažesnė kontr-pasiūlymo palūkanų norma, lyginant su 



aukščiausia palūkanų norma, su kuria pasiūlymas dalyvauja aukcione. Pvz. įvedėte 0.25. Aukcione 

dalyvaujantis pasiūlymas su auksčiausia palūkanų norma - 15.80%. KPS sistema paskaičiuos, jog 

kontr-pasiūlymo palūkanų norma turi būti 15.55%. Jeigu pasiūlymas su tokia palūkanų norma jau yra 

ir jei pasirinkote, kad norite 'dalintis' palūkanų normą su kitais investuotojais, tuomet KPS sistema 

pateiks kontr-pasiūlymą su 15.55% palūkanų norma, o jei pasirinkote, kad nesutinkate 'dalintis', 

tuomet KPS sistema pateiks pasiūlyma su artimiausia mažesne unikalia palūkanų normą. 

Pabaigoje, spauskite mygtuką SUKURTI GRUPĘ, tuomet grupė yra sukuriama. Grupė gali būti 

koreguojama – spauskite mygtuką REDAGUOTI GRUPĘ, arba ištrinta – spauskite mygtuką 

IŠTRINTI GRUPĘ. 

 

 


