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OP CORPORATE BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG  TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS
Galioja nuo 2016-04-04

1 TAIKYMO SRITIS
1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp OP Corporate Bank plc
Lietuvos filialo ir Kliento. Bendrosios s lygos reglamentuoja visus išimtinai tik su Verslo sandoriais susijusius
santykius.
1.2 Be ši  Bendr  S lyg , visiems Verslo sandoriams taikomos Paslaug  teikimo s lygos, Sutar  nuostatos bei Paslaug
ir operacij kainiai, statym  ir kit  Lietuvos Respublikos teis s akt  reikalavimai bei geroji bankin  praktika, o taip pat
teisingumo, protingumo ir s žiningumo principai.
1.3 Jei nenurodyta kitaip, Bendrosios s lygos ir Paslaug  teikimo s lygos galioja Paslaugoms, teikiamoms iki ir po Bendr

lyg  ir atitinkam  Paslaug  teikimo s lyg sigaliojimo datos.
1.4 Bendrosios s lygos galioja, kol nesibaigia arba nenutraukiamos visos tarp Kliento ir Banko sudarytos Sutartys ir n ra
vykdomos visos prievol s, atsirandan ios vykdant tarp Kliento ir Banko sudarytus Verslo sandorius.

1.5 Sudarydamas sandor  su Banku arba pareikšdamas ketinim  sudaryti sandor , Klientas suteikia Bankui leidim  tvarkyti
Kliento duomenis, kaip nurodyta šiose Bendrosiose s lygose.
1.6 Su Bendrosiomis s lygomis, Paslaug  teikimo s lygomis bei Paslaug  ir operacij kainiais galima susipažinti Banko
patalpose ir Banko tinklapyje internete.

2 S VOKOS
Šiame dokumente pateikiamos s vokos turi toki  pa  reikšm  ir atitinkamose Sutartyse, Paslaug  teikimo s lygose bei
Paslaug  ir operacij kainiuose, išskyrus tuos atvejus, kai min tuose dokumentuose pateikiamas kitoks ši  s vok
apibr žimas.
Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (Klientu (verslininku), Kliento (juridinio asmens
arba verslininko) atstovu, Naudos gav ju, bet kokiu kitu fiziniu asmeniu, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiu su Klientu, bet
kokiu verslininku, kuris Bankui pateik  prašym  sudaryti Verslo sandor , ta iau Bankas tok  prašym  atmet , o taip pat tokio
asmens sutuoktine/sutuoktiniu), kur  galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti remiantis tokiais duomenimis kaip
asmens kodas arba vienas ar daugiau bruož , apib dinan  jo fizines, fiziologines, protines, ekonomines, kult rines arba
socialines savybes.
Asmens duomen  tvarkymas yra bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, pavyzdžiui, duomen  tvarkymas,
užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, kombinavimas, keitimas (papildymas arba taisymas),
atskleidimas, teikimas, naudojimas, logini  ir (arba) aritmetini  operacij  atlikimas, išgavimas, platinimas, sunaikinimas
arba bet kokia kitokia operacija arba operacij  derinys.
Bankas yra OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, identifikavimo kodas 302535257, buvein s adresas: Konstitucijos pr.
29, Vilnius, Lietuvos Respublika, registruotas Lietuvos Respublikos Juridini  asmen  registre. Banko el. pašto adresas:
info@opbank.lt
Banko centrin  b stin yra OP Corporate Bank plc, kurio buvein  yra Helsinkyje ir kuris dalyvauja teikiant atitinkamas
Banko nurodytas paslaugas ir/ar atliekant kitokias Banko nurodytas operacijas.
Banko darbo diena reiškia bet kuri  darbo dien  Lietuvoje, kuomet Bankas teikia finansines paslaugas. Valiutos keitimo
operacij  ir (arba) kitoki  Banko numatyt  ir skelbiam  operacij  prasme, Banko darbo diena yra bet kuri darbo diena
Lietuvoje ir Suomijoje, kuomet Bankas ir Banko centrin  b stin  teikia finansines paslaugas.
Banko grup yra OP Financial Group moni  grup . Banko grup s nari  s rašas skelbiamas Banko tinklapyje internete.
Banko paslaug  teikimo bendrosios s lygos arba tiesiog Bendrosios s lygos yra  šios  OP Corporate  Bank plc  Lietuvos
filialo paslaug  teikimo bendrosios s lygos su vienašališkais pakeitimais, kuriuos kartas nuo karto atlieka Bankas.
Banko tinklapis yra Banko tinklapis internete, adresas: www.opbank.lt
EBA yra bendrov  EBA CLEARING, kuriai priklauso visos Europos atsiskaitym  eurais sistemos.
EEE yra vidaus rinka, kuri susideda iš Europos ekonomin je erdv je esan  valstybi  nari  ir kuriai taikomos tos pa ios
pagrindin s taisykl s.
EEE valstyb s nar s yra Europos S jungai (ES) priklausan ios šalys bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
Elektronin s identifikavimo priemon s yra elektroninis parašas, asmens identifikavimo numeris (PIN) arba bet kokia
kitokia elektroniniu b du arba žodžiu pateikta priemon  (slaptažodis, kodas ir pan.), naudojama Kliento arba jo atstovo
tapatybei patvirtinti Banko ir Kliento sutartu b du.
EUR yra eurai.
Gav jas yra fizinis arba juridinis asmuo, gaunantis l šas atliekant Mok jimo operacij .
Grup s vidaus mok jimas yra mok jimas, atliekamas Banko grup s viduje (tarp Banko grupei priklausan  bank /j
padalini  Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje).
Identifikavimo priemon s yra Kliento arba jo atstovo parašas bei Elektronin s identifikavimo priemon s.
Internetin  bankininkyst yra sistema NetBank arba kitokia Banko suteikta bankin  programin ranga, kuria galima
naudotis internetu. Sistemos NetBank adresas internete: https://www.op-bank.lt/netbank
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Klientas yra bet koks juridinis asmuo arba verslininkas, kuris sudaro, sudar  arba yra pareišk s nor  sudaryti Verslo
sandor . Bankas neteikia paslaug  Vartotojams.
Kliento duomenys yra visi su Klientu susij  duomenys, skaitant asmens duomenis.
Mok jimas yra veiksmas, kur  inicijuoja Mok tojas arba Gav jas ir kuriuo  s skait mokami, pervedami arba iš s skaitos
išimami, pervedami pinigai, neatsižvelgiant  jokias Mok tojo ir Gav jo prievoles, kuriomis grindžiamas mok jimo
veiksmas.
Mok tojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklauso Mok jim  s skaita ir kuris leidžia vykdyti su tokia Mok jim

skaita susijusius Mok jimo nurodymus.
Mok jim statymas yra Lietuvos Respublikos Mok jim statymas arba kitas j  kei iantis statymas ar teis s aktas.
Mok jimo nurodymas yra Mok tojo arba Gav jo Nurodymas Mok jimo paslaug  teik jui, kuriuo prašoma atlikti
Mok jim .
Mok jimo paslauga yra bet kokia paslauga, kuri  Mok jim statymas apibr žia kaip Mok jimo paslaug .
Mok jimo paslaug  teik jas yra kredito staiga, skaitant Bank , arba bet kokia kita institucija, teikianti Mok jimo
paslaugas pagal Lietuvos Respublikos teis s akt  s lygas.
Mok jim  s skaita yra s skaita, kuri  Bankas atidaro Klientui ir kuri gali b ti naudojama Banko teikiamoms Mok jimo
paslaugoms vykdyti.
Naudos gav jas yra fizinis asmuo, kuris yra galutinis Kliento savininkas arba kontrol s Kliento atžvilgiu tur tojas ir (arba)
fizinis asmuo, kurio vardu atliekama operacija arba vykdoma veikla. Naudos gav jas yra:

juridinio asmens atveju – fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo, t.y. tiesiogiai arba netiesiogiai
priklauso pakankamas kiekis tokio juridinio asmens balso teis  suteikian  akcij , skaitant akcij  sertifikatus, išskyrus
bendroves, kuri  akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kuriai taikomi Europos S jungos teis s normas
atitinkantys reikalavimai atskleisti informacij  arba kitokie panaš s tarptautiniai standartai (laikoma, kad š  kriterij  atitinka
akcij  paketas, kur  sudaro 25 proc. ir viena akcija); fizinis asmuo, kitokiais b dais valdantis juridin  asmen ;

juridinio asmens, administruojan io ir paskirstan io finansinius išteklius, atveju: fizinis asmuo, kuriam priklauso
25 proc. ar daugiau juridinio asmens turto (jei b simieji naudos gav jai yra žinomi); asmen , kuri  interesams atstovauti šis
juridinis asmuo yra sukurtas arba kuri  interesams jis šiuo metu atstovauja, grup  (jei asmenys, gaunantys naudos iš juridinio
asmens, dar n ra  žinomi); fizinis asmuo, kuris kontroliuoja 25 procentus ar daugiau juridinio asmens turto.
Nurodymas yra Mok jimo nurodymas arba kitoks galiojantis Nurodymas d l S skaitose esan  pinigini  l , kur
Klientas gali pateikti Bankui pastarajam priimtinomis ryšio priemon mis, vadovaudamasis Bendrosiomis s lygomis ir
Paslaug  teikimo s lygomis.
Nustatytas valiutos keitimo kursas reiškia kiekvienos Banko aptarnaujamos valiutos keitimo kurs , kur  Bankas nustato,
pakei ia ir praneša per atitinkam  dien .
Paraš  pavyzdži  kortel  yra kortel , kurioje pateikiami Kliento atstov  parašai ir j galiojimai atstovauti Klientui verslo
sandoriuose (išskyrus Verslo sandorius, susijusius su kredito rizika), o jei reikia – ir Kliento antspaudo pavyzdys ir kita
Bankui reikalinga informacija. Paraš  pavyzdži  kortel  paprastai pildoma Verslo sandoriams Banko patalpose atlikti, o joje
nurodytos parašo teis s gali skirtis nuo parašo teisi , naudojam  Bankui teikiant Klientui elektronines paslaugas.
Paslauga yra bet kokia paslauga, skaitant Mok jimo paslaug , kuri  Bankas ar Banko centrin  b stin  teikia Klientui verslo
tikslams.
Paslaug  ir operacij kainiai yra Banko Paslaug  ir operacij kainiai.
Paslaug  teikimo kalba yra lietuvi  kalba.
Paslaug  teikimo s lygos yra atitinkamos Paslaugos bendrosios s lygos ( skaitant susitarim  d l speciali kaini ).
Sankcijos yra bet kokios ekonomin s ar finansin s sankcijos, prekybos embargas ar kitos ribojan iosios priemon s,
pritaikytos, administruojamos ar vykdomos Lietuvos Respublikos, Suomijos Respublikos, Jungtini  Taut  Organizacijos,
Europos S jungos, Jungtini  Amerikos Valstij  arba Jungtin s Karalyst s arba bet kurios iš min  valstybi  (organizacij )
agent  ar institucij .

lygos yra kartu Bendrosios s lygos, Paslaug  teikimo s lygos ir Sutartis.
skaita yra banko s skaita, kuri  Bankas atidaro Klientui, vadovaudamasis banko s skaitos sutarties s lygomis. Be to,
skaita taip pat reiškia ir kitas s skaitas, kuriose laikomos Kliento l šos (pvz., ind lio s skaita, kaupiamoji s skaita).
skaitos išrašas yra dokumentas, kur  parengia ir išduoda Bankas ir kuriame pateikiama informacija apie konkre iu

laikotarpiu S skaitoje atliktas operacijas.
SEPA arba Vieninga mok jim  eurais erdv yra Europos S jungos mok jim  integracijos iniciatyva, skirta supaprastinti
ir suvienodinti mok jim  pervedimus.
SEPA mok jimas yra mok jimas eurais  EEE valstybi  nari  bankus, taip pat užsienio valstybi , kurios savanoriškai
priima ir vykdo SEPA mok jimo schemas (pvz. Monako, Šveicarijos), bankus.
Sutartis yra Šali  sudaryta Paslaug  teikimo sutartis.
SWIFT (Tarptautini  tarpbankini  finansini  atsiskaitym  organizacija, (angl. Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication)) yra tarptautin  informacin  sistema, tarpininkaujanti atliekant tarptautines bankines operacijas.
Šalis yra Klientas ir Bankas atskirai.
Šalys yra Klientas ir Bankas kartu.
Tarptautinis mok jimas yra mok jimas, vykdomas užsienio valstyb s bankui bei mok jimas užsienio valstyb s valiuta,
vykdomas Lietuvoje esan iam Gav jo bankui, arba Grup s vidaus mok jimas.
Tretysis asmuo yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, nesantis Šalimi pagal Bendr sias s lygas.
Unikalus identifikatorius yra IBAN (tarptautinio banko s skaitos numerio) formato s skaitos numeris arba s skaitos
numeris ir SWIFT/BIC kodas, priskirtas Mok jimo paslaug  teik jui, kuris suteikia galimyb  aiškiai identifikuoti Gav .
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Vartotojas yra fizinis asmuo, perkantis prekes arba paslaugas tikslams, nesusijusiems su vartotojo komercine arba profesine
veikla, t.y. vartotojo asmeniniams, šeimos arba nam kio poreikiams tenkinti.
Verslo sandoriai yra teisiniai santykiai tarp Banko ir Kliento, kuomet Klientas naudojasi, naudojosi arba pareišk  nor
naudotis Paslauga.
Vietinis mok jimas yra mok jimas bet kuria valiuta, kuri  aptarnauja Bankas, atliekamas tarp vieno Kliento skirting

skait  arba tarp skirting  Klient  s skait , atidaryt  Banke, o taip pat Kliento SEPA mok jimas, vykdomas Gav jo bankui
Lietuvoje.

3 S LYG  NUSTATYMAS IR PAKEITIMAS
3.1 Bankas nustato Bendr sias s lygas, Paslaug  teikimo s lygas bei Paslaug  ir operacij kainius.
3.2 Bankas turi teis  vienašališkai keisti ir pildyti Bendr sias s lygas, Paslaug  teikimo s lygas bei Paslaug  ir operacij
kainius. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Bankas praneša Klientui apie Bendr  S lyg , Paslaug  teikimo S lyg  bei

Paslaug  ir operacij kaini  pakeitimus Banko patalpose, Banko tinklapyje arba žiniasklaidoje ne v liau nei prieš 1 (vien )
nes  iki toki  pakeitim sigaliojimo.

3.3 Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimas, jis turi teis  nutraukti atitinkam  Sutart , apie tai raštu pranešdamas Bankui
per 3.2 punkte nurodyt sp jimo laikotarp  ir vykd s visas savo prievoles pagal atitinkam  Sutart .
3.4 Pagr stais atvejais Bankui suteikiama teis  vienašališkai pakeisti Bendr sias s lygas, Paslaug  ir operacij kainius bei
Paslaug  teikimo s lygas, apie tai nepranešus iš anksto. Tokiu atveju Bankas privalo nedelsdamas pranešti Klientui apie bet
kokius pakeitimus, ši  informacij  paskelbdamas savo patalpose, Banko tinklapyje, žiniasklaidoje arba kitokiais b dais.
Nesutikdamas su tokiais pakeitimais, Klientas turi teis  nedelsdamas nutraukti pakeist  Sutart , apie tai pranešdamas
Bankui raštu arba kitokiu Šali  sutartu b du ir vykdydamas visas savo prievoles pagal atitinkam  Sutart .
3.5 Klientui nepasinaudojus savo teise nutraukti Sutart , kaip tai numatyta 3.3 ir 3.4 punktuose, laikoma, kad Klientas
bes lygiškai sutiko su padarytais pakeitimais ir papildymais ir pareišk  netur si s d l to joki  pretenzij  Bankui.
3.6 Laikotarpis, skirtas informuoti Klient , nurodytas 3.2 punkte, netaikomas, jeigu pakeitimas yra susij s su Paslaug  kain
mažinimu ir kitoki  S lyg  gerinimu Kliento naudai arba nauj  Paslaug traukimu  Paslaug  ir operacij kainius.

4 S LYG  AIŠKINIMAS
4.1 Jeigu Bendr  s lyg  ir (arba) Paslaug  teikimo S lyg , ir (arba) Sutarties tekstas yra surašytas lietuvi  ir kitokia Šali
sutarta kalba, atsiradus neaiškumams ar neatitikimams tarp teksto skirtingomis kalbomis, vadovaujamasi tekstu lietuvi
kalba.
4.2 Esant neaiškumams ir neatitikimams tarp skai  ir žodži , atsižvelgiant  kontekst , vadovaujamasi pastaraisiais.
4.3 Jei kontekstas to reikalauja, Bendrosiose s lygose žodžiai vienaskaita reiškia ir daugiskait , ir atvirkš iai.
4.4 Jeigu S lygose nenurodyta kitaip, S lygose esan ios nuorodos reiškia nuorodas  S lyg  punktus.
4.5 S lyg  skyri  ir straipsni  pavadinimai neturi reikšm s aiškinant toki  skyri  ir straipsni  turin . Min tosios antrašt s
naudojamos tik tekstui paaiškinti.
4.6 Kiekvienas S lyg  straipsnis aiškinamas kartu su kitais S lyg  straipsniais, atsižvelgiant  S lyg  tikslus ir paskirt  bei
tarp Šali  susiklos iusi  bendr  praktik .
4.7 Jei bet kuri Bendr  s lyg , Paslaug  teikimo s lyg  arba Paslaug  ir operacij kaini  nuostata yra arba tampa
negaliojan ia arba ne gyvendinama pagal Lietuvos Respublikos teis s aktus, tokia nuostata neturi takos likusi  nuostat  ir

lyg  galiojimui ar gyvendinamumui.
4.8 Bendrosios s lygos yra neatskiriama vis  Sutar  dalis, neatsižvelgiant ar tai numatyta konkre ioje Sutartyje. Paslaug
ir operacij kainiai ir atitinkam  Paslaug  teikimo s lygos taip pat yra neatskiriama Sutar  dalis. Jei Bendrosios s lygos
prieštarauja Paslaug  teikimo s lygoms, vadovaujamasi Paslaug  teikimo s lygomis. Jei Bendrosios s lygos arba Paslaug
teikimo s lygos prieštarauja Sutarties nuostatoms, vadovaujamasi Sutarties nuostatomis. Jei Bankas kuriai nors Paslaugai
nustato speciali sias s lygas, tokiai Paslaugai taikomos Paslaug  teikimo s lygos, Bendrosios s lygos su tam tikrais
pakeitimais, kylan iais iš speciali  s lyg .

5 SUTAR  SUDARYMAS
5.1 Bankas turi išimtin  teis  nuspr sti, su kuo sudaryti Sutart  ar nesudaryti Sutarties ar akceptuoti prašym
sudaryti Verslo sandor .
5.2 Prieš nuspr sdamas atsisakyti sudaryti Sutart , Bankas kiekvienu atveju nuodugniai išnagrin ja visas aplinkybes. Bankas
priima sprendim , vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir s žiningumo principais.
5.3 Kiekviena Sutartis sigalioja po to, kai j  pasirašo Klientas ir Bankas, o elektronini  paslaug  atveju – po to, kai Sutartis
pasirašoma elektroniniu b du, naudojant Elektronines indentifikavimo priemones; jei konkre ioje Sutartyje nenurodoma
kitaip, Sutartys sudaromos neterminuotam laikotarpiui.

6 KLIENTO IDENTIFIKAVIMAS
6.1 Prieš sudarydamas Sutart  d l Paslaugos teikimo ir (arba) prieš sudarant Verslo sandor , Bankas privalo identifikuoti
Klient , jo atstov  ir Naudos gav , vadovaudamasis galiojan  teis s akt  ir Banko nustatyt  taisykli  reikalavimais.
6.2 Klientas Banko prašymu privalo suteikti Bankui vis  informacij  ir dokumentus, kuri  Bankui reikia Klientui, jo atstovui
ir Naudos gav jui identifikuoti. Bankas turi teis  imtis kit  teis  priemoni  Klientui ir (arba) jo atstovui, ir (arba) Naudos
gav jui identifikuoti.
6.3 Fizinis asmuo identifikuojamas teis s akt  ir Banko reikalavimus atitinkan  asmens identifikavimo dokument
pagrindu. Siekdamas apsaugoti Kliento interesus, Bankas turi teis  atsisakyti priimti iš fizini  asmen  asmens identifikavimo
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dokumentus, kuriuos Banko nuomone galima nesunkiai padirbti arba dokumentus, kuriuose esan ios informacijos nepakanka
asmeniui identifikuoti. Priimtin  asmens identifikavimo dokument  s rašas skelbiamas Banko patalpose ir Banko
tinklapyje.
6.4 Lietuvos juridiniai asmenys arba Lietuvoje registruoti užsienio bendrovi  filialai identifikuojami pagal steigimo
dokumentus ir (arba) atitinkamus registro duomenis, ir (arba) kitokius dokumentus, kuri  gali paprašyti Bankas. Užsienio
juridinis asmuo identifikuojamas pagal išraš  iš atitinkamo užsienio registro arba registracijos sertifikat  ir (arba) kitokius
dokumentus, kuri  gali paprašyti Bankas. Priimtin  identifikavimo dokument  s rašas skelbiamas Banke ir Banko
tinklapyje. Siekiant išvengti abejoni , Bankas turi teis  prašyti ir gauti informacij  apie juridinio asmens steig jus,
savininkus, vadovus ir galutinius naudos gav jus.
6.5 Pagal Sutarties, sudarytos tarp Banko ir Kliento nuostatas, Klientas arba jo atstovas gali b ti identifikuojamas Bankui
priimtinomis elektronin mis ryšio priemon mis.
6.6 Tikrinant Kliento ir (arba) jo atstovo, ir (arba) Naudos gav jo identifikavimo duomenis, Bankas turi teis  gauti duomenis
apie juos iš atitinkam  valdžios institucij , teikian  arba tvirtinan  identifikavimo dokumentus, duomen  bazi .

7 KLIENTO ATSTOVAVIMAS
7.1 Klientas privalo užtikrinti, kad jo teis mis bet kokioje Sutartyje naudojasi tik asmenys, turintys teis  atstovauti Klientui.
Be to, Klientas privalo užtikrinti, kad jo identifikavimo dokumentais ir Elektronin mis identifikavimo priemon mis gali
naudotis tik Klientas (verslininkas) arba asmuo, turintis teis  atstovauti Klientui.
7.2 Operacijas gali atlikti asmuo, kurio teis  atstovauti patvirtino Bankas.
7.3 Bankas turi teis  reikalauti, kad Klientas (juridinis asmuo) atlikt  operacij  per savo teis  atstov , veikiant  Kliento
steigimo dokument  pagrindu.
7.4 Bankas turi teis  reikalauti, kad Klientas (verslininkas) atlikt  operacij  ne per atstov , bet pats asmeniškai. Tok  Banko
reikalavim  gali lemti svarbios priežastys, susijusios su tikslu apsaugoti Kliento ir (arba) Banko teis tus interesus (pvz.,
išduodant Elektronines identifikavimo priemones).
7.5 Bankas neprivalo priimti jokio dokumento, patvirtinan io teis  atstovauti, kuriame teis  atstovauti yra pareikšta
netiksliai, neaiškiai, neišsamiai, dviprasmiškai arba nurodytas netikslus teis s atstovauti galiojimo laikas.
7.6 Dokumentas, patvirtinantis teis  atstovauti forminamas teis s akt  nustatyta tvarka ir vadovaujantis Banko
reikalavimais. Bankas neprivalo analizuoti joki  užsienio statym , taikom  Bankui pateiktiems dokumentams.
7.7 Pateikdamas Bankui Paraš  pavyzdži  kortel , Klientas tuo pa iu patvirtina Bankui, kad joje nurodyti asmenys
(veikiantys kartu arba atskirai) turi reikalingus galiojimus pareikšti Bankui Kliento vali  sudaryti Verslo sandor  ir teikti
Nurodymus Kliento vardu, gauti informacij  apie S skaitoje atliktas operacijas ir Kliento vardu atlikti kitokius veiksmus,
nurodytus Paraš  pavyzdži  kortel je. Be to, patvirtindamas Paraš  pavyzdži  kortel  Klientas kiekvienu atveju patvirtina ir
joje esan ius parašus ir antspaud  (jei toks yra), kuriais bus tvirtinami Bankui teikiami Nurodymai.
7.8 Bankas turi teis  reikalauti, kad teis  atstovauti patvirtinantis dokumentas, formintas ne Banke b  patvirtintas notarine
tvarka arba kitokiu panašiu b du.
7.9 Bankas laiko, kad teis  atstovauti patvirtinantis dokumentas galioja tol, kol Bankui atsiun iami dokumentai, kuriuose
patvirtinama, kad teis  atstovauti buvo panaikinta.
7.10 Bankas neatsako už jokias galiojim  neturin io atstovo atliekamas operacijas ir galiojim  neturin io atstovo atliekam
operacij  pasekmes, jeigu Klientas ne vykdo sipareigojim , išd styt  ši  Bendr  s lyg  10.2 ir 10.3 punktuose. Klientas
privalo informuoti Bank  apie teis s atstovauti panaikinim , net jeigu teis  atstovauti yra oficialiai registruota, o duomenys
apie teis  atstovauti yra paskelbti žiniasklaidoje, skaitant oficialius pranešimus, arba jeigu d l teis s atstovauti yra priimtas
teismo sprendimas.
7.11 Siekdamas apsaugoti Kliento ir (arba) Banko teis tus interesus, Bankas turi teis  laikinai atsisakyti vykdyti Kliento
atstovo prašymus ir (arba) Nurodymus, kol bus patikrinti dokumentai, kuriais tvirtinamos Kliento atstovo galios.

8 REIKALAUJAMOS DOKUMENT  IR PARAŠ  FORMOS
8.1 Bankas turi teis  laikyti, kad Kliento pateikti dokumentai yra original s, galiojantys ir sudaryti teisingai.
8.2 Klientas privalo Bankui teikti originalius dokumentus arba notariškai patvirtintas j  kopijas.
8.3 Jei dokumentas yra surašytas užsienio kalba, Bankas turi teis  reikalauti išversti tok  dokument  Paslaug  teikimo
kalb . Bankas turi teis  reikalauti, kad vertim  patvirtint  Bankui priimtinas kvalifikuotas vert jas ir (arba) notaras.
8.4 Bankas turi teis  reikalauti, kad užsienio šalyse išduoti dokumentai b teisinti arba patvirtinti Apostille, išskyrus tarp
Lietuvos Respublikos ir atitinkamos užsienio šalies sudarytose sutartyse numatytus atvejus.
8.5 Klientas privalo padengtai išlaidas, patirtas siekiant užtikrinti, kad dokumentai atitikt  Banko reikalavimus. Bankas turi
teis  savo nuoži ra išversti dokumentus ir pareikalauti, kad Klientas sumok  d l to patirtas išlaidas.
8.6 Bankas turi teis  pasilikti Kliento pristatyt  dokument  originalus (išskyrus asmens identifikavimo dokument
originalus) arba notariškai patvirtintas j  kopijas, arba daryti j  kopijas Kliento s skaita.
8.7 Klientui pateikus Banko reikalavim  neatitinkant  dokument  arba Bankui abejojant d l to, kad dokumentas yra
sudarytas teisingai, Bankas turi teis  nevykdyti Kliento Nurodymo ir paprašyti pateikti papildom  duomen  ar dokument .
8.8 Jeigu Bankas ir Klientas nesusitaria kitaip, Bankui teikiami dokumentai ( skaitant Kliento Nurodymus) turi b ti ranka
pasirašyti Kliento arba Kliento atstovo. Bankas turi teis  reikalauti juos pasirašyti Banko patalpose, o jeigu tai ne manoma –
notariškai patvirtinti parašo tikrum .
8.9 Bankas ir Klientas susitaria, kad nuo Banko nustatytos dienos Šalys tarpusavio santykiuose gali prad ti dokumentus
pasirašin ti elektroniniu b du. Sertifikatas, suteikiantis galimyb  pasirašin ti dokumentus elektroniniu b du turi atitikti
Banko reikalavimus ir b ti išduotas Banko patvirtinto sertifikat  paslaugos teik jo.
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9 TARPUSAVIO KOMUNIKACIJA. BANKO SIUN IAMA INFORMACIJA
9.1 Informacij  Klientui ( skaitant ketinim  deklaracijas) Bankas pristato savo patalpose, Banko tinklapyje, el. paštu arba
Internetin s bankininkyst s sistemoje, žiniasklaidoje arba kitokiais Banko ir Kliento suderintais b dais. Jei Klientas nurodo
Bankui savo kontaktinius duomenis (pvz., pašto arba el. pašto adres , kitokias ryšio priemones), Klientas sutinka gauti
informacij  ( skaitant reklam ) iš Banko grupei priklausan  bendrovi .
9.2 Jeigu atitinkamoje informacijoje aiškiai nenurodoma kitaip, Banko Klientui teikiama informacija n ra pasi lymas arba
rekomendacija sudaryti sandor  (pvz., investuoti) iš Banko pus s. Siekiant išvengti abejoni , manoma, kad bendrojo
pob džio informacija apie Banko grup s paslaugas bei informacija apie Paslaug  valdym  ir Sutarties vykdym  n ra
asmeninis pasi lymas ir Klientas neturi teis s atmesti tokios informacijos.
9.3 Pasi lymai gali b ti grindžiami informacini  sistem  sprendimais, priimamais be fizini  asmen sikišimo (t. y.
automatiniais sprendimais). Nesutikdamas su pasi lyme nurodytais duomenimis, Klientas gali pateikti prieštaravim  d l
tokio pasi lymo ar jo atsisakyti.
9.4 Klientas turi teis  bet kada informuoti Bank  apie nor  atsisakyti gauti asmeninius pasi lymus.
9.5 Laikoma, kad asmeninius pranešimus, kuriuos Bankas siun ia Klientui, pastarasis gavo, kai nuo atitinkamo pranešimo
išsiuntimo Klientui arba asmeniui, turin iam teis  j  gauti Kliento vardu Bankui žinomu adresu arba kontaktiniu numeriu
pra jo laikas, kurio paprastai reikia išsi sti pranešim  atitinkamomis ryšio priemon mis. Bankui siun iant pranešim
Klientui elektroniniu b du, laikoma, kad Klientas pranešim  gavo t  pa  dien , kai jis buvo išsi stas.
9.6 Klientas privalo nedelsdamas patikrinti iš Banko gautame pranešime esan ios informacijos teisingum  ir pateikti
prieštaravimus Bankui iš karto po to, kai pranešimas buvo gautas.
9.7 Negav s iš Banko laukiamo arba Sutartyje numatyto pranešimo, Klientas privalo apie tai informuoti Bank  nedelsdamas,
ta iau ne v liau nei per proting  laikotarp  nuo tos dienos, kuomet Klientas gal jo tik tis arba tur jo gauti atitinkam
pranešim  pagal Sutarties s lygas. Laikoma, kad protingas laikotarpis pagal šio straipsnio s lygas yra 10 (dešimt) dien .
9.8 Bankas neprivalo teikti pranešim  jokia kitokia kalba nei Paslaug  teikimo kalba.

10 TARPUSAVIO KOMUNIKACIJA. KLIENTO SIUN IAMA INFORMACIJA
10.1 Klientas informacij  Bankui teikia popierine forma, el. paštu, naudodamasis Internetin s bankininkyst s sistema ir
kitokiais Bankui priimtinais b dais.
10.2 Klientas privalo informuoti Bank  raštu ar kitokiu iš anksto suderintu b du apie bet kokius Sutartyje ar kitokiame
Bankui pateiktame dokumente nurodyt  duomen  ir aplinkybi  pasikeitimus (pvz., pasikeitusius kontaktinius duomenis arba
teises atstovauti ir pan.) ir (arba) bet kokius kitokius duomen  pasikeitimus, kurie yra svarb s Kliento ir Banko
komunikacijos poži riu ir (arba) turi arba gali tur ti takos Verslo sandoriams (pvz., reorganizacij , susijungim  arba
padalijim , turto arešt , paskelbt  bankrot , priverstin  veiklos nutraukim  arba likvidacij , išbraukim  iš registro ir pan.).
Bankas turi teis  pareikalauti pateikti dokument , patvirtinant  tokius pakeitimus, o Klientas privalo tok  dokument  pateikti.
Kliento pareiga informuoti Bank  galioja ir tuo atveju, kuomet min ta informacija yra paskelbta viešai (pvz., pri mus teismo
sprendim , pranešus apie j  viešam registrui arba j  paskelbus žiniasklaidoje).
10.3 Klientas privalo pranešti Bankui apie Kliento ir Naudos gav  mokes  mok jimo valstyb , pateikti tose valstyb se
jiems suteiktus mokes  mok toj  numerius bei kit  Banko prašom  informacij , jeigu Klientas ar Naudos gav jai yra
mokes  mok tojai ne tik Lietuvos Respublikoje. Klientas privalo pranešti Bankui apie šiame punkte nurodytos Bankui
pateiktos informacijos pasikeitimus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasikeitimo. Šiame punkte nurodyta
informacija ir jos pasikeitimai Bankui pateikiami, Klientui užpildant Banko nustatytos formos anket  ar kitu Banko nurodytu

du.
10.4 Klientas privalo nedelsdamas pranešti Bankui apie pamestus, pavogtus ar kitokiais b dais prarastus jo ir (arba) jo
atstovo asmens identifikavimo dokumentus arba Elektronines identifikavimo priemones (pvz., elektronini  paslaug
naudotojo slaptažodžius).
10.5 Klientui ne vykdžius prievol s informuoti Bank , Bankas turi teis  manyti, kad Bankui žinoma informacija yra tiksli.
10.6 Klientui nedelsiant nepatvirtinus Banko perduotos informacijos tikslumo ir nepareiškus Bankui pretenzij , laikoma, kad
Klientas atsisak  savo teis s v liau reikšti bet kokias pretenzijas.
10.7 Bankas turi teis  nepriimti informacijos, parengtos ne Paslaug  teikimo kalba.

11 KONFIDENCIALUMAS
11.1 Vis  iš Kliento gaut  informacij  ir bet koki  informacij , susijusi  su santykiais tarp Banko ir Kliento Bankas laiko
konfidencialia, išskyrus Bendrosiose s lygose, Paslaug  teikimo s lygose ir (arba) Lietuvos Respublikos teis s aktuose
numatytas išimtis.
11.2 Klientas sutinka, kad Bankas turi teis  atskleisti iš Kliento ir kitoki  informacijos šaltini  gaut  informacij  ir bet koki
kitoki  informacij , susijusi  su santykiais tarp Kliento ir Banko ( skaitant asmens duomenis), vykdydamas toliau išvardintus
reikalavimus ir toliau nurodytiems asmenims:
11.2.1 asmenims, esantiems ar ateityje tapsiantiems Banko grup s nariais tokiems tikslams:
11.2.1.1 suteikti Klientui jo prašom  paslaug , teikiam  Banko arba Banko grup s nario arba pateikti Klientui pasi lym
suteikti toki  paslaug ;
11.2.1.2 vertinti Kliento mokum , finansin  rizik  ir (arba) skol  valdym ;
11.2.1.3 parengti konsoliduotas finansines ataskaitas ir sukurti visas s lygas vykdyti bendr  (konsoliduot ) prieži  pagal
atitinkam  teis s akt  reikalavimus;
11.2.1.4 informuoti Klient  apie Sutarties, sudarytos tarp Kliento ir Banko grup s nari  vykdym ;
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11.2.1.5 Banko vardu arba prašymu vykdyti teis tus Kliento duomen  ( skaitant asmens duomenis) tvarkymo veiksmus;
11.2.2 Bank  ir (arba) Banko grup s narius priži rin ioms institucijoms, skaitant Suomijos Respublikos prieži ros
institucijas, vykdan ias bendr  (konsoliduot ) prieži ;
11.2.3 Tretiesiems asmenims, kuri  veikla yra susijusi su skol  išieškojimu arba skolinink  duomen  bazi  k rimu,
administravimu ar naudojimu, siekiant administruoti ir (arba) išieškoti Kliento siskolinimus . Tokioms duomen  baz ms
teikiama tik informacija, susijusi su Kliento finansin mis prievol mis ar skolomis, kurias delsiama gr žinti daugiau nei 30
(trisdešimt) dien ;
11.2.4 Tretiesiems asmenims, tiesiogiai susijusiems su Banko paslaug  teikimu konkre iam Klientui, t. y. tarptautin ms
Mok jimo korteli  organizacijoms; bankams korespondentams, atsiskaitym  naudojant Mok jimo korteles informacij
tvarkan ioms bendrov ms; laiduotojams ar kitokiems asmenims, užtikrinantiems Kliento prievoli  Bankui vykdym ;
notarams, tvirtinantiems turto keitimo sutartis ir (arba) kitokias sutartis ar dokumentus, kuriuos reikia tvirtinti notariškai,
spausdinimo ir (arba) pašto paslaug  teik jams, jei informacijos atskleidimas tokiems asmenims yra susij s su Banko
pranešim  Klientui spausdinimu ir (arba) siuntimu, staigoms, teikian ioms Bankui archyv  ir (arba) dokument  saugojimo
paslaugas, draudimo bendrov ms, paslaug  Klientui teik jams, kuri  paslaugoms teikti Klientas suteikia Bankui sutikim
atlikti tiesioginio debeto operacijas, auditoriams ir pan., siekiant tinkamai vykdyti su Klientu sudarytas sutartis, teikti
paslaugas ir (arba) užtikrinti ir apsaugoti Banko ir (arba) Kliento teises ir teis tus interesus;
11.2.5 kitiems Tretiesiems asmenims (advokatams, konsultantams ir pan.), teikiantiems Bankui ir (arba) Klientui reikalingas
paslaugas.
11.3 Bankas turi teis  atskleisti iš Kliento ir kitoki  šaltini  gaut  informacij  ir bet koki  kitoki  informacij , susijusi  su
Kliento ir Banko santykiais 11.2 punkte nenurodytiems Tretiesiems asmenims tik gav s atskir  išankstin  Kliento sutikim .
11.4 Bankas neprivalo laikytis 11.3 punkte numatyt  S lyg  ir turi teis  iš Kliento ir kitoki  šaltini  gaut  informacij  ir bet
koki  kitoki  informacij , susijusi  su Kliento ir Banko santykiais, atskleisti Tretiesiems asmenims be Kliento atskiro
išankstinio sutikimo ar prašymo, jei tokia Banko prievol  ar teis  yra numatyta Bendrosiose s lygose, Paslaug  teikimo

lygose, Sutartyje ir (arba) Lietuvos Respublikos teis s aktuose.

12 KLIENTO ASMENS DUOMEN  TVARKYMAS
12.1 Kliento asmens duomenis Bankas tvarko tokiais tikslais: vykdyti atitinkamuose teis s aktuose tvirtintas Banko
prievoles, sudaryti ir vykdyti Sutartis su Klientu, tinkamai suteikti Paslaugas Klientui, vertinti Kliento mokum , finansin
rizik  ir (arba) skolos valdym , vykdyti tiesiogin s rinkodaros veikl , skaitant informacijos teikim  Klientui apie Banko ir
Banko grup s nari  si lomas paslaugas, apsaugoti ir apginti Banko ir (arba) Kliento teises ir teis tus interesus, informuoti
Klient  apie su Banku ir (arba) Banko grup s nariais sudaryt  sutar  vykdym  ir (arba) kitokiais Lietuvos Respublikos
teis s aktuose numatytais ir (arba) Lietuvos Respublikos teis s akt  reikalavimus atitinkan ias tikslais.
12.2 Klientas patvirtina, kad jis žino ir sutinka su tuo, kad Bankas gali perduoti jo asmens duomenis tokioms Tretiesiems
asmenims: Bendr  s lyg  11 skyriuje išvardintiems Tretiesiems asmenims, Banko pasirinktiems Tretiesiems asmenims,
teikiantiems asmens duomen  tvarkymo paslaug , siekiant atlikti teis tus asmens duomen  tvarkymo veiksmus Banko vardu
ir (arba) nurodymu, Tretiesiems asmenims, Klientui pažeidus su Banku sudarytos Sutarties s lygas – tokiu atveju duomenys
teikiami siekiant apsaugoti ir apginti Banko teises ir teis tus interesus ir suteikti informacijos, tiesiogiai susijusios su
konkre ios Sutarties pažeidimu, o taip pat Tretiesiems asmenims, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis s akt
reikalavimais.
12.3 Bankas reikalauja iš Tre  asmen , kuriems teikiami Klient  asmens duomenys laikytis Banko asmens duomen
apsaugos taisykli . Sudarant sutartis su tokiais Tre iasiais asmenimis, jose nustatomos ir prievol s saugoti asmens duomenis.
12.4 Tarptautines bankines operacijas Bankas vykto sistem  SWIFT ir EBA kanalais. Sistemos SWIFT duomen  tvarkymo
centrai veikia ES valstyb se nar se ir Jungtin se Amerikos Valstijose. Verslo sandori  duomenys, skaitant juos iniciavusio
asmens ir gav jo asmens duomenis, saugomi tiek ES valstyb se nar se, tiek JAV esan iuose duomen  tvarkymo centruose,
nors Europos Komisija yra nusta iusi, kad pastarieji nesugeba užtikrinti tinkamo duomen  apsaugos lygio. Tod l Bankas
negali užtikrinti kad apdorojant asmens duomenis šalyse, kuriose duomen  apsaugos lygis yra nepakankamas, atitinkamos
institucijos vykdys tas pa ias prievoles ir Klientui bus garantuojamos tokios pa ios teis s, kaip ir apdorojant duomenis ES
šalyse ar kitose šalyse, sugeban iose užtikrinti tinkam  duomen  apsaugos lyg .
12.5 Klientas sutinka, kad Bankas gali gauti Kliento asmens duomenis iš valstybini  registr  ir kitoki  duomen  bazi ,
kuriose tvarkomi Kliento asmens duomenys, o taip pat iš Tre  asmen , jei toki  duomen  Bankui reikia norint priimti
sprendim  suteikti paskol , kitokias paslaugas ir valdyti siskolinimus .
12.6. Raštu ar kitokiu su Banku suderintu b du teikdamas atitinkam  prašym , Klientas turi teis  susipažinti su savo asmens
duomenimis, kuriuos tvarko Bankas, ir sužinoti, kokiam tikslui ir kaip tokie asmens duomenys tvarkomi bei kam jie yra
teikiami. Be to, Klientas turi teis  iš Banko reikalauti ištaisyti klaidingus, nepilnus ir netikslius Kliento asmens duomenis,
sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomen  tvarkymo operacijas (išskyrus asmens duomen  saugojim ),
jei asmens duomenys saugomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos statymus.
12.7. Bankas Kliento asmens duomenis tvarko tiesiogin s rinkodaros tikslais tokiu pagrindu:
12.7.1 kuomet Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys b  tvarkomi tiesiogin s rinkodaros tikslais;
12.7.2 kuomet Bankas, teikdamas Paslaugas gauna teis s aktuose nurodytus Kliento kontaktinius duomenis, tokie duomenys
teis s akt  nustatyta tvarka naudojami tiesiogin s rinkodaros tikslais be Kliento atskiro sutikimo gauti Banko paslaug
tiesiogin s rinkodaros medžiag .
12.8 Klientas turi teis  bet kuriuo metu nesutikti ar atsisakyti, kad jo asmens duomenys b  tvarkomi Banko tiesiogin s
rinkodaros tikslais, nenurodydamas tokio atsisakymo priežas .
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12.9 Savo sutikim  ar nesutikim , kad jo asmens duomenys b  tvarkomi tiesiogin s rinkodaros tikslais Klientas pareiškia
savo prašyme atidaryti S skait . Be to, Klientas gali pareikšti savo sutikim  ar nesutikim , kad jo asmens duomenys b
tvarkomi tiesiogin s rinkodaros tikslais bet kuriuo metu, bet kuriuo iš pirmiau išvardint  Bankui priimtin  b  pateikdamas
Bankui rašytin  pranešim  ir sudarydamas galimybes Bankui nustatyti Kliento tapatyb .
12.10 Konkretaus Kliento asmens duomenys tvarkomi tiesiogin s rinkodaros tikslais tol, kol Klientas naudojasi
Paslaugomis, išskyrus atvejus, kuomet Klientas pareiškia prieštaravim , kad jo asmens duomenys b  tvarkomi pirmiau
nurodytam tikslui. Tokiu atveju Bankas nebetvarko Kliento asmens duomen  tiesiogin s rinkodaros tikslais nuo Kliento
prieštaravimo gavimo dienos.
12.11 Bankas imasi vis  reikaling , pagr st  ir proting  priemoni  užtikrinti asmens duomen  apsaug  ir tai, kad juos
tvarkyt  tinkamus galiojimus turintys asmenys.
12.12. Klientas (verslininkas) ir Kliento (juridinio asmens ar verslininko) atstovai patvirtina, kad jiems buvo pranešta, kad
Bankas gali atlikti tokius veiksmus ir kad jie jiems neprieštarauja:
12.12.1 rašyti bet kokius telefoninius pokalbius su Klientu ir saugoti tokius rašus, siekiant apsaugoti Kliento ir (arba)
Banko interesus, analizuoti Banko teikiam  Paslaug  kokyb  ir tur ti Verslo sandorio ir kitokios verslo komunikacijos
rodym ;

12.12.2 naudoti vaizdo kameras steb ti erdves, kuriose teikiamos Paslaugos ir aplinkines teritorijas, siekiant užtikrinti Banko
ir Klient  saugum , apsaugoti Klient  ir j  atstov  gyvyb  ir sveikat , bei kitas Banko ir Klient  teises.
12.13 Klientas žino ir sutinka, kad Tarptautiniai mok jimai bus vykdomi sistema SWIFT ir kad Kliento ir bankini  operacij
duomenys bus teikiami užsienio valdžios institucijoms, skaitant Jungtini  Amerikos Valstij  valdžios staigas.
12.14 Bankas tvarko asmens duomenis, kol to reikia siekiant asmens duomen  tvarkymo tiksl  arba vykdant teis s aktuose
nustatytas prievoles.
12.15 Pasibaigus Kliento ir Banko santykiams, asmens duomenys banke saugomi dar 10 (dešimt) met , išskyrus atvejus,
kuomet, atsižvelgiant  Lietuvos Teis s akt  reikalavimus, Banko vidaus tvarka numato kitok  dokument  saugojimo laik .

13 PRINCIPO „PAŽINK SAVO KLIENT “ TAIKYMAS
13.1 Siekdamas sudaryti Verslo sandor  ar priimti su juo susijus  sprendim  ir vykdyti prievol  d ti tinkamas pastangas,
Bankas turi teis  tvarkyti bet kokius viešai prieinamus duomenis apie Klient  (pvz., duomenis, skelbiamus valstyb s ar
savivaldos institucij  duomen  baz se, internete, viešosiose duomen  baz se) bei iš Tre  asmen  gaut  informacij ,
jeigu toks Tre  asmen  turimos informacijos perdavimas Bankui yra teis tas.
13.2 Bankas turi teis  keistis duomenimis apie Klient  su kitomis vietos ir užsienio staigomis ir finansini  paslaug
tarpininkais (pvz., tarptautin mis korteli  organizacijomis, atsiskaitym  ir (arba) mok jim  sistemomis), siekdamas vertinti
ir apdrausti rizik  ir taikyti atsakingo skolinimo princip , o taip pat vykdyti savo teis tas prievoles (pvz., užtikrinti pinig
plovimo ir teroristini  organizacij  finansavimo prevencij ).

14 PINIG  PLOVIMO IR TERORIST  FINANSAVIMO PREVENCIJA. SANKCIJOS
14.1 Bankas vykdo Lietuvos Respublikos teis s akt  reikalavimus ir taiko Lietuvai skirtas vietines ir tarptautines priemones
pinig  plovimo ir terorist  finansavimo prevencijai užtikrinti, skaitant princip  „Pažink savo klient “.
14.2 Bankas turi teis  reikalauti, o Klientas privalo suteikti Bankui bet kokios informacijos ir dokument , susijusi  su Verslo
sandoryje naudojam  l  kilme bei kitokios informacijos ir dokument , kuri  Bankui gali prireikti siekiant laikytis pinig
plovimo ir terorist  finansavimo prevencijos bei panaši  teisinio reguliavimo nuostat . Bankas turi teis , be kita ko:
14.2.1 reguliariai tikrinti informacij , pagal kuri  nustatoma Kliento tapatyb  ir reikalauti Kliento pateikti papildom
dokument ;
14.2.2 bet kuriuo savo pasirinktu metu, skaitant atvejus, kuomet Bankui kelia abejoni  pirminio identifikavimo metu gautos
informacijos tikslumas nustatyti Kliento arba Kliento atstovo ir Naudos gav jo tapatyb ;
14.2.3 nustatyti laikin  ar nuolatini  apribojim  naudotis Paslaugomis;
14.2.4 reikalauti pateikti dokumentus ir informacij  apie Kliento veikl , skaitant duomenis apie Kliento sutar  partnerius,
apyvart , tarptautinius mok jimus, pinigini  ir nepinigini  sandori  santyk  bei duomenis apie sandorio tiksl  ir pob  bei
Kliento turto juridin  kilm ;
14.2.5 reikalauti pateikti dokumentus, pagal kuriuos vykdomi Kliento sandoriai (pvz., pardavimo, nuomos ir preki  tiekimo
sutartis, preki  dokumentus ir pan.) ir informacij  ar dokumentus, susijusius su sandorio šalimis, sandorio Naudos gav ju ir
bet kokiu kitokiu su sandoriu susijusiu asmeniu.
14.3 Bankas turi teis  nevykdyti Kliento Nurodymo, Klientui nesilaikant 14.2 punkto reikalavim .
14.4 Kiekvienos Sutarties pasirašymo dien , prad damas naudotis bet kuria Paslauga ir bet kuriuo naudojimosi tokia
Paslauga metu, Klientas pareiškia ir garantuoja Bankui, kad Klientas, bet kuris moni  grup s, kuriai priklauso Klientas,
narys, bet kuris tiesioginis ir netiesioginis Kliento akcininkas (dalyvis), bet kuris tokio organizacinio vieneto prieži ros,
kolegialaus valdymo organo narys ar vienasmenis valdymo organas, bet kuris kitas jo vadovas, pareig nas, darbuotojas,
galiotas asmuo ar bet kuris kitas atstovas:

14.4.1 n ra subjektas, kurio atžvilgiu taikomos Sankcijos, taip pat neveikia jokio kito asmens ar organizacinio vieneto, kurio
atžvilgiu taikomos Sankcijos, vardu;
14.4.2 laikosi jiems taikom  Sankcij ;
14.4.3 nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neskolina, neremia ar jokia kitokia forma nesuteikia naudojimui Banko suteikto
finansavimo ar Banko suteikto finansavimo gr žinimui suteikto užtikrinimo jokiam asmeniui ar organizaciniam vienetui,
kurio atžvilgiu taikomos Sankcijos, arba verslo operacij , susijusi  su Sankcijomis, vykdymui;
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14.4.4 neleidžia s moningai gr žinti viso Banko suteikto finansavimo ar jo dalies iš l  ar turto, kurie yra plaukos iš verslo
operacij , pažeidžian  draudimus, nustatytus bet kuriomis Sankcijomis, arba kurios gautos iš bet kurio asmens ar
organizacinio vieneto, kurio atžvilgiu taikomos Sankcijos;
14.4.5 Bankas turi teis  atsisakyti vykdyti ar dalyvauti vykdant bet kok  mok jimo nurodym  ar operacij , kuri susijusi su
subjektu (-ais), kurio (-i ) atžvilgiu taikomos Sankcijos arba kitokiu b du pažeidžia ar gal  pažeisti Sankcijas.
14.4.6 Bankas taip pat turi teis  atsisakyti sudaryti nauj  Sutart , o jau sudaryt  Sutart  – nutraukti d l prievoli , susijusi  su
Sankcijomis, pažeidimo.
14.4.7 Bankas n ra atsakingas už jokius Kliento ar Tre  asmen  nuostolius, patirtus d l 14.4.5 - 14.4.6 punktuose
nurodyt  Banko veiksm .

15 KLIENTO NURODYMAI
15.1 Klientas garantuoja Bankui, kad planuojamas sudaryti Verslo sandoris n ra neteis tas, atitinka visus teisinius
reikalavimus ir kad vykdydamas Sutart  ar Kliento Nurodymus Bankas, Banko vadovai ar darbuotojai nepatirs jokios
civilin s, administracin s ar baudžiamosios atsakomyb s.
15.2 Klientas užtikrina, kad galima nustatyti jo tapatyb , patikrinti jo atstovo galiojimus ir kad yra laikomasi vis  b tin

lyg  ir išankstini  s lyg  Nurodymui vykdyti.
15.3 Klientas Bankui priimtinu b du patvirtina savo teis  naudotis Paslaugomis. Bankas turi teis  atsisakyti sudaryti Verslo
sandor , jei bet kuris asmuo ne rodo savo tapatyb s arba galiojim  atstovauti Klientui. Tokiu atveju Bankas neatsako už žal
ar nuostolius, kuriuos suk  atsisakymas sudaryti Verslo sandor .
15.4 Visi Kliento Bankui teikiami Nurodymai turi b ti Banko nustatytos formos ir teikiami raštu arba kitokiu su Banku
suderintu b du.
15.5 Klientas užtikrina, kad jo nurodymai atitinka galiojan ias teis s akt  normas ir Sutarties s lygas.
15.6 Klientas teikia Bankui tik aiškius, tikslius, vykdomus ir Kliento vali  aiškiai išreiškian ius Nurodymus.
15.7 Bankas turi teis  manyti, kad Kliento teikiami nurodymai atitinka Kliento vali .
15.8 Jeigu galiojan statym  imperatyvios nuostatos nenumato kitaip, Bankas neatsako už Kliento Bankui teikiamuose
nurodymuose esan ias klaidas, netikslumus, nepakankamus duomenis, piktnaudžiavimo atvejus ir (arba) suklydimus bei
duomen  perdavimo klaidas. Ta pati s lyga galioja ir nety ia keliskart pateikiamiems nurodymams. Bankas turi teis  vykdyti
Nurodym , net jeigu jame yra akivaizdži  klaid .
15.9 Esant dviprasmyb ms ar neaiškumams, Bankas turi teis  pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir dokument
bei atid ti Nurodymo vykdym , kol bus gauta ir patikrinta tokia informacija ir dokumentai arba Nurodymo nevykdyti.

16 NURODYM  VYKDYMAS
16.1 Bankas vykdo Kliento Nurodymus vadovaudamasis teis s akt  reikalavimais ir atitinkamomis S lygomis, teis s
aktuose ir atitinkamose S lygose nurodytais terminais. Jeigu galiojan statym  imperatyvios nuostatos nenumato kitaip,
Bankas neatsako už Kliento ar Tre  asmen  nustatytus terminus arba Kliento ar Tre  asmen  sukelt  žal  ar
nuostolius.
16.2 Bankas turi teis  atsisakyti priimti Nurodym  vykdyti ir suteikti paslaug  arba sustabdyti Nurodymo vykdym  ar
Paslaugos teikim , jei Bankas taria, kad Nurodym  pateik s ar Paslaug  užsak s asmuo neturi atitinkam galiojim  arba
kad Nurodymas neatitinka Sutarties S lyg . Jeigu galiojan statym  imperatyvios nuostatos nenumato kitaip, Bankas
neatsako už žal , sukelt  d l tokio atsisakymo priimti ar vykdyti Nurodym  ir (arba) suteikti Paslaug .
16.3 Klientas privalo visuomet užtikrinti, kad S skaitoje b  pakankamai l  atitinkama valiuta Bankui pateiktam
Nurodymui vykdyti. Jeigu S skaitoje esan  l  atitinkama valiuta nepakanka Nurodymui vykdyti ir jei Šalys nesusitaria
kitaip, Bankas turi teis  nevykdyti viso Nurodymo arba jo dalies.
16.4 Bankas turi teis  prieš vykdydamas Nurodym  pareikalauti iš Kliento pateikti dokument , patvirtinant  teis  pinig
arba kitokio turto, naudojamo sandoriui sudaryti kilm . Bankas turi teis  atsisakyti vykdyti Nurodym , jei Klientas nesugeba
rodyti, kad pinigai arba bet koks kitoks turtas, naudojamas sandoriui sudaryti, buvo gytas teis tai arba jeigu sandoris suk

Bankui tarim  d l galimo pinig  plovimo arba terorist  finansavimo.
16.5 Klientas privalo sukurti visas nuo jo priklausan iais s lygas Nurodymams vykdyti. Klientui ne vykdžius šios prievol s,
Bankas turi teis  nevykdyti Nurodymo. Jeigu galiojan statym  imperatyvios nuostatos nenumato kitaip, Bankas neatsako
už žal  ar nuostolius, kuriuos Klientas ir (arba) Tretysis asmuo patiria tokiu atveju.
16.6 Bankui pateiktas Nurodymas galioja, kol jis yra vykdomas arba kol Bankas nusprendžia, kad Nurodymas yra atšauktas.
Klientas gali atšaukti arba pakeisti Nurodym , kol Bankas nepriima jo vykdyti. Bankas turi teis  savo nuoži ra atsisakyti
atšaukti ir (arba) pakeisti Nurodym , priimt  vykdyti. Jei Bankas Kliento prašymu atšaukia arba pakei ia Nurodym , kuris
yra priimtas vykdyti, Klientas privalo atlyginti visas Banko išlaidas ir nuostolius, patirtus d l to, kad Nurodymas buvo
priimtas vykdyti, atšauktas, ir (arba) pakeistas. Bankas informuoja Klient  apie tai, kad Nurodymas buvo atšauktas ar
pakeistas.
16.7 Bankas turi teis  atmesti Kliento Nurodym , išskyrus ypatingas aplinkybes, kuomet Bankas gali manyti, kad Klientas
pritars tokiam veiksmui.
16.8 Jei Bankui kyla abejoni  d l Nurodymo teis tumo, jis turi teis  pareikalauti iš Kliento papildom rodym , kuriuos
Klientas privalo suteikti savo s skaita Bankui priimtina forma ir (arba) b du prieš pradedant vykdyti Nurodym .
16.9 Jei Kliento pateiktas Nurodymas yra neteisingas arba nepilnai parengtas (pvz., jeigu Bankui pateikti ne visi duomenys,
kuri  reikia Bankui ir kuri  jis prašo Nurodymui vykdyti), Bankas turi teis  pasirinkti, kaip vykdyti Nurodym ,
atsižvelgdamas  patikimos bankininkyst s veiklos principus ir kitokius atitinkamus papro ius arba Nurodymo nevykdyti.
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Jeigu galiojan statym  imperatyvios nuostatos nenumato kitaip, Bankas neatsako už pirmiau nurodytu b du vykdytus
Nurodymus ar už žal  ir nuostolius, atsiradusius d l Nurodym  nevykdymo.
16.10 Bankas turi teis  atsisakyti vykdyti Nurodym , jei Nurodymas pateiktas ne Paslaug  teikimo kalba.
16.11 Bankas turi teis  vis  savo prievol  arba jos dal  perduoti vykdyti Tretiesiems asmenims, jeigu to reikalauja prievol s
pob dis arba tai suteikia galimyb  Nurodym vykdyti ekonomiškesniu b du, atsižvelgiant  Kliento interesus.
16.12 Bankas turi teis  atsisakyti vykdyti Nurodym , susijus  su kita šalimi (pvz., užsienio valiuta, gav ju užsienio šalyje,
gav jo banku užsienio šalyje) arba nustatyti Nurodymo apribojimus, jeigu tai padaryti b tina atsižvelgiant  atitinkamos
šalies valdžios institucij  arba banko reikalavimus.
16.13 Bankas turi teis  nepriimti ir (arba) nevykdyti Kliento Nurodymo jei, Banko nuomone, Klientas ar Kliento atstovas
pateikdamas Nurodym  elgiasi neadekva iai arba yra priežas  manyti, kad Klientas ar Kliento atstovas yra apsvaig s nuo
alkoholio, psichotropini , narkotini  ar kitoki  medžiag , turin  poveik prastinei ar racionaliai elgsenai arba Bankui kelia
abejoni  Kliento arba jo atstovo veiksnumas arba geb jimas pareikšti savo laisv  vali  teikiant Nurodym  Bankui.
16.14 Jei Bankas vykdo savo teis  ar prievol , vykdytin  po to, kai Klientas vykdys tam tikr  savo prievol , tur s vykti
tam tikras vykis arba tur s b ti išpildoma tam tikra Sutartyje numatyta išankstin  s lyga, prieš tai, kai vykdoma tokia
prievol , vyksta toks vykis ar išpildoma tokia s lyga, tai nereiškia, kad Bankas atsisako tokios išankstin s s lygos. Klientas
turi užtikrinti, kad tokia išankstin  s lyga bus nedelsiant vykdyta.
16.5 Bankas informuoja Klient  apie Kliento nurodym vykdym  S skaitos išraše. Klientas turi teis  gauti S skaitos išrašus
ir (arba) susipažinti su juose esan ia informacija Banko patalpose arba naudodamasis Internetin s bankininkyst s sistema.

17 MOK JIMO PASLAUG  BENDROSIOS S LYGOS
17.1. Mok jimo paslaug  s lyg  ir savybi  taikymas
17.1.1 Bendrosios s lygos apima Mok jimo paslaug  bendr sias s lygas ir taikomos visiems Kliento ir Banko santykiams
teikiant Mok jimo paslaugas.
17.1.2. Mok jimo paslaug  savyb s nurodomos Bendrosiose s lygose, Paslaug  teikimo s lygose ir Sutartyse.

17.2 Mok jimo nurodym  vykdymas ir sutikim  atlikti mok jimus suteikimas
17.2.1 Nor damas atlikti Mok jim , Klientas privalo Banko nustatyta tvarka pateikti Bankui nustatytos formos pilnai
užpildyt  Mok jimo nurodym , kuriame pateikiama visa reikalinga informacija.
17.2.2 Mok jimo nurodymai turi b ti pildomi lotyniškomis raid mis Paslaug  teikimo kalba arba kita Bankui priimtina
kalba. Bankas neprivalo versti Mok jimo nurodyme esan ios informacijos.
17.2.3 Klientas gali teikti Mok jimo nurodymus eurais ir užsienio valiutomis, kuriomis Bankas atlieka Mok jimus.
Informacija apie valiutas, kuriomis Bankas atlieka Mok jimus skelbiama Banko patalpose ir Banko tinklapyje.
17.2.4 Klientui nepateikus vis  b tin  duomen  Mok jimo nurodyme, Bankas turi teis , bet ne prievol , paprašyti Kliento
suteikti papildomos informacijos. Bankui neišsiaiškinus Mok jimo nurodymo duomen  iki kitos Banko darbo dienos
pabaigos nuo pri mimo vykdyti Mok jimo nurodym , Bankas turi teis  atsisakyti vykdyti tok  Mok jim .
17.2.5 Bankas turi teis  atsisakyti atlikti Mok jim , jeigu nesilaikoma Bendrosiose s lygose ir (arba) Paslaug  teikimo

lygose numatyt  nuostat  arba jeigu Mok jim  atlikti draudžia statymai ir kiti teis s aktai, kuri  reikalavim  Bankas
privalo laikytis. Apie atsisakym  atlikti Mok jim  ir tokio atsisakymo priežastis Bankas praneša Klientui Internetin s
bankininkyst s sistema arba kitokiu Šali  suderintu b du, išskyrus tuos atvejus, kuomet Bankui taikomi teis s aktai draudžia
pateikti toki  informacij . Bankas turi teis  imti komisin  mokest  už min  pranešim . Bankas neatsako už žal  ar
papildomus nuostolius, kuriuos Klientas patiria d l šiame straipsnyje nurodyto atsisakymo atlikti Mok jim .
17.2.6 Bankas nevykdo Mok jimo nurodym , kuriems vykdyti nepakanka Mok jim  s skaitoje esan  l  liku io.
Mok jimo nurodymai, Kliento teikiami Internetin s bankininkyst s sistema, kuriems vykdyti nepakanka Mok jim

skaitoje esan  l  liku io, netenka galios dienos pabaigoje.
17.2.7 Bankas neatsako už žal  ar papildomas išlaidas, kurias Klientas gali patirti d l to, kad Bankas ne vykdo arba
netinkamai vykdo Mok jimo nurodym , jeigu Kliento Mok jimo nurodyme esantis Gav jo s skaitos numeris (IBAN ar
kitokio Bankui priimtino formato) yra negaliojantis ar netikslus, neatitinka kitoki  nurodyt  Mok jimo sandorio duomen  ir
jeigu Kliento Mok jimo nurodyme pateikti duomenys yra netiksl s ar neišbaigti.
17.2.8 Klientui Mok jimo nurodyme pateikus netiksli  informacij , kuria naudojantis identifikuojami Mok jime
dalyvaujantys bankai, Bankas turi teis  vienašališkai j  patikslinti. Vykdydamas Mok jimo nurodymus, Bankas kaip
ekspertas turi teis  vykdyti Mok jimo nurodymus nesudarydamas su Klientu jokios papildomos Sutarties ir pasirinkdamas
geriausi  b  nurodymams vykdyti.
17.2.9 Klientas sutinka, kad Vietini  ir Tarptautini  mok jim  atveju, Bankas savo prievoles, susijusias su Mok jimo
nurodymu vykdo, kuomet Mok jimo suma yra pervedama Gav jo Bankui arba Bankui tarpininkui/ Bankui korespondentui
iki nurodyto termino, kuris skelbiamas Banko tinklapyje. Gav s Mok jimo sum , Gav jo bankas arba Bankas tarpininkas/
Bankas korespondentas privalo toliau tinkamai vykdyti Mok jim .
17.2.10 Bankas neatsako už ne vykdytus ar netinkamai vykdytus Mok jimo nurodymus, jeigu nurodymo vykdymas užtruko

l statym  nustatyt  ar kitoki  Bankui taikom  kontrol s reikalavim . Bankas neatsako Klientui už Mok jimo nurodym
nevykdym  arba delsim  juos vykdyti, jeigu tok  nevykdym  ar delsim  suk  klaida mok jim  sistemoje, klaida duomen
tvarkymo ir duomen  perdavimo arba bet kokioje kitokioje programoje ar sistemoje, kuri  Bankas naudoja Mok jimo
nurodymams atlikti.
17.2.11 Klientas sutinka, kad Mok jimas laikomas patvirtintu (autorizuotu) Kliento, jeigu:
a) Mok jimo nurodymas yra pateiktas popierine forma ir patvirtintas Bankui pateiktoje Paraš  pavyzdži  kortel je esan iais
parašais ir (arba) antspaudu;
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b) Mok jimo nurodymas yra pateiktas Internetin s bankininkyst s sistema ir sutikimas j  atlikti yra suteiktas pagal
elektronini  paslaug  sutarties s lygas.
Klientas sutinka, jog Bankas gali laikyti, jog pirmiau nurodyta tvarka patvirtindamas sandor  Klientas neatšaukiamai
patvirtina ir sutinka su Mok jimo nurodyme esan ia suma ir kitokia informacija.

17.3 Komisiniai mokes iai
17.3.1 Bankas si lo Klientui tokius b dus mok ti komisinius mokes ius už Mok jimus:
a) „SHA“ (bendras) – Gav jas ir Mok tojas kiekvienas sumoka savo banko komisinius mokes ius. Jeigu Klientas Mok jimo
nurodyme nurodo komisini  mokes  Mok jimo b  „SHA“, Klientas privalo užtikrinti, kad Mok jim  s skaitoje bus
pakankama l  suma Mok jimui atlikti ir Paslaug  ir operacij kainiuose nurodytiems Banko komisiniams mokes iams
sumok ti. Bankas pateikia Kliento Mok jimo nurodym  Bankui tarpininkui/ Bankui korespondentui, atitinkamame SWIFT
pranešimo laukelyje nurodydamas variant  „SHA“. Tai atlikus, laikoma, kad Bankas atliko savo prievoles, susijusias su
Mok jimo atlikimu pagal b dui „SHA“ galiojan ias taisykles. Visi Mok jime dalyvaujantys bankai (neskaitant paties
Banko) turi teis  išskaityti komisinius iš Mok jimo sumos, jeigu to reikalauja sutarties, sudarytos tarp Gav jo ir j
aptarnaujan io banko s lygos.
Ta iau EEE ribose atliekant Mok jimus EEE valstybi  nari  nacionalin mis valiutomis, Gav jo bankas turi teis  išskaityti
komisinius iš pervestos pinig  sumos, prieš skaitydamas j  Gav jo s skait .
b) „OUR“ (Mok tojas) – visus komisinius mokes ius sumoka Mok tojas. Jeigu Klientas Mok jimo nurodyme nurodo
komisini  mokes  Mok jimo b  „OUR“, Klientas privalo užtikrinti, kad Mok jim  s skaitoje bus pakankama l  suma
Mok jimui atlikti ir be to privalo sumok ti Paslaug  ir operacij kainiuose nurodyt  Banko komisini  mokes  mokes
sum . Bankas perduoda Kliento Mok jimo nurodym  Bankui tarpininkui/ Bankui korespondentui, atitinkamame SWIFT
pranešimo laukelyje nurodydamas variant  „OUR“ ir tokiu b du nurodydamas Bankui tarpininkui/ Bankui korespondentui
sumok ti gav jui vis  Mok jimo sum . Tai atlikus, laikoma, kad Bankas atliko savo prievoles, susijusias su Mok jimo
atlikimu pagal b dui „OUR“ galiojan ias taisykles. Jei Mok jime dalyvaujantys bankai reikalauja sumok ti komisinius,
Bankas nuskaito tokius komisinius iš Kliento Mok jim  s skaitos be Kliento išankstinio sutikimo.
17.3.2 Klientui Mok jimo nurodyme nenurodžius komisini  mokes  mokes  Mok jimo b do, taikomas komisini
mokes  mokes  Mok jimo b das „SHA“.
17.3.3 Atliekant SEPA mok jimus, nurodomas komisini  mokes  Mok jimo b das „SHA“. Klientui nevykdant šios
prievol s ir nurodant komisini  mokes  Mok jimo b  „OUR“, Bankas turi teis  pakeisti komisini  mokes  Mok jimo

 „SHA“ arba atsisakyti atlikti Mok jim .
17.3.4 Atliekant SEPA mok jimus, kuomet Gav jo bankas yra registruotas EEE valstyb se nar se, taip pat užsienio
valstyb se, kurios savanoriškai priima ir vykdo SEPA mok jimo schemas (pvz. Monake, Šveicarijoje), komisini  mokes
Mok jimo b das „OUR“ gali b ti nurodomas tik tuo atveju, jeigu tokios operacijos metu atliekamas valiutos konvertavimas
arba jeigu Mok jimo valiuta n ra vienos iš pirmiau min  šali  valiuta.
17.3.5 Bankas turi teis  nurašyti komisin  mokest  iš Gav jo s skaitos, jeigu Paslaug  ir operacij kainiuose yra numatyti
komisiniai mokes iai, mokami už gaunamas sumas ir nurodyta, kad tokius komisinius  mokes ius sumoka Gav jas („BEN“ /
„SHA“).
17.3.6 Bankas gali nustatyti papildom  s lyg , susijusi  su Paslaug  ir operacij kainiuose nurodytais komisiniais
mokes iais, taip pat šio 17.3 straipsnio išim .

17.4 Mok jimo ir komisini  mokes  valiuta
17.4.1 Klientas privalo užtikrinti, kad jo Mok jim  s skaitoje esan  l  liku io pakaks Mok jimui atlikti ir Banko
komisiniams mokes iams sumok ti. Klientas privalo užtikrinti, kad Mok jimo suma bus denominuota Mok jimo valiuta
arba nurodyti Bankui konvertuoti l šas kita valiuta  Mok jimo valiut  (ši nuostata negalioja Vietini  mok jim  atveju).
Tokiu atveju, jei Šalys n ra susitarusios d l kitokio valiutos keitimo kurso, Bankas pritaiko Nustatyt  valiutos keitimo kurs .
Vietini  mok jim  atveju, jei Kliento Mok jim  s skaitoje esan  l  liku io Mok jimo valiuta nepakanka, Klientas,
vadovaudamasis Bendr  S lyg  21 skyriaus nuostatomis, privalo atlikti valiutos konvertavimo operacij  prieš atlikdamas
Vietin  mok jim , tokiu b du sudarydamas galimyb  Bankui atlikti Vietin  mok jim .
Jei Klientas naudojasi Internetin s bankininkyst s sistema, informacij  apie Nustatyt  valiutos keitimo kurs  jis gali rasti
šioje sistemoje.
Klientui nesinaudojant Internetin s bankininkyst s sistema, informacija apie Nustatyt  valiutos keitimo kurs , pritaikyt
konkre ios operacijos atveju Klientui pateikiama S skaitos išrašuose arba atskirai, Kliento prašymu.
17.4.2 Jei Klientas pateikia Mok jimo Nurodym , pagal kur  Mok jimas turi b ti atliktas po to, kai bus atlikta valiutos
konvertavimo operacija, ir nurodo komisini  mokes  mok jimo b  „OUR“, konvertuojama Mok jimo suma. Tokiu
atveju Kliento Mok jim  s skaitos likutis Mok jimo valiuta neturi reikšm s.
17.4.3 Jei Klientas pateikia Mok jimo nurodym , pagal kur  Mok jimas turi b ti atliktas po to, kai bus atlikta valiutos
konvertavimo operacija, ir nurodo komisini  mokes  mok jimo b  „SHA“, atsižvelgiama  Mok jim  s skaitos likut
Mok jimo valiuta, o Klientas privalo nurodyti Bankui  Mok jimo valiut  konvertuoti tik tr kstam  sum  Mok jimui atlikti.
17.4.4 Jei Šali  sudarytoje Sutartyje ar Paslaug  ir operacij kainiuose nenurodyta kitaip, Kliento komisiniai Bankui
skai iuojami ir mokami eurais. Kitokios Kliento Bankui mok tinos sumos yra mokamos Šali  suderinta valiuta. Jeigu l
liku io S skaitoje nepakanka sumok ti komisinius mokes ius ar kitoki  Bankui mok tin  sum  nurodyta valiuta, Bankas
gali savo nuoži ra konvertuoti S skaitoje esan  valiut  reikaling  valiut , tam tikslui pritaikydamas Nustatyt  valiutos
keitimo kurs .
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17.4.5 Klientui pateikus Bankui kelet  Mok jimo nurodym , kuri  bendra suma yra didesn  nei S skaitos likutis, Bankas
savo nuoži ra nustato toki  Nurodym  vykdymo eiliškum .
17.4.6 Klientas turi teis  pervesti ir (arba) S skaitoje laikyti l šas bet kokia valiuta, kuria Bankas paprastai vykdo sandorius.
Mok jim  kitomis valiutomis Bankas nepriima ir nevykdo. Banko aptarnaujam  valiut  s rašas skelbiamas Banko patalpose
ir Banko tinklapyje. Jeigu Bankas nustoja aptarnauti vien  valiut  arba pradeda dirbti su valiuta, kuri pirmiau nebuvo
aptarnaujama, Bankas apie tai praneša Banko tinklapyje.
17.4.7 Bankas turi teis  nustatyti bet kokias Mok jim  užsienio valiuta s lygas ir (arba) apribojimus, kurie yra nustatyti
atitinkamos valiutos kilm s šalyje ir turi takos Bankui, šiam atliekant Mok jimus atitinkama valiuta.
17.4.8. Jeigu Banko darbo dienos pabaigoje S skaitoje susidaro siskolinimas tam tikra valiuta, o Šalys n ra sudariusios
overdrafto sutarties, Bankas turi teis  padengti tok siskolinim  bet kokia S skaitoje esan ia valiuta, pritaikydamas
Nustatyt  valiutos keitimo kurs .

17.5 Bankas tarpininkas/Bankas korespondentas ir korespondentin s s skaitos
17.5.1 Atlikdamas Mok jimus, skirtus Klientui arba inicijuotus Kliento (išskyrus Mok jimus iš vienos Kliento Mok jim

skaitos  kit  ir vieno Kliento mok jimus kitam Klientui, turin iam mok jim  s skait  Banke), Bankas naudojasi
patvirtintame bank  korespondent  s skait  s raše išvardytomis bank  korespondent  s skaitomis, o taip pat vietin mis ir
tarptautin mis mok jim  ir atsiskaitym  sistemomis. Banko pagrindini  bank  korespondent  s rašas skelbiamas Banko
tinklapyje. Bankas turi teis  vienašališkai koreguoti bank  korespondent  s raš . Nenurodžius konkre ios toki  pakeitim
sigaliojimo datos, jie sigalioja juos paskelbus Banko tinklapyje.

17.5.2 Nepriklausomai nuo to, ar Klientas savo Mok jimo nurodyme nurodo bank  tarpinink  / bank  korespondent , ar ne,
Bankas turi teis  be Kliento sutikimo naudotis kito banko tarpininko / banko korespondento paslaugomis Kliento pateiktam
Mok jimo nurodymui vykdyti. Gr žinus tokiu b du pervestas l šas Bankui, Bankas pakartotin  pervedim  atlieka savo

skaita. Jei Bankui gr žinamos ir pakartotinai pervestos l šos, Mok jimo suma gr žinama  Kliento Mok jim  s skait ;
Mok jimo komisini  mokes  suma negr žinama.
17.5.3 Bankas turi teis  ne skaityti  Kliento Mok jim  s skait  l , kol tokios l šos bus sumok tos  Banko s skait ,
esan  banke korespondente.
17.5.4 Klientas prisiima vis  su Kliento l šomis, skaitomomis  Banko pagrindini  bank  korespondent  s raše nesan
bank  korespondent  s skaitas, susijusi  rizik .
17.5.5 Klientas prisiima vis  rizik , susijusi  su valiutos keitimo apribojimais, mokes iais, rinkliavomis ir kitokiais
mok jimais, galiojan iais atitinkamoje šalyje bei su tam tikros šalies nacionalini statym  pakeitimais, teismo
nuosprendžiais, valdžios institucij  ir centrinio banko sprendimais, d l kuri  Bankas, Klientas ar tre iosios šalys gali patirti
nuostoli  ar papildom  išlaid , susijusi  su Mok jim  atlikimu.

17.6 Mok jim  atlikimo terminai
17.6.1 Mok jimo nurodymo gavimo laikas yra laikas, kuomet Bankas gauna Banko nustatytos formos Mok jimo nurodym ,
pateikt  Banko nustatyta tvarka ir iki Banko tinklapyje nurodyto laiko nurodymams pateikti.
17.6.2 Mok jimo nurodymo gavimas negarantuoja, kad jis bus vykdytas. B tina Mok jimo nurodymo vykdymo s lyga yra
vis  Bendrosiose s lygose, Paslaug  teikimo s lygose ir Mok jim statyme ar kituose teis s aktuose, reglamentuojan iuose
Mok jim  atlikim , išd styt  reikalavim vykdymas.
17.6.3 Kliento Mok jim  atlikimo terminai priklauso nuo Mok jim  tip  ir Banko tinklapyje nurodyto laiko nurodymams
pateikti.
17.6.4 Pasirinkt  Mok jimo tip  Klientas nurodo savo Mok jimo nurodyme. Klientui nenurodžius pasirinkto Mok jimo tipo,
Mok jimas atliekamas kaip standartinis (paprastas) mok jimas.
17.6.5 Jeigu Kliento Mok jimo nurodymas gaunamas Banke iki Banko tinklapyje nurodyto laiko nurodymams pateikti,
Bankas perveda l šas Bankui korespondentui ne v liau nei Banko tinklapyje nurodyta vykdymo diena. Jeigu Banko
tinklapyje nurodyta vykdymo diena yra Gav jo banko arba Banko korespondento ne darbo diena arba šven  diena
Mok jimo valiutos šalyje, Bankas perveda l šas Bankui korespondentui pirm  Banko korespondento darbo dien , kuri ir yra
traktuojama kaip vykdymo data. Jeigu laikotarpiu nuo Mok jimo nurodymo pateikimo ir vykdymo dienos Lietuvoje arba
Banko korespondento šalyje yra ne darbo dien , l šos pervedamos Bankui korespondentui per atitinkam  dien  skai .
17.6.6 Bankas negali užtikrinti, kad Mok jimo l šos bus skaitytos  Gav jo s skait  Banko tinklapyje nurodytomis
vykdymo dienomis.

17.6.7 Jei Klientui skirtas Mok jimas yra denominuotas vienos iš EEE valstybi  nari  valiuta ir yra atliekamas bet kurioje
EEE valstyb je nar je, Bankas tokio Mok jimo sum skaito  Kliento Mok jim  s skait  ne v liau nei Banko darbo dien ,
kuomet Klientui skirtas Mok jimas skaitomas Banke.
17.6.8 Jei Klientui skirtas Mok jimas yra denominuotas ne EEE valstybi  nari  valiuta arba yra atliekamas ne EEE
valstyb je nar je, Bankas turi teis  ne skaityti Mok jimo sumos  Kliento Mok jim  s skait , kol Bankas sitikins, kad
Mok jimo suma yra skaityta  Banko korespondento, kurio paslaugomis Bankas naudojasi, s skait .
17.6.9 Bankas neatsako už žal  ar papildomas išlaidas, kurias Klientas patiria, jei Mok jimas buvo neatliktas arba buvo
atliktas netinkamai d l Mok jimuose dalyvaujan  Tre  asmen  kalt s.

17.7 Klientui skirti mok jimai
17.7.1 Laikoma, kad Mok jimas vykdytas tinkamai, jeigu jis vykdytas pagal Mok jimo nurodyme IBAN formate nurodyt
Kliento s skaitos numer .
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17.7.2 Bankas turi teis vykdyti Klientui skirt  Mok jim  pagal Mok jimo nurodyme nurodyt  Unikal  identifikatori . Be
to, Bankas neprivalo tikrinti, ar Unikalus identifikatorius, nurodytas Mok jimo nurodyme, atitinka kit  informacij , išd styt
Klientui skirtame ir Banko gautame Mok jimo nurodyme. Ta iau Bankas turi teis  (bet ne prievol ) tam tikrais atvejais
patikrinti, ar Mok jimo nurodyme nurodytas Mok jim  s skaitos numeris atitinka Kliento vard  arba pavadinim , o esant
netikslumams atsisakyti atlikti Mok jim  arba prašyti patikslinti duomenis.
17.7.3 Jeigu l šos  Kliento Mok jim  s skait skaitomos per klaid  d l Banko kalt s, Bankas turi teis  nurašyti tokias l šas
nuo Kliento mok jim  s skaitos be Kliento sutikimo, apie tai pranešdamas Klientui S skaitos išraše.
17.7.4 Jeigu l šos  Kliento Mok jim  s skait skaitomos per klaid  ir Bankas gauna prašym  iš Mok tojo banko jas
gr žinti, tokios klaidingai skaitytos l šos gali b ti gr žinamos Mok tojo bankui tik gavus rašytin  Kliento sutikim .
17.7.5 Bankas turi teis  ne skaityti Klientui skirto Mok jimo arba gr žinti tokio Mok jimo l šas Mok tojo bankui, jeigu:
a) Mok jimas yra gautas iš šalies, esan ios šali , tariam  parama pinig  plovimui ar terorist  finansavimui s raše, arba
šalies, esan ios šali , kurioms taikomos Sankcijos, s raše arba tarpinink , kurie veikia kitose šalyse, ta iau kuri  pagrindin s
bendrov s yra registruotos šalyse, priklausan iose bet kuriam iš toki  s raš ; o taip pat iš Mok toj , esan  subjekt ,
tariam  parama pinig  plovimui ar terorist  finansavimui, arba kuriems taikomos Sankcijos, s raše;

b) Mok tojas n ra tinkamai identifikuotas;
c) kitais atvejais, siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) Banko teis tus interesus ir to daryti nedraudžia Lietuvos Respublikos
statymai.

Tokiais atvejais Bankas neatsako už žal  ar papildomas išlaidas, kurias Klientas gali tiesiogiai arba netiesiogiai patirti d l to,
kad Mok jimas nebuvo vykdytas. Lietuvos Respublikos statymuose ar kituose teis s aktuose numatytais atvejais Bankas
neturi teis s aiškinti priežas , d l kuri  Klientui skirtos Mok jimo l šos n ra skaitomos  Kliento s skait .

17.8 Mok jimo nurodymo koregavimas, atšaukimas, tyrimas ir gr žinimas
17.8.1 Banko nustatyta tvarka pateikdamas Bankui nustatytos formos prašym , Klientas turi teis  pranešti Bankui apie
pateikto Mok jimo nurodymo pakeitimus, susijusius su tokiais dalykais:
a) Gav ju;
b) Gav jo s skaitos numeriu;
c) Mok jimo paskirtimi.
Ta iau Bankas negarantuoja, kad Mok jimo nurodymas bus pakoreguotas. Jei Mok jimo nurodymas dar nebuvo vykdytas,
Bankas m gina j  pakoreguoti pagal Kliento pranešime nurodytus pakeitimus. Jei Klientas praneš  apie jau vykdyto
Mok jimo nurodymo pakeitimus, Bankas savo galimybi  ribose kreipiasi  Gav jo bank  arba bank  tarpinink /bank
korespondent , siekdamas pranešti jiems apie vykdyto Mok jimo nurodymo korekcijas pagal Kliento instrukcijas.
17.8.2 Klientas turi teis  pranešti Bankui apie Bankui pateikto Mok jimo nurodymo atšaukim , nustatyta tvarka pateikdamas
Bankui nustatytos formos prašym . Ta iau Bankas negarantuoja, kad Mok jimo nurodymas bus gr žintas. Jei Mok jimo
nurodymas dar nebuvo vykdytas, Bankas imasi reikaling  priemoni  sustabdyti tokio Mok jimo nurodymo vykdym .
Mok jimo nurodymo gr žinimo atveju už j  sumok ti komisiniai mokes iai negr žinami. Jei teikiant Mok jimo nurodym
Bankui, jame nurodoma atlikti valiutos keitim , siekiant užtikrinti pakankam  l  Mok jimo valiut  kiek , gr žinant
Mok jimo nurodym , valiutos keitimo operacija n ra anuliuojama.
17.8.3 Klientui pranešus apie Mok jimo nurodymo atšaukim  po to, kai jis jau buvo vykdytas:
a) Tarptautinio mok jimo atveju,- Bankas savo galimybi  ribose kreipiasi  Gav jo bank  arba bank  korespondent ,
siekdamas atgauti pervestas l šas. Pinigus  Kliento Mok jim  s skait  Bankas gr žina tik po to, kai jos b na gr žinamos
Bankui;
b) Vietinio mok jimo atveju,- Bankas savo galimybi  ribose kreipiasi  Gav jo bank , kad šis gr žint  Mok jimo sum .
Mok jimo suma Klientui gr žinama tik po to, kai l šas Bankui gr žina Gav jo bankas;
c) Vietinio mok jimo, kuomet tiek Mok tojas, tiek Gav jas turi Mok jim  s skait  Banke atveju,- Bankas stengiasi su
Gav ju susisiekti tiesiogiai. Mok jimo suma Klientui gr žinama tik po to, kai l šas gr žina Gav jas.
17.8.4 Gav s Banko reikalavimus atitinkant  Kliento prašym , Bankas atlieka tyrim  d l Kliento pervest , bet Gav jo
negaut  arba Klientui skirt  ir Banke negaut  l .
17.8.5 Bankas turi teis  iš Kliento gauti Paslaug  ir operacij kainiuose nustatyto dydžio Mok jimo nurodymo koregavimo,
atšaukimo, tyrimo ir gr žinimo komisinius mokes ius ir kitokius komisinius mokes ius, kuriuos vykdant Mok jimo
nurodym  nustato jo vykdyme dalyvaujantys bankai.

17.9 Vietini  mok jim  s lygos
17.9.1 Teikdamas Bankui SEPA mok jim  nurodymus, Klientas nurodo tokius duomenis:

a) dat , kuomet Mok jimo nurodymas yra parengtas;
b) Mok tojo pavadinim  arba, jei Mok tojas yra fizinis asmuo (verslininkas) – mok tojo vard  ir;
d) Mok tojo Mok jim  s skaitos, nuo kurios bus nurašoma Mok jimo suma numer  (IBAN formatu);
e) valiutos kod  (EUR);
f) Mok jimo sum  skai iais ir žodžiais, jei tai padaryti prašoma Mok jimo nurodymo blanke;
g) Gav jo pavadinim  (jei Gav jas juridinis asmuo) arba vard  ir pavard  (jei Gav jas fizinis asmuo);
h) Gav jo s skaitos Gav jo banke numer  (IBAN formatu);
j) Mok jimo paskirt  arba Nuorod  gav jui ( mokos kod );
l) Mok jimo r , priklausomai nuo jo prioriteto (standartinis (paprastas) arba skubus), nurodant Mok jimo
vykdymo dat . Nenurodžius Mok jimo nurodymo prioriteto, Bankas j  traktuoja kaip standartin  (paprast );

m) papildom  šali  susitarimu nustatyt  informacij  apie Mok jim , kuri  atpaž sta SEPA mok jim  sistemos.
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17.9.2 Bankas turi teis  nustatyti Vietini  mok jimo nurodym  form  bei papildomus Vietiniams mok jimo nurodymams
keliamus reikalavimus. Vis d lto, Bankas privalo savo patalpose arba Internetin s bankininkyst s sistemoje iš anksto
informuoti Klient  apie naujas Vietini  mok jimo nurodym  formas ir papildomus Vietiniams mok jimo
nurodymams keliamus reikalavimus, prieš Klientui pateikiant atitinkam  Mok jimo nurodym .

17.10 Tarptautini  mok jim  s lygos
17.10.1 Teikdamas Bankui Tarptautini  mok jim  nurodymus, Klientas nurodo tokius duomenis:

a) dat , kuomet Mok jimo nurodymas yra parengtas;
b) Mok tojo pavadinim  ir registracijos kod  (jei Mok tojas yra juridinis asmuo) arba, jei Mok tojas yra fizinis

asmuo (verslininkas) – mok tojo vard , pavard , asmens kod  (jei mok tojui Lietuvoje yra suteiktas
asmens kodas) arba gimimo dat  (jeigu mok tojui Lietuvoje asmens kodas nesuteiktas);

c) Mok tojo adres  (jeigu Mok jimo nurodymas yra pateiktas popierine forma);
d) Mok tojo Mok jim  s skaitos, nuo kurios bus nurašoma Mok jimo suma numer  (IBAN formatu);
e) ISO standart  atitinkant  Mok jimo sumos valiutos kod ;
f) Mok jimo sum  skai iais ir žodžiais, jei tai padaryti prašoma Mok jimo nurodymo blanke;
g) Gav jo pavadinim  (jei Gav jas juridinis asmuo) arba vard  ir pavard  (jei Gav jas fizinis asmuo);
h) Gav jo Unikal  identifikatori  (EEE valstyb se nar se) arba s skaitos numer . Jeigu šalyje, kurioje yra

Gav jo bankas, naudojamas IBAN s skaitos numerio formatas, Gav jo s skaita tur  b ti nurodoma
šiame formate;

i) Gav jo adres  ir šal , kurioje jis gyvena / yra registruotas;
j) Gav jo Banko tiksl  ir piln  pavadinim  ir adres  (bent jau miest  ir šal );
k) Mok jimo duomenis. Mok jimo duomen  tekst , ne ilgesn  nei 140 ženkl  Bankas perduoda nepakeist ,

ta iau bet kokia teksto dalis po 140-ojo ženklo perduota nebus;
l) Paslaug  ir operacij kainiuose nurodyt  komisini  mokes  mok jimo b  („SHA“ arba „OUR“). Jei

Mok jimo nurodyme komisini  mokes  mok jimo b das nenurodomas, Paslaug  ir operacij kainiuose
nustatyti atitinkamos Mok jimo r šies komisiniai mokes iai mokami naudojant b  „SHA“;

m) Mok jimo r , priklausomai nuo jo prioriteto (standartinis (paprastas), skubus arba labai skubus), nurodant
Mok jimo vykdymo dat . Nenurodžius Mok jimo nurodymo prioriteto, Bankas j  traktuoja kaip
standartin  (paprast ).

17.10.2 Bankas turi teis  nustatyti Tarptautini  mok jimo nurodym  form  bei papildomus Tarptautiniams mok jimo
nurodymams keliamus reikalavimus. Vis d lto, Bankas privalo savo patalpose arba Internetin s bankininkyst s sistemoje iš
anksto informuoti Klient  apie naujas Tarptautini  mok jimo nurodym  formas ir papildomus Tarptautiniams mok jimo
nurodymams keliamus reikalavimus, prieš Klientui pateikiant atitinkam  Mok jimo nurodym .

17.11 Periodini  mok jim  (pavedim ) s lygos
17.11.1 Periodinis mok jimas (pavedimas) yra Sutartis d l reguliaraus fiksuotos sumos Mok jimo vykdymo, atliekant
Mok jim  iš Kliento nurodytos Mok jimo s skaitos  kit  Kliento S skait  ar Gav jo s skait , atidaryt  Banke ar pas kit
Mok jimo paslaug  teik . 7.1-7.10 punktuose numatytos s lygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio 7.11 punkto

lygoms.
17.11.2 Periodinis mok jimas (pavedimas) sudaromas užpildant ir Bankui akceptuojant Banko pateikt  form  Banko
patalpose ar Internetin je bankininkyst je.
17.11.3  Bankas patikrina, ar periodinio mok jimo dien  yra pakankama l  suma mok jimo valiuta Mok jim  s skaitoje.
Jeigu periodinio mok jimo dien  Mok jim  s skaitoje, kuri nurodyta užpildytoje periodinio mok jimo (pavedimo) formoje,

 suma mok jimo valiuta yra nepakankama periodinio mok jimo atlikimui ir Paslaug  ir operacij kainiuose nurodyt
Banko komisini  mokes  sumok jimui, periodinis mok jimas neatliekamas.
17.11.4  Periodini  mok jim  pradžios ir pabaigos datos nurodomos, užpildant periodinio mok jimo (pavedimo) form . Jei
norima sudaryti neterminuotus periodinius mok jimus, periodini  mok jim  pabaigos data, pildant periodinio mok jimo
(pavedimo) form , paliekama neužpildyta. Jei periodinio mok jimo diena n ra Banko darbo diena, mok jimas atliekamas
kit  Banko darbo dien .
17.11.5  Sutartis d l periodinio mok jimo (pavedimo) nutr ksta šiose Bendrosiose s lygose, taip pat žemiau nurodytais
atvejais:

a) Kliento iniciatyva, ne v liau kaip prieš 3 (tris) Banko darbo dienas iki periodinio mok jimo dienos pateikus Bankui
pranešim  d l Sutarties nutraukimo;
b) Banko iniciatyva, ne v liau kaip prieš 30 (trisdešimt) dien  pateikus Klientui pranešim  d l Sutarties nutraukimo;
c) su jus Sutartyje nurodytai periodini  mok jim  pabaigos datai;
d) uždarius Mok jim  s skait , iš kurios atliekami periodiniai mok jimai, arba S skait ,  kuri  atliekami periodiniai
mok jimai.

17.11.6 Bankas turi teis  nustatyti periodini  mok jim  (pavedim ) form  bei papildomus periodiniams mok jimams
keliamus reikalavimus. Vis d lto, Bankas privalo savo patalpose arba Internetin s bankininkyst s sistemoje iš anksto
informuoti Klient  apie nauj  periodini  mok jim  (pavedim ) form  ir papildomus periodiniams mok jimams keliamus
reikalavimus, prieš Klientui sudarant atitinkam  periodin  mok jim  (pavedim ).
17.11.7 Klientas moka Bankui Paslaug  ir operacij kainiuose nustatyto dydžio periodinio mok jimo (pervedimo)
komisinius mokes ius.
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17.12 Periodini  s skaitos liku io mok jim  (pavedim ) s lygos
17.12.1 Periodinis s skaitos liku io mok jimas (pavedimas) yra Sutartis d l Kliento l  iš Mok jimo s skaitos pervedimo 
kit  Kliento S skait  ar Gav jo s skait , atidaryt  Banke ar pas kit  Mok jimo paslaug  teik  Sutartyje numatytu
reguliarumu (kiekvien  dien , kas savait , kas m nes , kas ketvirt  ir/ar kitais Paslaug  ir operacij kainiuose numatytais
terminais). 7.1-7.10 punktuose numatytos s lygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio 7.12 punkto s lygoms.
17.12.2 Periodinio s skaitos liku io mok jimas (pavedimas) sudaromas užpildant ir Bankui akceptuojant Banko pateikt
form  Banko patalpose ar Internetin je bankininkyst je (jei yra galimyb ). Gali b ti sudaroma daugiau nei vienas periodinis

skaitos liku io mok jimas (pavedimas). Konkretaus periodinio s skaitos liku io mok jimo (pavedimo) s lygos kei iamos
(konkreti Sutartis kei iama), pasirašant nauj  periodin  s skaitos liku io mok jim  (pavedim ) nauja data. Tokiu atveju Šali
santykius reguliuoja v liausia tarp Šali  sudaryta konkretaus periodinio s skaitos liku io mok jimo (pavedimo) Sutartis, o
ankstesn  Šali  sudaryta konkreti periodini  s skaitos liku io mok jim   (pavedim ) Sutartis netenka galios).
17.12.3 Periodinio s skaitos liku io mok jimo r šys yra:

a) Viso liku io. Šiuo atveju, visas Mok jimo s skaitoje esan  l  likutis yra pervedamas  kit  Kliento S skait  ar
Gav jo s skait , atidaryt  Banke ar pas kit  Mok jimo paslaug  teik ;
b) Nustatyto liku io. Šiuo atveju, Kliento nustatyta Mok jimo s skaitoje esan  l  suma yra paliekama Mok jimo

skaitoje, o likusi suma pervedama  kit  Kliento S skait  ar Gav jo s skait , atidaryt  Banke ar pas kit  Mok jimo
paslaug  teik ;

17.12.4 Abiems 17.12.3 punkte nurodytais atvejais gali b ti nustatyta Mažiausia pervedama suma. Mok jimas neatliekamas,
jei Mok jimo s skaitoje esan  l  likutis yra mažesnis nei nustatyta Mažiausia pervedama suma.
17.12.5 Periodini  s skaitos liku io mok jim  pradžios ir pabaigos datos, taip pat kiekvieno periodinio s skaitos liku io
mok jimo vykdymo laikas (valanda, minut s) nurodomas, užpildant periodinio s skaitos liku io mok jimo (pavedimo)
form . Jei norima sudaryti neterminuotus s skaitos liku io periodinius mok jimus, mok jim  pabaigos data, pildant
periodinio s skaitos liku io mok jimo (pavedimo) form , paliekama neužpildyta. Jei periodinio s skaitos liku io mok jimo
diena n ra Banko darbo diena, mok jimas atliekamas kit  Banko darbo dien .
Siekiant aiškumo, vertinant Mok jimo s skaitoje esan  l  likut , ne traukiamas l šos, skaitytos  Mok jimo s skait

liau nei periodinio s skaitos liku io mok jime (pavedime) nurodytas vykdymo laikas, taip pat Bankas nerezervuoja l ,
reikaling  bet koki  Kliento pinigini  prievoli  (jei toki  yra), kurios mok tinos pasibaigus periodinio s skaitos liku io
mok jime (pavedime) nurodytam vykdymo laikui, vykdymui.
17.12.6  Jei Klientui yra suteiktas overdraftas Mok jimo s skaitoje, periodinis s skaitos liku io mok jimas negali b ti
atliekamas iš overdrafto l . Nustatant Mok jimo s skaitoje esan  l  likut  periodinio s skaitos liku io mok jimo
atlikimui, Klientui suteikto overdrafto limitas ne skai iuojamas.
17.12.7 Tuo atveju, jei Klientas sudaro su Banku kelis atskirus periodinius s skaitos liku io mok jimus (pavedimus),
nurodant juose t  pat  vykdymo laik  (valanda, minut s), mok jimus pagal tokius atskirus pavedimus Bankas atlieka Kliento
nurodyta Bankui seka.
17.12.8  Sutartis d l periodinio s skaitos liku io mok jimo (pavedimo) nutr ksta šiose Bendrosiose s lygose, taip pat žemiau
nurodytais atvejais:

a) Kliento iniciatyva, ne v liau kaip prieš 3 (tris) Banko darbo dienas iki periodinio s skaitos liku io mok jimo
dienos pateikus Bankui pranešim  d l Sutarties nutraukimo;
b) Banko iniciatyva, ne v liau kaip prieš 30 (trisdešimt) dien  pateikus Klientui pranešim  d l Sutarties nutraukimo;
c) su jus Sutartyje nurodytai periodini  s skaitos liku io mok jim  pabaigos datai;
d) uždarius Mok jim  s skait , iš kurios atliekami periodiniai s skaitos liku io mok jimai, arba S skait ,  kuri
atliekami periodiniai s skaitos liku io mok jimai.

17.12.9 Bankas turi teis  nustatyti periodini  s skaitos liku io mok jim  (pavedim ) form  bei papildomus periodiniams
skaitos liku io mok jimams keliamus reikalavimus. Vis d lto, Bankas privalo savo patalpose arba Internetin s

bankininkyst s sistemoje iš anksto informuoti Klient  apie nauj  periodini  s skaitos liku io mok jim  (pavedim ) form  ir
papildomus periodiniams s skaitos liku io mok jimams keliamus reikalavimus, prieš Klientui sudarant atitinkam  periodin

skaitos liku io mok jim  (pavedim ).
17.12.10 Klientas moka Bankui Paslaug  ir operacij kainiuose nustatyto dydžio periodinio s skaitos liku io mok jimo
(pervedimo) komisinius mokes ius.

18 TECHNIN  PRIEŽI RA IR PL TRA
18.1 Bankas turi teis  sustabdyti Paslaug  teikim  ir atlikti planinius technin s prieži ros ir pl tros darbus bei pašalinti
informacin s sistemos gedimus. Bankas privalo stengtis planinius technin s prieži ros ir pl tros darbus atlikti naktimis.
18.2 Išimtin mis aplinkyb mis Bankas turi teis , siekdamas pats išvengti galim  nuostoli  ir nesukelti nuostoli  Klientui,
technin s prieži ros ir pl tros darbus atlikti Banko pasirinktu laiku, kad b  išvengta didesn s žalos.
18.3 Banko sutartin s prievol s, kylan ios iš Sutarties arba Verslo sandori , technin s prieži ros ir pl tros metu laikinai
sustabdomos ir Bankas neprivalo atlyginti Klientui žalos ar nuostoli , kuriuos gali sukelti Banko sutartini  prievoli
nevykdymas d l pirmiau nurodyt  priežas .

19 PAL KAN  NORMOS
19.1 Bankas skai iuoja Kliento Bankui mok tinas pal kanas pagal Paslaug  ir operacij kainiuose  ir (arba) Sutartyje
atitinkamai Paslaugai nustatyt  pal kan  norm .
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19.2 Pal kanos skai iuojamos ir mokamos arba nurašomos pagal Paslaug  ir operacij kainius, atitinkamas Paslaug
teikimo s lygas ir (arba) Sutart . Jeigu statymuose yra numatyta už pal kanas sumok ti pajam  mokest , Bankas pajam
mokes io sum  iš sumok  pal kan  išskaito statyme numatytu pagrindu ir tvarka.
19.3 Jeigu imperatyviose galiojan statym  nuostatose nenumatyta kitaip, Bankas turi teis  vienašališkai keisti pal kan
norm  ir pal kan  skai iavimo tvark . Tuo atveju, jei pal kan  norma ir pal kan  skai iavimo tvarka yra numatyta
Sutartyje, ji kei iama Šali  susitarimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
19.4 Baigus skelbti arba laikinai sustabdžius kintamos pal kan  normos rodiklio skelbim  arba pasikeitus kintamos
pal kan  normos rodiklio skai iavimo principams, galiojanti kintama pal kan  norma nustatoma remiantis normatyvin mis
nuostatomis d l naujos kintamos pal kan  normos rodiklio nustatymo arba atitinkam  valdžios institucij , atsaking  už
naujos kintamos pal kan  normos rodiklio nustatym , sprendimu arba normatyvin mis nuostatomis.
19.5 Ne sigaliojus normatyvin ms nuostatoms d l naujos kintamos pal kan  normos rodiklio arba atitinkamoms valdžios
institucijoms nepri mus sprendimo ar neparengus nurodym  d l kintamos pal kan  normos rodiklio, arba pinig  / kapitalo /
valiut  rinkose vykus kitokiems poky iams, d l kuri  refinansavimas yra apribojamas arba sutrinka ir Bankas netenka
galimybi  refinansuoti sipareigojimus arba tokios galimyb s komplikuojasi, Bankas, po deryb  su Klientu, vienašališkai
pasirenka nauj  kintamos pal kan  normos rodikl , geriausiai atspindint  Banko refinansavimo operacij  s naudas.

20 PASLAUG  MOKES IAI, SISKOLINIMAS IR VALSTYBINIAI MOKES IAI
20.1 Bankas turi teis  imti, o Klientas privalo mok ti Paslaug  ir operacij kainiuose  ir (arba) Sutartyje nustatyt  mokest
už suteiktas Paslaugas. Be to, Klientas privalo mok ti ir bet kokius atitinkamus vietos ir (arba) nacionalinius mokes ius,
nustatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos teis s aktuose.
20.2 Su Paslaug  ir operacij kainiais Klientas gali susipažinti Banko patalpose ir (arba) Banko tinklapyje.
20.3 Be mokes , išvardint  Paslaug  ir operacij kainiuose  ir (arba) Sutartyje, Klientas privalo kompensuoti Banko

naudas, susijusias su veikla, vykdoma Kliento interesais (pvz., komunikacijos arba pašto išlaidas, notaro mokes ius ir
pan.) ir s naudas, susijusias su Verslo sandoriais (pvz., prievoli  užtikrinimo priemoni  suk rimo, administravimo ir
realizavimo s naudas, draudimo arba juridines išlaidas ir pan.).
20.4 Bankas ir Klientas gali susitarti ir d l kitoki , nei Paslaug  ir operacij kainiuose nurodyt , Paslaug  mokes  (t. y.
sudaryti susitarim  d l speciali kaini ).
20.5 Klientas privalo S skaitoje tur ti pakankam  sum  l  tam, kad Bankas gal  nuo S skaitos nurašyti visus Paslaug
mokes ius ir kitas mok tinas sumas bei siskolinimus.
20.6 Paslaug  mokes ius ir kitas Bankui mok tinas sumas bei siskolinimus Bankas nurašo nuo Sutartyje nurodytos

skaitos.
20.7 Jei Šalys nesusitaria arba statymai nenumato kitaip, Bankas turi teis  nustatyti Paslaug  mokes , kit  Bankui
mok tin  sum  ir siskolinim  nurašymo nuo S skaitos eiliškum .
20.8 Jeigu S skaitoje yra nepakankamai l  Paslaugos mokes iui, kitokioms mok tinoms sumoms ar siskolinimams
sumok ti, Bankas turi teis  savo nuoži ra bet kuriuo metu išskai iuoti Paslaug  mokes ius ir kitokias mok tinas sumas ar
siskolinimus iš bet kokios Kliento s skaitos, skaitant s skaitoje esan ias l šas užsienio valiuta ir iš plauk  s skait , jeigu

toks išskaitymas neprieštarauja teis s akt  reikalavimams. Min tos s lygos galioja ir tuo atveju, kuomet Klientas d l toki
sum  pateikia kitus Nurodymus, tokios sumos tampa mok tinomis ir prieš tai, kai Bankas jas išskaito.
20.9 Bankas išskaito Paslaug  mokes ius ir kitokias Bankui mok tinas sumas eurais, atitinkam  operacij  valiuta arba, jai
nesant, kitokia užsienio valiuta. Paslaug  mokes iai ir kitokios mok tinos sumos užsienio valiuta konvertuojamos  eurus
pagal Nustatyt  valiutos keitimo kurs .
20.10 Bankas išskaito siskolinim  ta valiuta, kuria jis susidar . Jeigu S skaitoje nepakanka l  atitinkama valiuta, Bankas
konvertuoja reikaling  sum  kita S skaitoje esan ia valiuta pagal Nustatyt  valiutos keitimo kurs .
20.11 Klientui pranešama apie išskaitytus Paslaug  mokes ius ir kitokias Paslaug  ir operacij kainiuose ar Sutartyje
nurodytas mok tinas sumas ir siskolinimus S skaitos išraše.
20.12 Jeigu Verslo sandori  valiuta pakei iama nauja valiuta, Bankas turi teis  vienašališkai pakeisti operacijos valiut  ir
perskai iuoti pinigines prievoles nauj ja valiuta pagal Nustatyt  valiutos keitimo kurs .
20.13 Už Paslaug  ir operacij kainiuose nenurodytas Paslaugas Klientas sumoka sum , lygi  faktin ms Banko patirtoms ir
apskai iuotoms s naudoms. Tokiu atveju Klientas turi teis  prašyti Banko pateikti s skait , patvirtinan  tokias faktines

naudas.
20.14 Jei manoma, Bankas gali pateikti Klientui s skait  Paslaug  mokes iams sumok ti elektroniniu b du.
20.15 Klientui nevykdant savo prievol s Bankui, Klientas moka Bankui delspinigius/kompensuojam sias pal kanas ir (arba)
baudas, kuri  dydis yra nurodytas Paslaug  ir operacij kainiuose ir (arba) Sutartyje. Delspinigius/Kompensuojam sias
pal kanas skai iuoti Bankas pradeda nuo siskolinimo atsiradimo iki jo padengimo datos.

21 VALIUTOS KEITIMO OPERACIJ  S LYGOS
21.1 Šios valiutos keitimo operacij  s lygos taikomos Kliento ir Banko santykiams, jei Klientas prašo Banko atlikti valiutos
keitimo operacij . Nurodymas atlikti valiutos keitimo operacij  yra neatšaukiamas.
21.2 Bankas atlieka valiutos keitimo operacijas vadovaudamasis konvertuojam  valiut  s rašu; su šiuo s rašu galima
susipažinti Banko patalpose, Banko tinklapyje ir (arba) Internetin s bankininkyst s sistemoje.
21.3 Bankas turi teis  atsisakyti atlikti valiutos keitimo operacij . Tokiu atveju Bankas neprivalo paaiškinti Klientui savo
atsisakymo priežasties. Bankas turi teis  nustatyti laik , kada Banko darbo dienos metu galima atlikti valiutos keitimo
operacijas, apie tai paskelbdamas Banko tinklapyje ir (arba) Internetin s bankininkyst s sistemoje.
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21.4 Laikoma, kad specialaus valiutos keitimo kurso nustatymo sandoris yra atliktas Šalims pagal elektronini  paslaug
sutarties s lygas telefonu susitarus d l perkamos ir parduodamos sandorio valiutos, sumos ir valiutos keitimo kurso.
21.5 Valiutos keitimo operacij , kurios suma yra didesn  nei 50.000 (penkiasdešimt t kstan ) eur  arba jos ekvivalentas
kita valiuta, Klientas gali atlikti tik pagal elektronini  paslaug  sutart  telefonu arba asmeniškai Banko patalpose. Bankas turi
teis  vienašališkai pakeisti min  limit . Tokiu atveju, Bankas informuoja Klient  apie atlikt  pakeitim  Banko tinklapyje ir
(arba) Internetin s bankininkyst s sistemoje.
21.6 Šalims pagal elektronini  paslaug  sutart  telefonu sudarius valiutos keitimo sandor , Bankas turi teis  reikalauti iš
Kliento t  pa  Banko darbo dien  Internetin s bankininkyst s sistemoje patvirtinti formint  valiutos keitimo sandor  arba
pateikti atitinkam  Nurodym  d l valiutos keitimo popierine forma. Šalims pagal elektronini  paslaug  sutart  telefonu
sudarius valiutos keitimo sandor , Klientas t  pa  Banko darbo dien  patikrina, ar S skaitoje atsispindinti operacija atitinka
telefonu sudaryt  valiutos keitimo sandor . Klientui iki Banko darbo dienos pabaigos nepateikus joki  pretenzij  Bankui,
laikoma, kad S skaitoje užfiksuota operacija atitinka pagal elektronini  paslaug  sutart  telefonu sudaryto valiutos keitimo
sandorio s lygas.

22 BANKO CENTRIN S B STIN S TEIKIAMOS PASLAUGOS
22.1 Kai kurios Banko nurodytos Paslaugos Klientams gali b ti teikiamos tiesiogiai iš Banko centrin s b stin s. Sudarant
Sutartis d l toki  Paslaug  teikimo, Sutar  Šalis yra Banko centrin  b stin .
22.2 Paslaug  teikimo sutartims, nurodytoms 22.1 punkte, gali b ti taikoma Suomijos Respublikos teis . Toki  paslaug
teikimas taip pat gali b ti reglamentuotas Banko centrin s b stin s bendrosiomis paslaug  teikimo s lygomis ar atitinkamos
Paslaugos teikimo s lygomis. Šios Bendrosios s lygos teikiant tokias Paslaugas Šali  santykiams taikomos tokia apimtimi,
kuri n ra reglamentuota ar kitaip reglamentuota Banko centrin s b stin s bendrosiomis paslaug  teikimo s lygomis ar
atitinkamos Paslaugos teikimo s lygomis.

23 S SKAITOSE LAIKOM  L  DISPONAVIMO APRIBOJIMAI

23.1 S skaitos ir (arba) paslaug  blokavimas
23.1.1 Blokavimas – tai veiksmas, kuriuo Banko iniciatyva laikinai sustabdoma Kliento teis  vykdyti visus arba kai kuriuos
Verslo sandorius ir kitokias operacijas.
23.1.2 Klientas privalo pateikti blokavimo Nurodymus Bankui raštu Banko patalpose arba kitokiu Banko ir Kliento suderintu

du, su s lyga, kad Bankas turi galimyb  tinkamai nustatyti Kliento tapatyb . Nor damas žodžiu nurodyti Bankui
užblokuoti S skait  ar Paslaug , Klientas privalo paskambinti Sutartyje ir (arba) Internetin s bankininkyst s sistemoje
nurodytu telefono numeriu.
23.1.3 Žodžiu pateikus Nurodym  Bankui užblokuoti S skait  arba Paslaug , siekdamas identifikuoti tok  Nurodym
pateikusi asmen , Bankas turi teis  užduoti jam klausim , susijus  su Bankui žinomais Kliento rekvizitais. Bankui pagr stai
abejojant, kad Nurodym  užblokuoti S skait  arba Paslaug  pateikia ne Klientas, Bankas turi teis  atsisakyti užblokuoti

skait  arba Paslaug .
23.1.4 Bankas turi teis  užblokuoti S skait  arba paslaug , jeigu:

23.1.4.1 Kliento S skaitoje n ra l  Kliento prievol ms pagal Sutart  (-is) vykdyti arba Banko reikalavimams Kliento
atžvilgiu tenkinti;

23.1.4.2 areštuojamos visos arba dalis S skaitoje esan  l ;
23.1.4.3 prieš Klient  teisme pradedamas bankroto procesas, o bankroto administratorius dar n ra paskirtas;
23.1.4.4 Bankas turi pagrindo tarti, kad S skaita ir (arba) Paslauga yra ir (arba) gali b ti naudojama Sankcij

pažeidimo, pinig  plovimo ir (arba) terorist  finansavimo ir (arba) kitokiems nusikalstamiems tikslams;
23.1.4.5 Bankas turi pagrindo tarti, kad Kliento S skaitoje laikomos l šos yra gytos nusikalstamu b du arba Bankui

tampa žinomos aplinkyb s, d l kuri  b tina nustatyti Kliento l  ar turto kilm ;
23.1.4.6 Bankui pateikiama prieštaringa informacija apie asmenis, turin ius teis  atstovauti Klientui arba dokumentai,

kuri  autentiškumu Bankas turi pagrindo abejoti;
23.1.4.7 Klientas n ra pateik s Banko prašom  dokument  arba pateikt  dokument  tikslumas kelia abejoni ;
23.1.4.8 Bankui pateikiama oficialiais dokumentais patvirtinta informacija apie Kliento (verslininko) arba Kliento

atstovo mirt  arba Bankas turi pagr stos informacijos manyti, kad Klientas (verslininkas) arba Kliento atstovas yra
mir s;

23.1.4.9 išaišk ja, kad Kliento Bankui pateikti kontaktiniai duomenys (telefono numeriai, el. pašto adresai, pašto adresai
ir pan.) ir (arba) juridiniai / gyvenamosios vietos adresai ir (arba) kitokie duomenys, susij  su Kliento (verslo) veikla
yra neteisingi ir su Klientu negalima susisiekti bet kokiomis Bankui žinomomis ryšio priemon mis;

23.1.4.10 Bankas turi pagrindo tarti, kad S skaitoje esan iomis l šomis gali neteis tai naudotis Tretieji asmenys;
23.1.4.11 Banko vertinimu, S skait  užblokuoti b tina, siekiant užkirsti keli  žalai, kuri  gali patirti Bankas arba

Klientas;
23.1.4.12 egzistuoja kitokie Lietuvos Respublikos statymuose numatyti pagrindai, suteikiantys Bankui teis  arba

pareigojantys Bank  tai padaryti.
23.1.5 Išnykus aplinkyb ms, d l kuri  buvo užblokuota S skaita arba Paslauga, Bankas S skait  arba Paslaug  atblokuoja.
Kliento mirties atveju Bankas atblokuoja S skait  Kliento paveld tojams nustatyta tvarka pateikus S skaitoje laikom  l
paveld jimo dokumentus.
23.1.6 Bankas neatsako už žal  ar nuostolius, patirtus užblokavus S skait  ar Paslaug .
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23.2 S skaitos areštavimas
23.2.1 Kliento S skaita gali b ti areštuota ir S skaitos areštas gali b ti panaikintas Lietuvos Respublikos statymuose
numatytais atvejais ir tvarka.

23.3 Laikinas operacij  ar sandori  sustabdymas
23.3.1 Vykdydamas teis s akt  d l pinig  plovimo ir (arba) terorist  finansavimo prevencijos reikalavimus ir (arba)
atitinkam  valdžios institucij  Nurodymus, Bankas turi teis  laikinai sustabdyti tartinos ir (arba) ne prastos operacijos ar
sandorio vykdym  teis s aktuose nurodytam laikui. Tokiu atveju Bankas ir (arba) Banko darbuotojas neatsako Klientui už
sutartini  prievoli  nevykdym  ir (arba) bet koki  Kliento patirt  žal  ar nuostolius.

24 NEATID LIOTINAS SUTARTIES NUTRAUKIMAS
24.1 Bankas turi teis  vienašališkai nutraukti Sutart  ne teismo keliu, apie tai ne mažiau nei prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas iš anksto pranešdamas Klientui, jei Klientas iš esm s pažeidžia savo sutartines prievoles. Šio straipsnio kontekste,
Kliento esmines prievoles, be kita ko, sudaro tokie sipareigojimai:

24.1.1 teikti Banko grup s mon ms teising , tiksli , visapusišk  asmens identifikavimo informacij  arba vykdyti
kitokius statymo numatytus teisinio patikrinimo reikalavimus;
24.1.2 teikti Banko grup s mon ms tinkam  informacij  ir dokumentus, siekiant rodyti Kliento l  kilm s ir
Kliento ekonomin s veiklos teis tum ;
24.1.3 teikti Banko grup s mon ms informacij  apie Kliento ekonomin  b kl  ir pranešti apie Kliento ekonomin s

kl s pablog jim  arba kitokias aplinkybes, galin ias kliudyti Klientui tinkamai vykdyti savo prievoles Banko
grup s mon ms;
24.1.4 pranešti Banko grup s mon ms apie Sutartyse numatytos informacijos, Bankui pateikt  dokument  arba bet
kokios kitos šiame straipsnyje minimos informacijos ir dokument  pasikeitimus.

24.2 Bankas turi teis  vienašališkai nutraukti Sutart  ne teismo keliu, apie tai ne mažiau nei prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas iš anksto pranešdamas Klientui, jei, be kita ko:

24.2.1 Bankas taria Klient  pinig  plovimu arba terorist  finansavimu arba Bankui kelia abejoni  tai, kad Klientas
sandoriams atlikti naudoja statytinius (asmenis, esan ius nominaliais Kliento teis tais atstovais, bet neturin ius
faktini  gali );
24.2.2 informacija arba dokumentai, kuriuos Klientas pateikia rodyti savo l  kilm s teis tum , neišsklaido Banko
tarim  d l galimo ryšio tarp Kliento verslo veiklos ir neteis  pinig  plovimo ar terorist  finansavimo operacij ;

24.2.3 Bankas iš patikim  šaltini  sužino, kad Klientas yra arba buvo susij s su tradiciniais organizuoto
nusikalstamumo pelno šaltiniais;
24.2.4 Bankas iš patikim  šaltini  sužino, kad su Klientu susij s asmuo užima arba už  aukštas pareigas šalyje,
kuriai b dingas aukštas korupcijos lygis;
24.2.5 Bankas taria, kad Kliento Bankui pateikti dokumentai gali b ti padirbti;
24.2.6 Klientas ne vykdo prievol s pagal bet kuri  su Banko grup s mone sudaryt  sutart  ir tai sudaro pagr st
priežast  Bankui manyti, kad Klientas nevykdys savo sutartini  prievoli  ir ateityje (pvz., Klientas yra skolingas
sumok ti baud  už laiku nesumok  sum );
24.2.7 nutiko vykis, kuris, Banko pagr sta nuomone gali apsunkinti tinkam  Kliento prievoli  pagal Sutart  vykdym
arba sukelti reikšming  neigiam  poveik  Kliento verslo veiklai arba finansinei pad iai (pvz., Kliento bankrotas ar
likvidavimas);
24.2.8 susiklosto bet kokia kitokia statymuose numatyta situacija (pvz., apribojamas juridinis veiksnumas, atsiranda
teis s atstovauti Klient  prieštaravim  arba netenkama teis s atstovauti Klient );
24.2.9 Lietuvos ar užsienio prieži ros institucija arba kitokia vyriausybin  institucija reikalauja nutraukti Sutart ;
24.2.10 tarptautin s atsiskaitym  sistemos (pvz., tarptautin s korteli  organizacijos) administratorius, bankas
korespondentas arba kitas bankas, dalyvaujantis Kliento mok jimo operacijose, reikalauja nutraukti Sutart .
24.2.11 pagrindu, nurodytu 14.4.6 punkte.

24.3 Atsiradus bet kuriam iš šiame straipsnyje išvardint  pagrind  neatid liotinai nutraukti Sutart , laikoma, kad Klientas
pažeid  visas Sutartis ir d l to Bankas turi teis  aukš iau nurodytu b du neatid liotinai nutraukti visas tarp Banko ir Kliento
sudarytas Sutartis.
24.4 Prieš neatid liotinai nutraukdamas Sutart  aukš iau nurodytu b du, Bankas nuodugniai išanalizuoja visus kiekvieno
konkretaus atvejo aspektus ir sprendim  priima vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir s žiningumo principais.
24.5 Nutraukus Sutart , kurios pagrindu buvo atidaryta S skaita, Kliento S skaitoje esan  l  likutis Kliento prašymu ne

liau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo Banko iniciatyva dienos pervedamas  kit  s skait , o jeigu
Klientas nepateik  nurodymo pervesti l šas  kit  s skait , Bankas l šas perveda  speciali  Banko vardu atidaryt  s skait , iš
kurios l šos gali b ti išmok tos Klientui šiame straipsnyje nustatytu b du.

25 KLAIDINGAI VYKDYTI SANDORIAI
25.1 Jeigu  Kliento s skait  klaidingai pervedamos Klientui nepriklausan ios l šos arba kitoks turtas, aptik s klaid ,
Klientas privalo apie j  nedelsdamas pranešti Bankui ir klaidingai  Kliento s skait  pervestas l šas ir kitok  turt  gr žinti 
Banko nurodyt  s skait .
25.2 Bankas turi teis  nurašyti l šas arba kitok  turt , klaidingai pervest  ne t  s skait , ištaisydamas tok  klaiding
pervedim  be Kliento sutikimo ir jo neinformuodamas.
25.3 Klientas neturi teis s disponuoti jam nepriklausan iomis l šomis ar kitokiu turtu.
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25.4 Jeigu Kliento S skaitoje esan  l  ar kitokio turto nepakanka nuskaityti l šas ir (arba) kitok  turt , kuris buvo
skaitytas  S skait  per klaid , Klientas, gav s Banko prašym , privalo per 3 (tris) darbo dienas gr žinti atitinkam  l  ir

(arba) kitokio turto sum  Banko nurodyt  s skait .

26 ATSAKOMYB
26.1 Šalys savo prievoles Verslo sandoriuose vykdo tinkamai, protingai, geranoriškai ir vadovaudamosi atidumo ir prastin s
bank  praktikos reikalavimais.
26.2 Klientas atsako už savo prievoli  nevykdym  ar netinkam  vykdym . Bankas atsako už ty in  savo prievoli  pažeidim
arba prievoli  pažeidim , kur  suk  esminis aplaidumas, išskyrus tuos atvejus, kuomet imperatyvios teis s normos numato
kitaip.
26.3 Šalys neatsako už sipareigojim  nevykdym , kur  suk  nenugalimoji j ga (pvz., karas, karo gr sm , sukilimas,
stichin s nelaim s), valdžios institucij  (pvz., valstyb s, ES, vietos valdžios, Lietuvos banko) veiksmai, Banko veiklai
kliudantys Tre iojo asmens veiksmai (pvz., grasinimai susprogdinti bomb , Banko pl šimas) arba kitokie nuo Šalies valios
nepriklausantys vykiai ar aplinkyb s (pvz., vidaus ar išor s streikai, visuotiniai kompiuterini  sistem  gedimai, elektros
srov s nutr kimai, ryši  linij  gedimai arba elektros tiekimo sutrikimai, m ginimai sutrikdyti Banko sistem  darb ), kuri
sipareigojim  pažeidusi šalis negal jo kontroliuoti ar išvengti, kaip galima b  buv  iš jos tik tis vadovaujantis protingumo

principu.
26.4 Bankas neatsako už joki  žal  ar nuostolius, kuriuos suk  nenormalus Banko veiklos sutrikdymas, kurio Bankas
negali kontroliuoti, skaitant, ta iau neapsiribojant pašto paslaugomis, duomen  perdavimu ir pan.
26.5 Bankas neatsako už Tre  asmen  per Bank  suteiktas paslaugas ar pateikt  informacij , ar už bet kokius kitokius
Tre  asmen  veiksmus ar neveikim , skaitant Tre  asmen  pareig  vykdym  arba bankroto sukelt  žal  ir
nuostolius.
26.6 Bankas neatsako už Klientui sukelt  netiesiogin  žal  ar nuostolius (pvz., prarast  peln ).
26.7 Bankas neatsako už žal  ar nuostolius, kuriuos Klientas arba Tretysis asmuo patyr  d l to, kad Klientas nesugeb jo
vykdyti 10.2 ir 10.3 punktuose numatytos informavimo prievol s.

26.8 Bankas neatsako už joki  žal  ar nuostolius, kuriuos suk  valiutos kurso ar pal kan  norm  pasikeitimai arba bet
kokia kitokia investicin  rizika.
26.9 Bankas neatsako už žal  ar nuostolius, kuriuos suk  tai, kad Bankas nežinojo, kad juridinis asmuo neturi teisnumo
arba kad fizinis asmuo yra neveiksnus ar neturi galios pareikšti savo vali .
26.10 Klientas privalo atlyginti Bankui bet koki  žal  ir nuostolius ( skaitant, ta iau neapsiribojant praprastomis
pal kanin mis pajamomis), mokes ius, sutartines baudas ir bet kokias kitokias s naudas, atsiradusias d l 24 straipsnyje
nurodyto neatid liotino Sutarties nutraukimo arba susijusias su tokiu nutraukimu.

27 PRIEVOLI  UŽTIKRINIMO PRIEMON S
27.1 Bankas turi teis s prašyti Kliento pateikti užtikrinimo priemones tinkamam Kliento sutartini  prievoli  vykdymui
užtikrinti.
27.2 Bankas turi teis  nustatyti Verslo sandori  užtikrinimo priemon ms taikomus reikalavimus.
27.3 Bankas turi teis  prašyti Kliento pateikti užtikrinimo priemones ar papildomas užtikrinimo priemones pasikeitus Verslo
sandori  pagrindin ms s lygoms, jei tokie poky iai turi arba gali tur ti takos tinkamam Kliento prievoli  vykdymui.
27.4 Bankas turi teis  nustatyti termin , iki kurio Klientas turi pateikti Bankui užtikrinimo priemones ar papildomas
užtikrinimo priemones. Jei Klientas nepateikia Bankui užtikrinimo priemoni  ar papildom  užtikrinimo priemoni  arba
pateikia netinkamas užtikrinimo priemones, Bankas turi teis  laikyti, kad visi arba tam tikri Kliento pateikti Nurodymai
neteko galios.
27.5 Jeigu Klientas yra verslininkas, Klientas (verslininkas) ir Bankas susitaria, kad pagal šias Bendr sias s lygas ir
nesudarant joki  papildom  susitarim , esamos ir b simos l šos visose Kliento s skaitose ( skaitant ind lio s skaitas), kurios
yra ar ateityje bus atidarytos Banke, yra laikomos keistomis Banko naudai, užtikrinant tinkam  Kliento pinigini  prievoli
Bankui vykdym  pagal šiuo metu galiojan ias ir ateityje Banko ir Kliento sudarytas sutartis bei Verslo sandorius. keist

 suma visose Kliento  s skaitose yra lygi bendrai Kliento pinigini  prievoli  pagal visas tarp Šali  sudarytas sutartis ir
(arba) Verslo sandorius sumai. L keitimas Banko naudai atsiranda nuo Kliento s skaitos atidarymo momento, o bet
kurios Sutarties pasirašymo dien  atidarytose s skaitose – nuo Sutarties sigaliojimo momento (jeigu bet kuriuo min tu
momentu l  s skaitoje keitimui yra nustatyti apribojimai, l keitimas tokioje s skaitoje sigalioja nuo toki  apribojim
panaikinimo momento). Klientas sipareigoja užtikrinti, kad keitimo atsiradimo momentu l šos min toje s skaitoje b
neperleistos ir ne keistos tretiesiems asmenims bei neareštuotos, neb  gin  d l toki  l  teisme ir/ar arbitraže, tretieji
asmenys netur  jas joki  teisi , taip pat neb  kit  apribojim  disponuoti tokiomis l šomis. Klientui praleidus Sutartyje
nustatytus mok jim  terminus ir/ar atsiradus 24 punkte numatytiems Sutarties nutraukimo pagrindams, Bankas turi teis
patenkinti savo reikalavim  iš keist  l , laikom  Kliento s skaitose, pirma laiko.
Bankas turi teis  informuoti Tre iuosius asmenis apie pagal šias s lygas Kliento Bankui keistas l šas.
27.6 Jeigu Klientas yra juridinis asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarim statymu,
Klientas (juridinis asmuo) ir Bankas susitaria, kad pagal šias Bendr sias s lygas ir nesudarant joki  papildom  susitarim ,
Klientas suteikia Bankui finansin  užstat  be nuosavyb s teis s perdavimo, kur  sudaro Kliento esamos ir b simos l šos,
skaitomos  visas Kliento s skaitas ( skaitant ind lio s skaitas), kurios yra arba bus atidarytos Banke. Finansinis užstatas be

nuosavyb s teis s perdavimo Bankui suteikiamas siekiant užtikrinti tinkam  Kliento pinigini  prievoli  Bankui vykdym
pagal šiuo metu galiojan ias ir ateityje Banko ir Kliento sudarytas sutartis bei Verslo sandorius. Šiame straipsnyje minimo
Bankui suteikiamo finansinio užstato be nuosavyb s teis s perdavimo dydis yra lygus bendrai Kliento pinigini  prievoli
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pagal visas tarp Šali  sudarytas sutartis ir (arba) Verslo sandorius sumai. Visos kitos s lygos, išd stytos 27.6 punkte, taip pat
taikomos ir Kliento (juridinio asmens) atžvilgiu.

28 RAŠAI
28.1 Bankas turi teis rašyti bet kokius Nurodymus ir kitokias instrukcijas bei susirašin jim  elektroninio ryšio priemon mis
ir kitokias komunikacijas (tarp j  ir pokalbius telefonu) ir, jei reikia, naudoti tokius rašus kaip Nurodym  ar instrukcij  ir
kitoki  Kliento veiksm rodymus, be kita ko, ir teismo proces  metu.

29 GIN  SPRENDIMAS IR JURISDIKCIJA
29.1 Banko ir Kliento gin us stengiamasi išspr sti nedelsiant, kai jie iškyla.
29.2 Visus Banko ir Kliento gin us vis  pirma stengiamasi išspr sti deryb  b du.
29.3 Šalims nesugebant išspr sti gin o deryb  b du, sprendimu nepatenkinta šalis turi teis  raštu arba kitokiu Sutartyje
numatytu b du pateikti savo pretenzijas kitai Šaliai.
29.4 Pretenzijoje nurodomos aplinkyb s ir dokumentai, kuri  pagrindu pretenzija teikiama. Jeigu pretenzij  pateikianti Šalis
remiasi dokumentais, su kuriais susipažinti kita Šalis neturi galimybi , su savo pretenzija ji taip pat privalo pateikti ir tokius
dokumentus ar j  kopijas.
29.5 Kliento pretenzijas (prašymus) Bankas išnagrin ja ir Klientui apie priimt  sprendim  praneša per termin , kuris negali

ti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorini  dien  nuo pretenzijos gavimo Banke dienos, išskyrus atvejus, kuomet Lietuvos
Respublikos teis s aktai numato kitok  termin .
29.6 Šalims nesugeb jus susitarti deryb  metu, jeigu kitaip nenumato statymai ar Šalys nesusitaria kitaip, visi Šali  gin ai ir
pretenzijos, susijusios su Verslo sandoriais yra sprendžiamos kompetentingame teisme pagal Banko buvein s registracijos
adres .

30 GALIOJANTYS TEIS S AKTAI
30.1 Šali  Verslo sandoriams bei S lygoms taikoma Lietuvos Respublikos teis . Ta iau kai kurioms Banko nurodytoms
Paslaugoms, teikiamoms iš Banko centrin s b stin s, gali b ti taikoma Suomijos Respublikos teis .
30.2 Užsienio šali statymai šali  Verslo sandoriams bei S lygoms taikomi tik tuo atveju, kuomet tai yra numatyta Sutartyje
arba statymuose.


