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Terminuotojų indėlių pri ėmimo taisyklės 
 
1. Taisykliėse vartojamos sąvokos: 
Bankas – АS «Meridian Trade Bank», reg. №. 40003194988. 
Banko paslaugų įkainiai – Banko valdybos patvirtintas Banko paslaugų įkainių (komisinių mokėsčių) 
sąrašas, kuris prieinamas Banko interneto svetainėje www.mtbank.eu. 
Šalys – Bankas ir Klientas kartu. 
Sutartis – Banko ir Kliento sudaryta Sutartis dėl Terminuotojo indėlio priėmimo ir aptarnavimo,  kurią 
sudaro: Prašymas dėl Terminuotojo indėlio priėmimo, Terminuotojų indėlių priėmimo Taisyklės, Banko 
paslaugų įkainiai ir pasirašyti papildomi susitarimai. 
Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi einamąją sąskaitą Banke ir kuris pasirašo 
Terminuotojo indėlio Sutartį.  
Terminuotasis indėlis – nustatytam laikotarpiui, pagal pasirinktą indėlio rūšį Banko priimtos Kliento 
piniginės lėšos, už kurias bankas moka  Prašyme dėl Terminotojo indėlio nurodytas palūkanas.  
Terminuotojo ind ėlio sąskaita – pagal šių Taisyklių sąlygas Banke atidaryta Kliento sąskaita, į kurią 
tam tikram laikotarpiui įnešamos ir apskaitomos Kliento piniginės lėšos. 
Palūkanos – Banko patvirtinti ir nustatyti Banko paslaugų įkainiuose Terminuotujų indėlių palūkanų 
normos, pagal kurias Bankas priskaičiuoja ir išmoka Klientui Terminuotojo indėlio palūkanas,   
atitinkančias Terminuotojo indėlio rūšį, valiutą ir terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys Terminuotojo 
indėlio Sutartyje susitarė kitaip. 
Prašymas – Banko Klientų aptarnavimo centre ar filialuose arba nuotoliniu būdu per elektroninės 
bankininkystės sistemą (Multinet) užpildyta prašymo forma, kuriuoje Klientas įgalioja atidaryti 
Terminuotojo indėlio sąskaitą, nurodant indėlio rūšį, valiutą ir Terminuotojo indėlio palūkanų normą. 
Prašymas yra neatšaukiamas Kliento sutikimas sudaryti Sutartį.   
Terminuotojo ind ėlio suma – Kliento piniginės lėšos, įskaitytos į Terminuotojo indėlio sąskaitą tam 
tikram laikotarpiui su tam tikra fiksuota palūkanų norma. 
Terminuotojo ind ėlio terminas – laikotarpis, kuriam Klientas pagal Sutartį įneša savo pinigines lėšas į 
Terminuotojo indėlio sąskaitą Banke. 
Teminuotojo indėlio galiojimo pradžios data − data, kada piniginės lėšos buvo įskaitytos į 
Terminuotojo indėlio sąskaitą, ką patvirtina mokėjimo dokumentas ar Banko išduotas sąskaitos išrašas. 
Nuo šios datos pradedamas skaičiuoti indėlio terminas. 
Teminuotojo indėlio galiojimo pabaigos data − data, kada įneštos piniginės lėšos kartu su 
palūkanomis išmokamos į Kliento atsiskaitomąją sąskaitą. 
Terminuotų indėlių rūšys:  
Paprastasis indėlis:  

Terminuotasis indėlis, kurio palūkanos išmokamos termino pabaigoje − Kliento piniginės 
lėšos, įskaitytos į Terminuotojo indėlio sąskaitą tam tikram laikotarpiui su tam tikra fiksuota 
palūkanų norma, kai indėlis ir palūkanos šmokamos indėlio termino pabaigoje; 
Terminuotasis indėlis, kurio palūkanos išmokamos periodiškai − Kliento piniginės lėšos, 
įskaitytos į Terminuotojo indėlio sąskaitą tam tikram laikotarpiui su tam tikra fiksuota palūkanų 
norma, kai palūkanos išmokamos Prašyme nurodytu priodiškumu. 

Terminuotasis indėlis su konvertavimo galimybe − Kliento piniginės lėšos, įskaitytos į Terminuotojo 
indėlio sąskaitą tam tikram laikotarpiui su tam tikra Banko nustatyta palūkanų norma, su galimybe 
konvertuoti visas pinigines lėšas įkitą valiutą, kai indėlis ir palūkanos išmokamos termino pabaigoje. 
Kaupiamasis indėlis – Kliento (fizinio asmens) piniginės lėšos, kurias Klientas turi teisę bet kuriuo 
momentu papildyti, įskaitytos į Terminuotojo indėlio sąskaitą tam tikram laikotarpiui su tam tikra 
fiksuota palūkanų norma, kai indėlis ir palūkanos išmokamos indėlio termino pabaigoje.  
 
2. Bendrosios taisyklės 
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2.1. Prašyma pateikęs Klientas turi teisę pasirinkti vieną iš šių indėlio rūšių:  
2.1.1. Paprastas indėlis, kur Klientas gali pasirinkti: 

2.1.1.1. Priskaičiuotas palūkanas gauti Terminuotojo indėlio termino pabaigoje;  
2.1.1.2. Priskaičiuotas paliūkanas Prešemt nustatyta tvarka periodiškai gauti į einamąją 

sąskaitą; 
2.1.2. Terminuotasis indėlis su konvertavimo galimybe į kitą valiutą; 
2.1.3. Kaupiamasis indėlis (tik fiziniams asmenims).  

2.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, įskaičius indėlio lėšas į Terminuotojo indėlio sąskaitą. 
2.3. Minimalus Terminuotojo indėlio sumos dydis nustatytas Banko paslaugų įkainiuose. 
2.4. Terminuotuoju indėliu ir Palūkanomis Klientas taip pat gali užtikrinti įsipareigojimų, kurie kyla 

iš kitų konkrečių dokumentų (sutarties ar susitarimo), įvykdymą Bankui, kaip tai yra numatyta 
Finansinio užtikrinimo susitarymų įstatyme arba Lietuvos Respublikos Civilineme kodekse. Tuo 
atveju, jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, Bankas turi teisę, nederinęs su Klientu, 
nurašyti visą indėlio sumą ir palūkanas savo naudai.  
 

3. Terminuotojo ind ėlio sutarties sudarymas 
 

3.1. Terminuotojo indėlio Sutarties sudarymui Klientas pateikia Bankui (tiesiogiai arba per 
elektroninės bankininkystės sistemą „Multinet“) Prašymą, įformintą pagal Banko reikalavimus, 
kuriame nurodomas Terminuotojo indėlio tipas, terminas, suma, valiuta ir palūkanų norma. 

3.2. Pasirašydamas Prašymą, Klientas įgalioja Banką iš Kliento atsiskaitomosios sąskaitos nurašyti 
Prašyme nurodytą Terminuotojo indėlio sumą. Pasirinkęs Terminuotajį indėlį su konvertavimo 
galimybe ir norėdamas konvertuoti indėlio sumą į kitą valiutą, Klientas turi pasirašyti papildomą 
susitarimą indėliui priimti. Pasirašydamas susitarimą, Klientas įgalioja Banką konvertuoti 
Terminuotojo indėlio sumą pagal Banko nustatytą valiutų keitimo kursą, galiojantį valiutų 
keitimo sandorio vykdymo momentu. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

3.3. Jeigu Klientas planuoja pervesti Terminuotojo indėlio lešas iš kitos finansinės įstaigos mokėjimo 
nurodymu, maksimalus leistinas  indėlio sumos apmokėjimo terminas yra 3 (trys) Banko darbo 
dienos nuo Prašymo Terminuotajam indėliui priimti pasirašymo. Jeigu per  3 (tris) Banko darbo 
dienas Terminuotojo indėlio suma nėra įskaitoma į Kliento atsiskaitomają sąskaitą, 
Terminuotojo indėlio sąskaita uždaroma.  

3.4. Sutartis galioja iki Terminuotojo Prašyme nurodyto indėlio termino galiojimo pabaigos arba iki 
tol, kol Klientas arba Bankas pagal šios tvarkos Taisyklės nutraukia Sutartį anksčiau nustatyto 
termino. 
 

4. Palūkanos 
 

4.1. Už piniginės lėšas Terminuotojo indėlio sąskaitoje Bankas moka Palūkanos. Terminuotojo 
indėlio Palūkanų norma nurodyta Sutartyje. 

4.2. Palūkanos skaičiuojamos nuo piniginių lėšų įskaitymo į Terminuotojo indėlio sąskaitą momento 
iki indėlio termino pabaigos (neskaičiuojant indėlio termino pabaigos dienos). Palūkanos 
neskaičiuojamos už anksčiau priskaičiuotas Palūkanos (Palūkanos nekapitalizuojamos). 
Terminuotojo indėlio pradžios data ir paskutinė Terminuotojo indėlio galiojimo diena  laikomos 
viena diena. 

4.3. Palūkanos už Terminuotają indėlį skaičiuojamos kiekvieną kalendorinę dieną pagal 
Terminuotojo indėlio likučius kiekvienos dienos pabaigai.  

4.4. Palūkanos priskaičiuojamos pagal Palūkanų normą, skaičiuojant, kad metuose yra 365 dienos ir 
atsižvelgiant į faktinį kalendorinių dienų skaičių per mėnesį. 

4.5. Palūkanų norma nesikeičia iki Terminuotojo indėlio termino pabaigos, išskyrus Terminuotajį 
indėlį su konvertavimo galimybe. 
  

5. Terminuotojo ind ėlio sumos ir priskaičiuotų palūkanų išmokėjimas 
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5.1. Bankas išmoka Klientui Terminuotojo indėlio sumą ir priskaičiuotas Palūkanas, įskaitydamas jas 
į Kliento Prašyme Terminuotojam indėliui priimti nurodytą einamają sąskaitą.  

5.2. Jeigu Terminuotojo indėlio sumos išmokėjimo momentu Terminuotojo indėlio suma ir/arba 
priskaičiuotos Palūkanos yra Kliento arba kito kliento galiojančių įsipareigojimų Bankui 
užtikrinimo priemonė, Terminuotojo indėlio suma ir/arba priskaičiuotos Palūkanos neišmokamos 
Klientui iki visiško įsipareigojimų Bankui įvykdymo. 

5.3. Palūkanų išmokėjimas priklauso nuo Kliento pasirinkto Terminuotojo indėlio tipo.  
5.4. Bankas turi teisę neišmokėti priskaičiuotas Palūkanas, jeigu: 

5.4.1. Sutartis nutraukiama iki Terminuotojo indėlio galiojimo termino pabaigos;  
5.4.2. Terminuotojo indėlio suma arba jos dalys panaudojama kaip Kliento įsipareigojimų 

Bankui vykdymo užrikrinimo priemonė.  
5.5. Terminuotasis indėlis išmokamas Prašyme Terminuotajam indėliui priimti nurodytą indėlio 

galiojimo pabaigos dieną.  
5.6. Jeigu indėlio Terminas nustatytas kalendorinių dienų skaičiumi, Terminuotojo indėlio 

išmokėjimo diena yra indėlio Termino paskutinė kalendorinė diena. Jeigu indėlio Terminas 
nustatytas mėnesiais, Terminuoto indėlio išmokėjimo diena yra atitinkamo mėnesio 
Terminuotojo indėlio termino pradžios diena.  Jeigu indėlio Terminas nustatytas metais, 
Terminuotojo indėlio išmokėjimo diena yra atitinkamų metų Terminuotojo indėlio termino 
pradžios diena ir mėnuo.  

5.7. Jeigu atitinkamas mėnuo neturi dienos, sutampamčios su Terminuotojo indėlio pradžios data, 
Terminuotojo indėlio išmokėjimo diena yra sekanti diena poTerminuotojo indėlio pradžios 
dienos.  

5.8. Jeigu Terminuotojo indėlio sumos ir Palūkanų išmokėjimo diena yra Banko nedarbo diena, 
Bankas turi teisę išmoką padaryti sekančią Banko darbo dieną.  

5.9. Nuo Terminuotojo indėlio sumos ir/arba Palūkanų Bankas nurašo mokesčius, vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos tesės aktų reikalavimais. 
 

6. Terminuotojo ind ėlio sutarties nutraukimas 
 

6.1. Klientas turi teisę pareikalauti nutraukti Sutartį bet kuriuo jos galiojimo momentu, vadovaujantis 
Taisyklėmis, išskyrus atvejį, kai Terminuotasis indėlis yra finansinė užtikrinimo priemonė. 

6.2. Apie Sandorio nutraukima anksčiau termino Klientas turi raštu įspėti  Banką prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. Jeigu Sutartis nutraukiama Kliento iniciatyva, Palūkanos neišmokamos ir 
anksčiau išmokėtų Palūkanų suma išskaitoma iš indėlio sumos ar kitų Banke esančių Kliento 
piniginių lėšų. 

6.3. Klientas gali nesilaikyti Sutarties 6.2. punkte nurodyto įspėjimo termino ir nutraukti Sutartį 
anksčiau. Šiuo atveju priskaičiuotos Palūkanos neišmokamos. 

6.4. Bankas, išanksto raštu įspėjęs Klientą, turi teisę nutraukti Sutartį ir uždaryti Terminuotojo 
indėlio Sąskaitą, nepasibaigus indėlio terminui, jeigu: 

6.4.1. Klientas 3.3 punkte nustatyta tvarka neįnešė į atsiskaitomojąją sąskaitą Paraiškoje 
nurodytos Terminuotojo indėlio sumos; 

6.4.2. pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus Kliento piniginių lėšų atžvilgiu 
vykdomas  išieškojimas; 

6.4.3. Bankas savo iniciatyva nutraukia bendradarbiavimą su Klientu tokiais  atvejais ir tokia 
tvarka, kokia yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

6.4.4. Bankas panaudoja Terminuotają indėlį Kliento finansinių įsipareigojimų įvykdymui. 
 

6.5. Kliento (fizinio asmens) mirties ar juridinio asmens likvidavimo atveju, jeigu įpėdiniai, 
administratorius ar kiti teisių perėmėjai pareikalautų anksčiau laiko nutraukti Sutartį, indėlio 
suma be Palūkanų išmokama pagal asmenų, pateikusių Bankui dokumentus apie Kliento mirtį ar 
likvidavimą ir apie teisę valdyti Kliento pinigines lėšas, prašymą. 
 

7. Terminuotasis indėlis su konvertavimo galimybe išmokant palūkanos termino pabaigoje 
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7.1. Indėlio suma priimama tik Prašyme nurodyta valiuta.  
7.2. Klientas, pasirašydamas papildomą susitarimą, turi teisę konvertuoti Terminuotojo indėlio Sumą 

į kitą valiutą (USD, EUR) pagal Banko nustatytą valiutų keitimo kursą, galiojantį valiutų keitimo 
Sandorio vykdymo momentu. 

7.3. Konvertuota Terminuotojo indėlio suma ir sukauptos konvertavimo metu Palūkanos įskaitomos 
atitinkama valiuta Kliento Terminuotojo indėlio Sąskaitoje.  

7.4. Apskaičiuotos konvertavimo metu indėlio Palūkanos pridedamos prie Terminuotojo indėlio 
Sumos. 

7.5. Nauja Terminuoto indėlio Palūkanų norma nustatoma, atsižvelgiant į likusį Terminuotojo indėlio 
Terminą, skaičiuojant nuo konvertavimo datos iki Terminuotojo indėlio Termino pabaigos. Jeigu 
likęs Terminuotojo indėlio Terminas lygus pilnų mėnesių skaičiui, tačiau jis nenurodytas Banko 
patvirtintoje Terminuotųjų indėlių palūkanų normų lentelėje, nustatoma artimiausia mažesnė 
Palūkanų norma. Jeigu likęs Terminuotojo indėlio Terminas mažesnis nei vienas mėnuo, tai 
Palūkanų norma nustatoma tokia, kokia konkrečiu momentų taikoma Kliento einamos sąskaitos 
pinigų lėšoms konkrečiai valiutai pagal Banko nustatytus Įkainius. Nauja Terminuotojo indėlio 
Palūkanų norma įsigalioja pasirašius susitarimą.  

7.6. Susitarimo sudarymo momentu Bankas išskaičiuoja komisinį mokėstį už Terminuotojo indėlio 
konvertaciją pagal galiojančius Banko įkainius.  

7.7. Terminuotojo indėlio sumą ir apskaičiuotas indėlio Palūkanas Bankas išmoka Klientui ta valiuta, 
kuria Terminuotojo indėlio suma ir apskaičiuotos Terminuotojo indėlio Palūkanos buvo 
Terminuotojo indėlio sąskaitoje Terminuotojo indėlio termino pabaigoje. 

7.8. Terminuotojo indėlio su konvertavimo galimybe negalima papildyti ir konvertuojant 
Terminuotojo indėlio terminas negali būti pakeistas.  
 

8. Kaupiamasis indėlis 
 

8.1. Banke atidaryta Terminuotojo indėlio sąskaita, į kurią tik fiziniai asmenys gali pervesti piniginės 
liešas tam tikram laikotarpiui pagal Banko nustatytą Terminuotųjų indėlių palūkanų normą ir 
kurią galima laisvai papildyti.  

8.2. Priskaičiuotas Palūkanas kartu su Terminuotojo indėlio suma Klientas gauna indėlio termino 
pabaigoje. 

8.3. Minimali indėlio suma palūkanų skaičiavimui nustatyta Banko paslaugų Įkainiuose. 
8.4. Minimali indėlio suma Terminuotojam indėliui papildyti  nustatyta Banko paslaugų Įkainiuose. 
8.5. Klientas turi teisę papildyti Terminuotojo indėlio sąskaita, pervesdamas piniginės lešas iš savo 

einamosios sąskaitos į Terminuotojo indėlio sąskaitą. Šiuo atvėju Palūkanos skaičiuojamos nuo 
Terminuotojo indėlio papildymo dienos.  
 

9. Specialios taisyklės 
 

9.1. Nuo momento, kai atsiranda Kliento įsipareigojimai Bankui, Terminuotojo indėlio piniginės 
lėšos ir priskaičiuotos Palūkanos skaitomos kaip finansinė užtikrinimo priemonė, garantuojanti 
Kliento įsipareigojimus Bankui Finansinio užtikrinimo susitarimo įstatymo prasme arba  
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso prasme ir užstatomos Bankui kaip finansinė užtikrinimo 
priemonė. Tokiu atveju, jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, Bankas turi teisę nurašyti 
visą nevykdomų įsipareigojimų sumą nuo Terminuotojo indėlio sąskaitos Kliento neįvykdytų 
įsipareigojimų padengimui. Jei Klientas yra fizinis asmuo, Bankas privalo informuoti Kientą, 
kad Terminuotasis indelis ir Palūkanos naudojamos kaip finansinė užtikrinimo priemonė.  

9.2. Teisiniai santykiai tarp Kliento ir Banko, kylantys iš Sutarties, bet, kurie nėra numatyti Sutartyje, 
reglamentujami Banko Bendrosiomis sandorių taisyklėmis, o taip pat Lietuvos Respublikos 
teisės aktais.  

9.3. Bankas garantuoja Klientui Terminuotojo indėlio Sumos grąžinimą pagal Latvijos Respublikos 
įstatymo nuostatas dėl indėlių garantijos. 


