
INDIVIDUALAUS SEIFO
Vilniaus m. 

BANKAS: 
AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas (toliau – Bankas), įmonės kodas

KLIENTAS: 
Vardas, pavardė 

Asmens kodas  

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės koetelė

Kliento įgaliotas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas): 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės koetelė (serija, Nr., išdavimo data ir vieta)):

kuris veikia pagal:  

KLIENTO SĄSKAITOS NUMERIS: 
LT__ __   2 1 7 0   __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 

  Adresas: 

 Rezidentas   Nerezidentas 

SUTARTIES DALYKAS: 
Pasirašydamas šią sutartį, Bankas perduoda Klientui laikinai naudoti, o Klientas
51,  Vilnius. 

Seifo numeris: 

Seifo dydis:           S   M   L 

Seifo rakto numeris: 

Nr.  

Nr.  

Seifo nuomos terminas: 

nuo 201___/___/___        iki 201___/___/___ 

ŠALIŲ PARAŠAI: 

BANKAS: 

(pareigos, parašas) 

INDIVIDUALAUS SEIFO NUOMOS SUTARTIS NR. __________________

įmonės kodas 302570678, buveinės adresas: Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124 

entas (pasas, asmens tapatybės koetelė (serija, Nr., išdavimo data ir vieta)): 

asmens tapatybės koetelė (serija, Nr., išdavimo data ir vieta)): 

 

Telefonas:  

Faksas:  

El. paštas:  

Pasirašydamas šią sutartį, Bankas perduoda Klientui laikinai naudoti, o Klientas išsinuomoja individualų seifą Banke, kuris yra Banko klientų aptarnavimo centro patalpoje

Ryšių priemonės keitimuisi informacija (kas reikalinga pažymėti X

 paštu* ___________________________
   adresas 

 Multinet 

 el. paštas _____________________________________________
 adresas

 telefonas ___________________________________________
   Telefono numeris 

 SMS* __________________________________________
   Mobiliojo telefono numeris 

*Pašto ir SMS paslaugų išlaidas apmoka gavėjas

KLIENTAS 

Patvirtinu, kad su AS Meridian Trade Bank Lietuvos filialo Bendrosiomis sandorių taisyklėmis,
Individualaus seifo nuomos sutarties sąlygomis
visiškai sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.  

(parašas)

__________________ 
. . . 

 

nuomoja individualų seifą Banke, kuris yra Banko klientų aptarnavimo centro patalpoje, adresas:  Kęstučio g. 

kas reikalinga pažymėti X): 

paštu* ___________________________________________ 

el. paštas _____________________________________________ 

telefonas ___________________________________________ 

SMS* __________________________________________ 

Patvirtinu, kad su AS Meridian Trade Bank Lietuvos filialo Bendrosiomis sandorių taisyklėmis, 
Individualaus seifo nuomos sutarties sąlygomis ir Banko paslaugų įkainiais susipažinau, 

(parašas) 



Klientas _______________________ 

INDIVIDUALAUS SEIFO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS 

1. Sąlygose naudojamos sąvokos:
1.1. Bankas – АS „Meridian Trade Bank“ Lietuvos filialas, registracijos Nr. 302570678.
1.2. Banko paslaugų įkainiai – Banko valdybos patvirtintas kainoraštis, kuriame nustatyta Banko teikiamų paslaugų kaina (komisinis mokestis).

Kainoraštis yra prieinamas interneto svetainėje 
1.3. Saugykla – specialiai įrengta patalpa su seifų durimis, kur
1.4. Šalys – Bankas ir Klientas kartu. 
1.5. Sutartis – Individualaus Seifo nuomos sutartis su visais jos priedais, pakeitimais, papildymais ir Individualaus Seifo nuomos sutarties
1.6. Klientas – fizinis asmuo, kuriam Banke yra atidaryta atsiskaitomoji sąskaita ir kuris sudaro Individualaus Seifo nuomos
1.7. MultiNet – interneto bankininkystės sistema. 
1.8. NBGLLTF – nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimas ir terorizmo finansavimas.
1.9. Paslauga – Seifo nuoma Klientui pagal šios Sutarties sąlygas.
1.10. Seifo nuomos terminas – Seifo naudojimo terminas, nurodytas
1.11. Seifo nuomos kaina – Seifo naudojimo mokestis, nustatytas Banko paslaugų įkainiais.
1.12. Seifo naudotojai – Klientas ir/ar Kliento įgaliotas
1.13. Seifas – individualus seifas, kurį Klientas išsinuomoja pagal Sutarties sąlygas.
1.14. Raktas – Seifo raktas. 

2. Bendrosios sąlygos 
Bankas siūlo Klientams privatiems asmenims išsinuomoti Seifą dokumentams, brangenybėms ar kitoms materialinėms vertybėms saug
centro patalpose, adresu  Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT
2.1. Paslauga prieinama Klientams, kuriems Banke yra atidaryta
2.2. Seifo nuomos terminas – nuo vieno mėnesio iki 
2.3. Naudotis Seifu galima Klientų aptarnavimo centro darbo laiku

dokumnetą.  
2.4. Kiekvienas Seifo lankymas fiksuojamas, tokiu atveju
2.5. Seife draudžiama saugoti pavojingus daiktus 

narkotines bei kitas medžiagas, už kurių laikymą Lietuvos Respublikos
daiktus, kurie gali sukelti metalo koroziją, pelėsius, išsiliejimą arba cheminę reakciją, dėl
Saugykloje saugomi Kliento, Banko arba kitų asmenų daiktai.

2.6. Seifai turi tokius dydžius: 
Dydis Aukštis (mm) 
S 130 
M 400 
L 400 

3. Sutarties sudarymas ir galiojimas 
3.1. Klientas ir Bankas sudaro Seifo nuomos Sutartį, kurios neatskiriama dalis yra Sutarties sąlygos.
3.2. Klientas naudoja Seifą, laikydamasis visų Nuomos sutarties sąlygų, ir visa apimtimi moka Bankui Sutartyje numatytus mokesčius
3.3. Sudarydamas Sutartį, Klientas turi apmokėti Seifo nuomos kainą už visą nuomos laikotarpį. Pasibaigus Sutarties terminui, Klientas tu

Sutartį, jei Klientas vykdė Sutarties sąlygas, laiku mokėjo už paslaugas ir Bankas ir neturi kitų prieštaravimų.
gali sudaryti tiesiogiai Banke arba per interneto bankininkystės

3.4. Sutarčiai įsigaliojus, Klientas gauna naudojimui numeruotą Seifą ir vieną Raktą nuo Seifo
priėmimo-perdavimo aktą. 

3.5. Seifu gali naudotis Klientas ir/arba jo įgaliotas asmuo, kuriam buvo įformintas notaro patvirtintas įgaliojimas.

4. Seifo naudojimo tvarka 
4.1.  Klientas naudojasi Seifu Klientų aptarnavimo centro darbo laiku

 2 iš 5 

Lietuvos filialas, registracijos Nr. 302570678. 
Banko valdybos patvirtintas kainoraštis, kuriame nustatyta Banko teikiamų paslaugų kaina (komisinis mokestis).

nėje www.mtbank.eu. 
specialiai įrengta patalpa su seifų durimis, kurioje yra individualūs seifai. 

Individualaus Seifo nuomos sutartis su visais jos priedais, pakeitimais, papildymais ir Individualaus Seifo nuomos sutarties
fizinis asmuo, kuriam Banke yra atidaryta atsiskaitomoji sąskaita ir kuris sudaro Individualaus Seifo nuomos

 
nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimas ir terorizmo finansavimas. 
Seifo nuoma Klientui pagal šios Sutarties sąlygas. 

Seifo naudojimo terminas, nurodytas Sutartyje. 
Seifo naudojimo mokestis, nustatytas Banko paslaugų įkainiais. 

Kliento įgaliotas asmuo, kuris be Kliento turi teisę naudotis Seifu Kliento vardu ir pagal jo įgaliojimą
s seifas, kurį Klientas išsinuomoja pagal Sutarties sąlygas. 

Bankas siūlo Klientams privatiems asmenims išsinuomoti Seifą dokumentams, brangenybėms ar kitoms materialinėms vertybėms saug
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124.  

Paslauga prieinama Klientams, kuriems Banke yra atidaryta atsiskaitomoji sąskaita. 
nuo vieno mėnesio iki dvejų metų. Nuomos terminas gali būti pratęstas Sutartyje nustatyta tvarka.

galima Klientų aptarnavimo centro darbo laiku Vilniuje. Klientas privalo su savimi turėti Raktą nuo Seifo

fiksuojamas, tokiu atveju Klientas arba jo įgaliotas asmuo kaskart pasirašo Seifo apsilankymo registracijos kortelėje.
Seife draudžiama saugoti pavojingus daiktus – ginklus, šaudmenis, chemines, radioaktyviąsias, lengvai užsiliepsnojančias

as medžiagas, už kurių laikymą Lietuvos Respublikos teisės aktai numato atsakomybę. Seife draudžiama saugoti gyvas būtybes ir
, pelėsius, išsiliejimą arba cheminę reakciją, dėl kurios gali būti pažeisti Kliento Seife, kituose seifuose arba

Saugykloje saugomi Kliento, Banko arba kitų asmenų daiktai. 

Plotis (mm) Gylis (mm) 
300 500 
200 500 
300 500 

Klientas ir Bankas sudaro Seifo nuomos Sutartį, kurios neatskiriama dalis yra Sutarties sąlygos.  
Klientas naudoja Seifą, laikydamasis visų Nuomos sutarties sąlygų, ir visa apimtimi moka Bankui Sutartyje numatytus mokesčius

amas Sutartį, Klientas turi apmokėti Seifo nuomos kainą už visą nuomos laikotarpį. Pasibaigus Sutarties terminui, Klientas tu
Sutartį, jei Klientas vykdė Sutarties sąlygas, laiku mokėjo už paslaugas ir Bankas ir neturi kitų prieštaravimų. Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo Klientas

interneto bankininkystės sistemą MultiNet. 
Sutarčiai įsigaliojus, Klientas gauna naudojimui numeruotą Seifą ir vieną Raktą nuo Seifo. Klientas ir Bankas

Seifu gali naudotis Klientas ir/arba jo įgaliotas asmuo, kuriam buvo įformintas notaro patvirtintas įgaliojimas. 

Klientas naudojasi Seifu Klientų aptarnavimo centro darbo laiku Vilniuje, užsakydamas Paslaugą ne vėliau kaip likus vienai valandai iki darbo laiko

  Bankas __________________________  

Banko valdybos patvirtintas kainoraštis, kuriame nustatyta Banko teikiamų paslaugų kaina (komisinis mokestis). 

Individualaus Seifo nuomos sutartis su visais jos priedais, pakeitimais, papildymais ir Individualaus Seifo nuomos sutarties sąlygos. 
fizinis asmuo, kuriam Banke yra atidaryta atsiskaitomoji sąskaita ir kuris sudaro Individualaus Seifo nuomos sutartį. 

iento vardu ir pagal jo įgaliojimą.  

Bankas siūlo Klientams privatiems asmenims išsinuomoti Seifą dokumentams, brangenybėms ar kitoms materialinėms vertybėms saugoti Klientų aptarnavimo 

metų. Nuomos terminas gali būti pratęstas Sutartyje nustatyta tvarka. 
Vilniuje. Klientas privalo su savimi turėti Raktą nuo Seifo ir asmens tapatybę patvirtinantį 

pasirašo Seifo apsilankymo registracijos kortelėje. 
tyviąsias, lengvai užsiliepsnojančias (degias), nuodingąsias, 

atsakomybę. Seife draudžiama saugoti gyvas būtybes ir 
kurios gali būti pažeisti Kliento Seife, kituose seifuose arba 

Klientas naudoja Seifą, laikydamasis visų Nuomos sutarties sąlygų, ir visa apimtimi moka Bankui Sutartyje numatytus mokesčius. 
amas Sutartį, Klientas turi apmokėti Seifo nuomos kainą už visą nuomos laikotarpį. Pasibaigus Sutarties terminui, Klientas turi teisę pratęsti 

Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo Klientas 

. Klientas ir Bankas pasirašo Individualaus seifo ir rakto 

Vilniuje, užsakydamas Paslaugą ne vėliau kaip likus vienai valandai iki darbo laiko 



Klientas _______________________ 

pabaigos. Klientų aptarnavimo centro darbo laiką nustato Bankas, kuris turi teisę jį vienašališkai keisti. Apie tokius darbo
informuoja, skelbdamas šią informaciją Klientų aptarnavimo centre
MultiNet.  

4.2. Apsilankydamas Seifų saugykloje, Klientas pateikia Banko darbuotojui asmens tapatybės dokumentą. Kliento buvimo laikas Seifų
ir trunka iki 10 minučių. Buvimo laiko apribojimas yra susijęs su atsargumo priemonėmis ir laiku, kurį Banko
Seifų saugykloje.  

4.3. Klientas užtikrina, kad po kiekvieno naudojimo Seifas būtų užrakintas.
4.4. Jei nėra galimybės naudotis Seifu (jis sugadintas), Klientas nedelsdamas informuoja apie tai Banko darbuotoją, kuris lydi Kl

Bankas nedelsdamas patikrina Seifą, surašo aktą, kuriame nurodoma
punkte paminėtas terminas (nedelsiant) nėra priskiriamas atvejams, kai Seifas yra sugad

4.5. Paskutinę Seifo nuomos termino dieną Klientas atlaisvina Seifą,
perdavimo aktą. 

4.6. Tais atvejais, kai Klientui reikia pakeisti Seifą į kito dydžio S
kito dydžio Seifo nuomos sutartį. Šiuo atveju mokėjimai, susiję su aukščiau minėtu

5. Kliento teisės ir pareigos 
5.1. Savo nuožiūra pasirinkti bet kurį Seifą iš laisvų Seifų.
5.2. Klientas turi teisę paprašyti pakeisti nuomojamo Seifo dydį, jei yra prieinami kito dydžio Seifai.
5.3. Sąžiningai laikytis šia Sutartimi nustatytų įsipar
5.4. Įsitikinti, kad Individualus seifas po naudojimosi yra užrakintas.
5.5. Nelaikyti Seife gyvų būtybių, daiktų, kurie gali sukelti

saugomi daiktai. 
5.6. Nelaikyti Seife visuomenei pavojingų daiktų ar medžiagų

radioaktyviosios medžiagos), kurios gali sugadinti
daiktų, už kurių laikymą yra numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos

5.7. Užtikrinti gauto Rakto nuo Seifo saugojimą, neleidžiant, kad
5.8. Nedelsiant asmeniškai arba naudojant komunikacijos priemones (pavyzdžiui, MultiNet, telefoną, faksą, el. paštą) informuoti Ba

Raktas nuo Seifo. 
5.9. Konstatavus Seifo apgadinimus, nedelsiant pranešti apie tai Bankui.
5.10. Nesubnuomoti Seifo tretiesiems asmenims. 
5.11. Pasibaigus Seifo nuomos terminui, jį atlaisvinti ir perduoti Bankui Raktą nuo Seifo arba įforminti Seifo nuomos termino pratę
5.12. Klientas yra atsakingas už Kliento įgalioto asmens veiksmus naudojantis Seifu.
5.13. Klientas, prieš naudodamasis paslauga, užtikrina

nuomos kaina, taip pat šios Sutarties 8.4 punkte nustatyti
5.14. Klientas užtikrina savo atsiskaitomojoje sąskaitoje Banke pakankamą lėšų likutį, kad

mokesčiai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pareigos
5.15. Pateikti Bankui Seifo turinį šios Sutarties 6.7. punkte nurodyta tvarka.
5.16. Bankui pareikalavus žodžiu ar raštu ir Banko nustatytu laiku atvykti į Banką ir pateikti prašomus duomenis apie savo veiklą.
5.17. Klientas atlygina Bankui visas išlaidas ir nuostolius, kurie

atsiradusius, jei Klientas, naudodamasis Seifo nuomos paslauga, padaro
reikalavimų pažeidimą. 

6. Banko teisės ir pareigos
6.1. Išnuomoti Klientui geros techninės būklės Seifą.
6.2. Užtikrinti Seifo turinio konfidencialumą pagal Seifo nuomos sutarties sąlygas ir
6.3. Klientui atlikus Seifo nuomos sutartyje nustatytus mokėjimus
6.4. Užtikrinti Klientui prieigą prie Seifo šios Sutarties 4.1. punkte
6.5. Sudaryti sąlygas, kad Klientas Seifo naudojimo metu Saugykloje būtų vienas.
6.6. Užtikrinti Klientui visišką informacijos apie Sutarties sąlygas ir turinį konfidencialumą, išskyrus atvejus, tiesiogiai numatytus gali

Respublikos teisės aktuose.  

 3 iš 5 

pabaigos. Klientų aptarnavimo centro darbo laiką nustato Bankas, kuris turi teisę jį vienašališkai keisti. Apie tokius darbo
Klientų aptarnavimo centre, taip pat patalpindamas ją Banko interneto svetainėje

Apsilankydamas Seifų saugykloje, Klientas pateikia Banko darbuotojui asmens tapatybės dokumentą. Kliento buvimo laikas Seifų
10 minučių. Buvimo laiko apribojimas yra susijęs su atsargumo priemonėmis ir laiku, kurį Banko

Klientas užtikrina, kad po kiekvieno naudojimo Seifas būtų užrakintas.  
Jei nėra galimybės naudotis Seifu (jis sugadintas), Klientas nedelsdamas informuoja apie tai Banko darbuotoją, kuris lydi Kl

tikrina Seifą, surašo aktą, kuriame nurodoma, dėl kieno kaltės atsirado gedimas, ir organizuoja
nėra priskiriamas atvejams, kai Seifas yra sugadintas (pažeistas) dėl išorinių aplinkybių poveikio.

eną Klientas atlaisvina Seifą, perduoda Raktą nuo Seifo Banko darbuotojui ir dėl to pasirašo S

pakeisti Seifą į kito dydžio Seifą, Bankas Kliento pareiškimo pagrindu nutraukia galiojančią Sutartį
iuo atveju mokėjimai, susiję su aukščiau minėtu sutarties keitimu, taikomi šios Sutarties 8.2 punk

rinkti bet kurį Seifą iš laisvų Seifų. 
turi teisę paprašyti pakeisti nuomojamo Seifo dydį, jei yra prieinami kito dydžio Seifai.  

nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti visus su Seifo nuoma susijusius Banko reikalavimus.
Įsitikinti, kad Individualus seifas po naudojimosi yra užrakintas. 

, kurie gali sukelti metalo koroziją, pelėsius, cheminę reakciją, dėl ko gali būt

menei pavojingų daiktų ar medžiagų (lengvai užsiliepsnojančios, sprogstamosios, lengvai išgaruojančios, nuodingosios, narkotinės,
radioaktyviosios medžiagos), kurios gali sugadinti Seifą arba kitus Seifus ir jų turinį, arba pakenkti Bankui, bet kokių ginklų

, už kurių laikymą yra numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.  
Užtikrinti gauto Rakto nuo Seifo saugojimą, neleidžiant, kad jis būtų perduotas tretiesiems asmenims, ir negaminti
Nedelsiant asmeniškai arba naudojant komunikacijos priemones (pavyzdžiui, MultiNet, telefoną, faksą, el. paštą) informuoti Ba

Seifo apgadinimus, nedelsiant pranešti apie tai Bankui. 

Pasibaigus Seifo nuomos terminui, jį atlaisvinti ir perduoti Bankui Raktą nuo Seifo arba įforminti Seifo nuomos termino pratę
asmens veiksmus naudojantis Seifu. 

užtikrina savo atsiskaitomojoje sąskaitoje Banke pakankamą lėšų likutį, kad
arties 8.4 punkte nustatyti mokėjimai pagal Banko paslaugų įkainius. 

atsiskaitomojoje sąskaitoje Banke pakankamą lėšų likutį, kad Bankui būtų padengti šios Sutarties 8.3 ir 8.5 punktuose
per 3 (tris) darbo dienas nuo pareigos juos sumokėti atsiradimo momento. 

Pateikti Bankui Seifo turinį šios Sutarties 6.7. punkte nurodyta tvarka. 
ir Banko nustatytu laiku atvykti į Banką ir pateikti prašomus duomenis apie savo veiklą.

i visas išlaidas ir nuostolius, kurie gali atsirasti, jei Klientas praranda Raktą nuo Seifo arba sugadina
is Seifo nuomos paslauga, padaro Lietuvos Respublikos teisės aktų, šios

Išnuomoti Klientui geros techninės būklės Seifą. 
Užtikrinti Seifo turinio konfidencialumą pagal Seifo nuomos sutarties sąlygas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

nustatytus mokėjimus, Perduoti Klientui Raktą nuo Seifo. 
šios Sutarties 4.1. punkte nurodytu laiku. 

Sudaryti sąlygas, kad Klientas Seifo naudojimo metu Saugykloje būtų vienas. 
i Klientui visišką informacijos apie Sutarties sąlygas ir turinį konfidencialumą, išskyrus atvejus, tiesiogiai numatytus gali

  Bankas __________________________  

pabaigos. Klientų aptarnavimo centro darbo laiką nustato Bankas, kuris turi teisę jį vienašališkai keisti. Apie tokius darbo laiko pasikeitimus Bankas 
Banko interneto svetainėje www.mtbank.lt arba 

Apsilankydamas Seifų saugykloje, Klientas pateikia Banko darbuotojui asmens tapatybės dokumentą. Kliento buvimo laikas Seifų saugykloje yra ribotas 
10 minučių. Buvimo laiko apribojimas yra susijęs su atsargumo priemonėmis ir laiku, kurį Banko darbuotojas praleidžia kartu su Klientu 

Jei nėra galimybės naudotis Seifu (jis sugadintas), Klientas nedelsdamas informuoja apie tai Banko darbuotoją, kuris lydi Klientą į Seifų saugyklą. 
, dėl kieno kaltės atsirado gedimas, ir organizuoja Seifo remonto darbus. Šiame 

intas (pažeistas) dėl išorinių aplinkybių poveikio. 
ir dėl to pasirašo Seifo ir Rakto priėmimo-

u nutraukia galiojančią Sutartį ir Šalys sudaro naują 
, taikomi šios Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka. 

Banko reikalavimus. 

, pelėsius, cheminę reakciją, dėl ko gali būti sunaikinti arba sugadinti Seife 

, sprogstamosios, lengvai išgaruojančios, nuodingosios, narkotinės, 
ti Bankui, bet kokių ginklų, taip pat kitų medžiagų ir 

tiesiems asmenims, ir negaminti jo dublikato. 
Nedelsiant asmeniškai arba naudojant komunikacijos priemones (pavyzdžiui, MultiNet, telefoną, faksą, el. paštą) informuoti Banką, jei yra prarandamas 

Pasibaigus Seifo nuomos terminui, jį atlaisvinti ir perduoti Bankui Raktą nuo Seifo arba įforminti Seifo nuomos termino pratęsimą.  

pakankamą lėšų likutį, kad Bankui būtų padengta Seifo 

šios Sutarties 8.3 ir 8.5 punktuose nustatyti 

ir Banko nustatytu laiku atvykti į Banką ir pateikti prašomus duomenis apie savo veiklą. 
praranda Raktą nuo Seifo arba sugadina spyną, taip pat kitus nuostolius, 

šios Sutarties ar Bendrų sandorių taisyklių 

aktus. 

i Klientui visišką informacijos apie Sutarties sąlygas ir turinį konfidencialumą, išskyrus atvejus, tiesiogiai numatytus galiojančiuose Lietuvos 
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6.7. Dėl saugos arba NBGLLTF sumetimais, t.y. jei kyla įtarimų dėl į Seifą patalpinto t
teisę iškviesti Klientą atvykti į Banką ir parodyti Seife saugomus daiktus bei

6.8. Bankas turi teisę neįleisti Kliento į Saugyklą, jei Klientas turi skolą už Seifo nuomą arba nėra įvykdyti kiti Sutartyje
atveju, jeigu Klientas arba jo įgaliotas asmuo negali pateikti Rakto
pakviesti Klientą atvykti į Banką ir reikalauti duomenų apie Kliento veiklą.

6.9. Bankas turi teisę be Kliento akcepto (sutikimo)
nustatytą mokestį ir komisinius už Seifo nuomos paslaugos naudojimą.

7. Neeilinis Seifo atidarymas ir Banko veiksmai Seifo turinio atžvilgiu
7.1. Bankas turi teisę atidaryti individualų Seifą ir išimti jo turinį Banko nustatyta tvarka, kviesdam
7.1.1. saugumo sumetimais, jei kyla abejonių dėl Seifo turinio nea
7.1.2. teisės aktų numatytiems organams ir asmenims pareikalavus,
7.1.3. jeigu yra įtarimų, kad Seifo turinys gali kelti pavojų

tarnyboms; 
7.1.4. pasibaigus Seifo nuomos sutarčiai, jeigu Klientas neišėmė Seifo turinio praėjus
7.1.5. jei Klientas praranda jam perduotą naudojimuisi Raktą nuo Seifo,

savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, sumokė
7.1.6. Seifas yra sugadintas arba jį reikia atlaisvinti dėl kitų pagrįstų aplinkybių ir Klientas arba jo

Banką pasiimti (perkelti) Seifo turinį savarankiškai, arba Bankas negali susisiekti su Klientu ir jį pakviesti asmeniškai atsiimti (perkelti) Seifo turinį.
7.1.7. Jeigu Bankui kyla įtarimų, kad Seifas yra naudojamas siekiant legalizuoti
7.2. Jeigu pagal Banko turimą informaciją Klientas mirė

darbuotojo akivaizdoje. 
7.3. Kliento nemokumo ar bankroto atvejais atidaryti ir apžiūrėti

nuomos mokestį, taip pat atlyginęs Bankui išlaidas ir nuostolius, jei tokių atsirado Bankui ryšium su šia Sutartimi. Šiuo atveju Seifą galima atidaryt
Banko darbuotojo akivaizdoje. 

7.4. Bankas saugo išimtą Seifo turinį 7.1.4 ir 7.1.6. punktuose nustatyta tvarka bendroje Banko saugykloje 3 (trejus) metus. Klien
kad yra įvykdyti visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti

7.5. Bankas nėra atsakingas už Klientui priklausančio turto saugojimą bendroje Banko saugykloje. Jeigu Klientas neatsiima turto iš
per 3 (trejus) metus, Šalys susitarė, kad Klientas atsisakė turto ir užbaigė savo turtinę teisę p
ir Bankas turi teisę pagal teismo sprendimą: 

7.5.1. parduoti Klientui priklausantį turtą tretiesiems asmenims savo nuožiūr
įsipareigojimams Banko atžvilgiu padengti, o gautų lėšų likutį pervesti į

7.5.2. sunaikinti turtą. 

8. Mokėjimai
8.1. Už Seifo naudojimą Klientas moka Banko įkainių nustatytą mokestį.
8.2. Tais atvejais, kai Klientui reikia pakeisti Seifą į kito dydžio Seifą, Bankas įskaito nepanaudotą mokestį į nuomos mokestį, nustatytą pagal naujai

pasirašytos Seifo nuomos sutarties sąlygas, išskyrus Seifo nuomos mokestį iki einamojo mėnesio pabaigos.
8.3. Už Seifo naudojimą pasibaigus terminui Bankas paskaičiuoja Banko paslaugų įkainių nustatytą mokestį už Seifo naudojimą viršijant terminą. Komisinius

už Seifo naudojimą viršijant terminą, taip pat
kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną už ateinantį kalendorinį mėnesį į priekį.

8.4. Už Seifo Rakto praradimą arba Seifo spynos sugadinimą Klientas moka Banko
8.5. Bankas taiko mokestį už Kliento turto saugojimą bendroje

šios Sutarties 7.4. punkte nustatyta tvarka arba už visą laikotarpį iki Kliento turto realizavimo šios Sutarties 7.5. punkte nustatyta tvarka.
8.6. Bankas turi teisę keisti Banko paslaugų įkainius vienašališkai. Tuo atveju, jei pasikeičia Seifo nuomos mokestis, Klientui iki Seifo nuomos ter

pabaigos išlieka tas Seifo nuomos mokestis, kuris galiojo Sutarties sudarymo momentu. Jeigu Seifo nuomos sutarties terminas p
sudaroma Sutartis naujam nuomos terminui, taikomi mokesčiai, kurie numatyti galiojančiuose Banko paslaugų įkainiuose naujos N
sudarymo dieną. 

9. Atsakomybė 
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y. jei kyla įtarimų dėl į Seifą patalpinto turinio neatitikimo Sutartyje nustatytiems
rodyti Seife saugomus daiktus bei pateikti apie juos visą, Banko nuomone, reikalingą informaciją.

Bankas turi teisę neįleisti Kliento į Saugyklą, jei Klientas turi skolą už Seifo nuomą arba nėra įvykdyti kiti Sutartyje
atveju, jeigu Klientas arba jo įgaliotas asmuo negali pateikti Rakto nuo Seifo arba asmens tapatybę patvirtinančių
pakviesti Klientą atvykti į Banką ir reikalauti duomenų apie Kliento veiklą. 
Bankas turi teisę be Kliento akcepto (sutikimo) nurašyti iš bet kurios Kliento sąskaitos Banke lėšas, kurios reikalingos
nustatytą mokestį ir komisinius už Seifo nuomos paslaugos naudojimą. 

Neeilinis Seifo atidarymas ir Banko veiksmai Seifo turinio atžvilgiu 
Bankas turi teisę atidaryti individualų Seifą ir išimti jo turinį Banko nustatyta tvarka, kviesdamas savo nuožiūra specialistus ir/ar liudytojus šiais atvejais
saugumo sumetimais, jei kyla abejonių dėl Seifo turinio neatitikimo Sutarties 2.5. punktui; 

aktų numatytiems organams ir asmenims pareikalavus, teisės aktų nustatyta tvarka; 
kelti pavojų Bankui arba tretiesiems asmenims, Seifo turinį perduoti kompetentingoms institucijoms ar

pasibaigus Seifo nuomos sutarčiai, jeigu Klientas neišėmė Seifo turinio praėjus 3 (trims) mėnesiams po Sutarties galiojimo termino pasibaigimo;
tą naudojimuisi Raktą nuo Seifo, Seifas atrakinamas Kliento ir Banko atstovų akivaizdoje, po to kai Klient

dokumentą, sumokėjo Banko nustatytus mokesčius už Seifo atidarymą ir Seifo rakto praradimą;
Seifas yra sugadintas arba jį reikia atlaisvinti dėl kitų pagrįstų aplinkybių ir Klientas arba jo atstovas pagal Banko kvietimą

savarankiškai, arba Bankas negali susisiekti su Klientu ir jį pakviesti asmeniškai atsiimti (perkelti) Seifo turinį.
Jeigu Bankui kyla įtarimų, kad Seifas yra naudojamas siekiant legalizuoti nusikalstamu būdu gautas lėšas arba terorizmo finansa

Banko turimą informaciją Klientas mirė, atidaryti Seifą, išimti ir peržiūrėti Seifo turinį galima tik

Kliento nemokumo ar bankroto atvejais atidaryti ir apžiūrėti Seife saugomą turinį, gali tik teismo sprendimu paskirtas administratorius, sumokėjęs Seifo
atlyginęs Bankui išlaidas ir nuostolius, jei tokių atsirado Bankui ryšium su šia Sutartimi. Šiuo atveju Seifą galima atidaryt

Bankas saugo išimtą Seifo turinį 7.1.4 ir 7.1.6. punktuose nustatyta tvarka bendroje Banko saugykloje 3 (trejus) metus. Klien
visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti pagal šios Sutarties 8 punktą.  

Bankas nėra atsakingas už Klientui priklausančio turto saugojimą bendroje Banko saugykloje. Jeigu Klientas neatsiima turto iš
, kad Klientas atsisakė turto ir užbaigė savo turtinę teisę pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68.

ą tretiesiems asmenims savo nuožiūra nustatyta kaina ir už Seifo turinio realizavimą
gautų lėšų likutį pervesti į Kliento atsiskaitomąją sąskaitą; 

Už Seifo naudojimą Klientas moka Banko įkainių nustatytą mokestį. 
keisti Seifą į kito dydžio Seifą, Bankas įskaito nepanaudotą mokestį į nuomos mokestį, nustatytą pagal naujai

pasirašytos Seifo nuomos sutarties sąlygas, išskyrus Seifo nuomos mokestį iki einamojo mėnesio pabaigos. 
nkas paskaičiuoja Banko paslaugų įkainių nustatytą mokestį už Seifo naudojimą viršijant terminą. Komisinius

taip pat už Kliento materialinių vertybių saugojimą pagal šios Sutarties 7.1.4. punkto sąlygas Bankas taiko
ekvieno kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną už ateinantį kalendorinį mėnesį į priekį.  

fo spynos sugadinimą Klientas moka Banko paslaugų įkainių nustatytą mokestį
Bankas taiko mokestį už Kliento turto saugojimą bendroje Banko saugykloje pagal Banko paslaugų įkainius, kol Klientas išims turtą iš bendros saugyklos

arba už visą laikotarpį iki Kliento turto realizavimo šios Sutarties 7.5. punkte nustatyta tvarka.
keisti Banko paslaugų įkainius vienašališkai. Tuo atveju, jei pasikeičia Seifo nuomos mokestis, Klientui iki Seifo nuomos ter

pabaigos išlieka tas Seifo nuomos mokestis, kuris galiojo Sutarties sudarymo momentu. Jeigu Seifo nuomos sutarties terminas p
sudaroma Sutartis naujam nuomos terminui, taikomi mokesčiai, kurie numatyti galiojančiuose Banko paslaugų įkainiuose naujos N
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nustatytiems reikalavimams, Bankas turi 
pateikti apie juos visą, Banko nuomone, reikalingą informaciją.  

Bankas turi teisę neįleisti Kliento į Saugyklą, jei Klientas turi skolą už Seifo nuomą arba nėra įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti įsipareigojimai, taip pat tuo 
tybę patvirtinančių dokumentų. Bankas turi teisę 

iš bet kurios Kliento sąskaitos Banke lėšas, kurios reikalingos siekiant padengti Sutartini 

as savo nuožiūra specialistus ir/ar liudytojus šiais atvejais: 

Bankui arba tretiesiems asmenims, Seifo turinį perduoti kompetentingoms institucijoms ar 

mėnesiams po Sutarties galiojimo termino pasibaigimo;  
Seifas atrakinamas Kliento ir Banko atstovų akivaizdoje, po to kai Klientas pateikė 

už Seifo atidarymą ir Seifo rakto praradimą; 
atstovas pagal Banko kvietimą nurodytu laiku neatvyko į 

savarankiškai, arba Bankas negali susisiekti su Klientu ir jį pakviesti asmeniškai atsiimti (perkelti) Seifo turinį. 
arba terorizmo finansavimo tikslais. 

Seifo turinį galima tik teisės aktų nustatyta tvarka ir Banko 

gali tik teismo sprendimu paskirtas administratorius, sumokėjęs Seifo 
atlyginęs Bankui išlaidas ir nuostolius, jei tokių atsirado Bankui ryšium su šia Sutartimi. Šiuo atveju Seifą galima atidaryti tik 

Bankas saugo išimtą Seifo turinį 7.1.4 ir 7.1.6. punktuose nustatyta tvarka bendroje Banko saugykloje 3 (trejus) metus. Klientas gali jį gauti su sąlyga, 

Bankas nėra atsakingas už Klientui priklausančio turto saugojimą bendroje Banko saugykloje. Jeigu Klientas neatsiima turto iš bendros Banko saugyklos 
agal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68. – 4.71. str. 

ir už Seifo turinio realizavimą gautus pinigus naudoti Kliento 

keisti Seifą į kito dydžio Seifą, Bankas įskaito nepanaudotą mokestį į nuomos mokestį, nustatytą pagal naujai 

nkas paskaičiuoja Banko paslaugų įkainių nustatytą mokestį už Seifo naudojimą viršijant terminą. Komisinius 
už Kliento materialinių vertybių saugojimą pagal šios Sutarties 7.1.4. punkto sąlygas Bankas taiko 

mokestį. 
Banko saugykloje pagal Banko paslaugų įkainius, kol Klientas išims turtą iš bendros saugyklos 

arba už visą laikotarpį iki Kliento turto realizavimo šios Sutarties 7.5. punkte nustatyta tvarka.  
keisti Banko paslaugų įkainius vienašališkai. Tuo atveju, jei pasikeičia Seifo nuomos mokestis, Klientui iki Seifo nuomos termino 

pabaigos išlieka tas Seifo nuomos mokestis, kuris galiojo Sutarties sudarymo momentu. Jeigu Seifo nuomos sutarties terminas pratęsiamas arba 
sudaroma Sutartis naujam nuomos terminui, taikomi mokesčiai, kurie numatyti galiojančiuose Banko paslaugų įkainiuose naujos Nuomos sutarties 
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9.1. Už Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą Šalys yra atsakingos pag
9.2. Klientas prisiima atsakomybę už tai, kad Seifo naudotojai naudotų Seifą pagal Sutarties sąlygas. Klientas prisiima visą atsak

jeigu Seifo naudotojai nesilaiko Sutarties sąlygų.
9.3. Už Seifo naudojimą pasibaigus Seifo nuomos terminui Klientas moka
9.4. Klientas prisiima visą atsakomybę už Seifo turinį, įskaitant už ten esančių daiktų saugojimą, tad Bankas nėra atsakingas už i

saugojimą kaip saugotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
Respublikos civilinio  kodekso prasme.  

9.5. Klientas prisiima atsakomybę už pasekmes, kurios gali
saugojimo Seife.  

9.6. Bankas neatsako už nuostolius, kurie atsirado pas Klientą dėl gamtos stichijų, karo veiksmų, masinių riaušių arba trečiųjų as
dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, nutarimų, bankų priežiūros institucijų nurodymų ar instrukcijų,
sistemos gedimų. 

9.7. Bankas turi teisę pasibaigus Seifo nuomos sutarties terminui arba nutraukus Sutart
šia Sutartimi susijusių įsiskolinimų. 

10. Seifo nuomos teisės pabaiga 
10.1. Seifo nuomos teisė pasibaigia: 
10.1.1. Seifo nuomos Sutarties terminui pasibaigus; 
10.1.2. Banko iniciatyva; 
10.1.3. Kliento iniciatyva. 
10.2. Seifo nuomos teisė baigiasi paskutinę Seifo nuomos sutarties dieną, bet jeigu paskutinė Sutarties diena yra savaitgalį ar šve

Sutarties diena reikėtų laikyti kitą darbo dieną. 
10.3. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:
10.3.1. nekreipdamas dėmesio į Banko pagrįstą reikalavimą atidaryti Seifą, Klientas atsisako atidaryti Seifą;
10.3.2. jei po Seifo atidarymo konstatuojama, kad Sutarties sąlygų 5.6 punkto reikalavimai nebuvo vykdomi;
10.3.3. Klientas turi skolų už mokėjimus pagal šią Sutartį,
10.3.4. Bankui kyla įtarimų, kad Klientas naudoja Seifo nuomą arba Banko paslaugas neteisėtiems tikslams, įskaitant galimam bandymui
10.4. Tuo atveju, jei Bankas nutraukia Sutartį  savo iniciatyva 10.3.1.

Klientui pranešimą. Tokiu atveju Klientas turi atlaisvinti Seifą ir Šalys veikia Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.
10.5. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikęs Bankui rašytinį pranešimą.
10.6. Paskutinė Seifo nuomos teisės diena yra Kliento pranešime nurodyta data arba, jei data nenurodyta
10.7. Nutraukus Seifo nuomos sutartį anksčiau termino, išmokėtas nuomos mokestis už Seifą negrąžinam
10.8. Nutraukiant Seifo nuomos sutartį anksčiau termino Banko iniciatyva, savo galios nepraranda Sutarties sąlygos, kuriose numatom
10.8.1. Banko teisė disponuoti Seifo turiniu; 
10.8.2. Banko teisė į atlyginimą; 
10.8.3. pranešimų siuntimų ir ginčų nagrinėjimo tvarka.

11. Papildomos sąlygos 
11.1. Kliento ir Banko įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties ir neaptartus Sutartyje, reglamentuoja Bendrosios Banko sandorių taisyklės bei Lietuvos

Respublikos teisės aktai. 
11.2. Ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp Banko ir Kliento dėl

sprendžiami: Jei Klientas yra vartotojas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
perduodamas nagrinėti Lietuvos Respublikos teismui

11.3. Pasirašydamas Sutartį, Klientas įgalioja Banką nurašyti nuo Kliento sąskaitų Banke lėšas, kad padengtų Banko reikalavimus dėl
išplaukia iš Sutarties, apmokėjimo. Ši teisė taikoma
buvo atidarytos po šios Sutarties pasirašymo. 
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Už Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą Šalys yra atsakingos pagal Sutarties sąlygas ir Lietuvos Respublikos
Klientas prisiima atsakomybę už tai, kad Seifo naudotojai naudotų Seifą pagal Sutarties sąlygas. Klientas prisiima visą atsak

Sutarties sąlygų. 
Už Seifo naudojimą pasibaigus Seifo nuomos terminui Klientas moka Banko paslaugų įkainių nustatytą mokestį.
Klientas prisiima visą atsakomybę už Seifo turinį, įskaitant už ten esančių daiktų saugojimą, tad Bankas nėra atsakingas už i
saugojimą kaip saugotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso prasme, o yra atsakingas tik už Seifo nuomą kaip turto nuomotojas Lietuvos

Klientas prisiima atsakomybę už pasekmes, kurios gali atsirasti dėl neteisėto daiktų ar medžiagų, draudžiamų Lietuvos Respublikos

Bankas neatsako už nuostolius, kurie atsirado pas Klientą dėl gamtos stichijų, karo veiksmų, masinių riaušių arba trečiųjų as
aktų, nutarimų, bankų priežiūros institucijų nurodymų ar instrukcijų, taip pat dėl ryšių priemonių arba elektros energijos

Bankas turi teisę pasibaigus Seifo nuomos sutarties terminui arba nutraukus Sutartį anksčiau termino neleisti Klientui naudoti

Seifo nuomos teisė baigiasi paskutinę Seifo nuomos sutarties dieną, bet jeigu paskutinė Sutarties diena yra savaitgalį ar šve
 

ei: 
nekreipdamas dėmesio į Banko pagrįstą reikalavimą atidaryti Seifą, Klientas atsisako atidaryti Seifą; 

konstatuojama, kad Sutarties sąlygų 5.6 punkto reikalavimai nebuvo vykdomi; 
Klientas turi skolų už mokėjimus pagal šią Sutartį, arba Klientas kitaip pažeidė Sutarties sąlygas; 
Bankui kyla įtarimų, kad Klientas naudoja Seifo nuomą arba Banko paslaugas neteisėtiems tikslams, įskaitant galimam bandymui

savo iniciatyva 10.3.1.-10.3.4. punktų pagrindu, paskutinė Seifo nuomos diena yra diena, kai Bankas pateikia
Klientui pranešimą. Tokiu atveju Klientas turi atlaisvinti Seifą ir Šalys veikia Sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 

pateikęs Bankui rašytinį pranešimą.  
Paskutinė Seifo nuomos teisės diena yra Kliento pranešime nurodyta data arba, jei data nenurodyta – pranešimo gavimo diena.

Nutraukus Seifo nuomos sutartį anksčiau termino, išmokėtas nuomos mokestis už Seifą negrąžinamas.  
Nutraukiant Seifo nuomos sutartį anksčiau termino Banko iniciatyva, savo galios nepraranda Sutarties sąlygos, kuriose numatom

ir ginčų nagrinėjimo tvarka.  

iš Sutarties ir neaptartus Sutartyje, reglamentuoja Bendrosios Banko sandorių taisyklės bei Lietuvos

Ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp Banko ir Kliento dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Jei susitarimas nėra pasiekiamas, ginčai
sprendžiami: Jei Klientas yra vartotojas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose

Lietuvos Respublikos teismui pagal Kliento gyvenamąją vietą (juridinį adresą). 
Pasirašydamas Sutartį, Klientas įgalioja Banką nurašyti nuo Kliento sąskaitų Banke lėšas, kad padengtų Banko reikalavimus dėl

imo. Ši teisė taikoma tiek sąskaitoms, kurias Klientas atidarė Banke šios Sutarties pasirašymo metu,

  Bankas __________________________  

al Sutarties sąlygas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
Klientas prisiima atsakomybę už tai, kad Seifo naudotojai naudotų Seifą pagal Sutarties sąlygas. Klientas prisiima visą atsakomybę Banko atžvilgiu, 

mokestį. 
Klientas prisiima visą atsakomybę už Seifo turinį, įskaitant už ten esančių daiktų saugojimą, tad Bankas nėra atsakingas už individualaus Seifo turinio 

, o yra atsakingas tik už Seifo nuomą kaip turto nuomotojas Lietuvos 

draudžiamų Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

Bankas neatsako už nuostolius, kurie atsirado pas Klientą dėl gamtos stichijų, karo veiksmų, masinių riaušių arba trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, 
dėl ryšių priemonių arba elektros energijos 

į anksčiau termino neleisti Klientui naudotis Seifu, jei Klientas turi su 

Seifo nuomos teisė baigiasi paskutinę Seifo nuomos sutarties dieną, bet jeigu paskutinė Sutarties diena yra savaitgalį ar švenčių dienomis, tai paskutine 

Bankui kyla įtarimų, kad Klientas naudoja Seifo nuomą arba Banko paslaugas neteisėtiems tikslams, įskaitant galimam bandymui vykdyti NBGLLTF. 
10.3.4. punktų pagrindu, paskutinė Seifo nuomos diena yra diena, kai Bankas pateikia 

 

pranešimo gavimo diena. 

Nutraukiant Seifo nuomos sutartį anksčiau termino Banko iniciatyva, savo galios nepraranda Sutarties sąlygos, kuriose numatoma: 

iš Sutarties ir neaptartus Sutartyje, reglamentuoja Bendrosios Banko sandorių taisyklės bei Lietuvos 

. Jei susitarimas nėra pasiekiamas, ginčai 
bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, ginčas 

Pasirašydamas Sutartį, Klientas įgalioja Banką nurašyti nuo Kliento sąskaitų Banke lėšas, kad padengtų Banko reikalavimus dėl tų mokesčių, kurie 
sąskaitoms, kurias Klientas atidarė Banke šios Sutarties pasirašymo metu, tiek toms, kurios 


