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Preambulė 
AS „Meridian Trade Bank“ sudaromų sandorių įvairumas, kiekis ir dinamika, Banko organizacinės struktūros, veiklos ir produktų
pokyčiai priverčia parengti šias Bendrąsias sandorių taisykles ir užtikrinti jų teisėtumą.
 
Banko ir jo Klientų santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, galiojančių teisinių aktų nuostat
Lietuvos Respublikos teisės aktų, bet ir tarptautinių įsipareigojimų (konvencijų)), taikomais ir privalomais Bankui ir/arba 
Klientui, tarp jų sudaromiems (sudarytiems) sandoriams bei šioms Taisyklėms.
 
Taisyklės – tai kiekvienos sutarties
susijusios su Šalių sandoriu ir neprieštarauja taikomų normatyvinių aktų imperat
sąlygoms, kurios užfiksuotos Šalių pasirašytuose dokumentuose. Taisyklės taikomos kaip bendrasis dokumentas, 
reglamentuojantis Banko ir Kliento santykius, bei sprendžiant klausimus, kurie neapibrėžti Šalių sandorių ati
dokumentuose, arba kurie apibrėžti netiksliai, kas tampa (dėl jų reikšmės, turinio, esmės, sampratos) ginčo tarp Kliento ir 
Banko priežastimi, formos ar taikymo. Parašai bet kuriame sudaryto Sandorio dokumente (sutartyje, susitarime, paraiškoje,
pareiškime ir kt.) liudija, kad Šalys visiškai susipažino su Taisyklėmis ir sutinka su jomis (pripažįsta jų privalomumą).

 
1. BENDROJI DALIS 

1.1. Bendrosios AS „Meridian Trade Bank“ sandorių taisyklės parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje Fin
įstaigų įstatymą, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus teisės aktus, Lietuvos Banko 
normatyvinių aktų reikalavimus ir  kitus Banko vidaus normatyvinius dokumentus.

1.2. Terminologija: 
1.2.1. Bankas − AS „Meridian Trade Bank“ Lietuvos Nlialas, reg. Nr.302570678;
1.2.2. Klientas − asmuo (Nzinis ar juridinis, ar kitas teis
1.2.3. Šalys − Bankas ir Klientas;
1.2.4. Taisyklės − šios Bendrosios 
1.2.5. Sandoris − teisinių (sutartinių) santykių sudarymas, keitimas ar nutraukimas, susijęs su finansinių paslaugų 

teikimu, būtent: grynųjų ir negrynųjų mokėjimų vykdymas; indėlių ir kitų grąžintinų lėšų pritraukimas; valiutų 
prekyba; sandoriai, kurie iš esmės panašūs į minėtas finansines paslaugas, ir kiti Taisyklėse išvardinti sandoriai;

1.2.6. Tikrasis naudos gavėjas
(taip pat dalyvavimas, įgytas netiesioginiu būdu), arba kuris kontroliuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai) Banko Klientą, 
arba kurio naudai vykdomas Sandoris. Tikruoju ve
priklauso 25 ar daugiau procentų įmonės pagrindinio kapitalo ar akcijų su balsavimo teise (taip pat dalyvavimas, 
įgytas netiesioginiu būdu);

1.2.7. Dokumentas, apibūdinantis ūkinę veiklą
ūkinės veiklos pagrindinę kryptį/kryptis (pvz., sutartis, važtaraštis, kitas dokumentas, finansinė ataskaita, jeigu 
tokią numato rezidencijos šalies įstatymai);

1.2.8. Įgaliotas darbuotojas
atitikimą dokumentų originalui, kurie patvirtina Klientų ir jų atstovų teisnumą ir veiksnumą bei antspaudo ir 
parašų pavyzdžius; 

1.2.9. Parašo pavyzdžio kortelė
fizinio asmens ar Kliento atstovo (įgalioto asmens) 

1.2.10. Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė
kuriame yra Kliento 
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AS „Meridian Trade Bank“ sudaromų sandorių įvairumas, kiekis ir dinamika, Banko organizacinės struktūros, veiklos ir produktų
pokyčiai priverčia parengti šias Bendrąsias sandorių taisykles ir užtikrinti jų teisėtumą. 

santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, galiojančių teisinių aktų nuostat
Lietuvos Respublikos teisės aktų, bet ir tarptautinių įsipareigojimų (konvencijų)), taikomais ir privalomais Bankui ir/arba 

miems (sudarytiems) sandoriams bei šioms Taisyklėms. 

tai kiekvienos sutarties, sudaromos tarp Kliento ir Banko, esminė sudedamoji dalis ta apimtimi, kuria jos yra 
susijusios su Šalių sandoriu ir neprieštarauja taikomų normatyvinių aktų imperatyvinėms normoms bei sudaromo sandorio 
sąlygoms, kurios užfiksuotos Šalių pasirašytuose dokumentuose. Taisyklės taikomos kaip bendrasis dokumentas, 
reglamentuojantis Banko ir Kliento santykius, bei sprendžiant klausimus, kurie neapibrėžti Šalių sandorių ati
dokumentuose, arba kurie apibrėžti netiksliai, kas tampa (dėl jų reikšmės, turinio, esmės, sampratos) ginčo tarp Kliento ir 
Banko priežastimi, formos ar taikymo. Parašai bet kuriame sudaryto Sandorio dokumente (sutartyje, susitarime, paraiškoje,

alys visiškai susipažino su Taisyklėmis ir sutinka su jomis (pripažįsta jų privalomumą).

1.1. Bendrosios AS „Meridian Trade Bank“ sandorių taisyklės parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje Fin
, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus teisės aktus, Lietuvos Banko 

normatyvinių aktų reikalavimus ir  kitus Banko vidaus normatyvinius dokumentus.

− AS „Meridian Trade Bank“ Lietuvos Nlialas, reg. Nr.302570678; 
− asmuo (Nzinis ar juridinis, ar kitas teisės subjektas), kuriam Bankas teikia finansinę paslaugą;

− Bankas ir Klientas; 
− šios Bendrosios Banko sandorių taisyklės; 

ų (sutartinių) santykių sudarymas, keitimas ar nutraukimas, susijęs su finansinių paslaugų 
teikimu, būtent: grynųjų ir negrynųjų mokėjimų vykdymas; indėlių ir kitų grąžintinų lėšų pritraukimas; valiutų 

; sandoriai, kurie iš esmės panašūs į minėtas finansines paslaugas, ir kiti Taisyklėse išvardinti sandoriai;
Tikrasis naudos gavėjas − Nzinis asmuo, kuriam priklauso pagrindinis kapitalas arba akcijos su balsavimo teise 

(taip pat dalyvavimas, įgytas netiesioginiu būdu), arba kuris kontroliuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai) Banko Klientą, 
arba kurio naudai vykdomas Sandoris. Tikruoju verslininko naudos gavėju laikomas toks fizinis asmuo, kuriam 
priklauso 25 ar daugiau procentų įmonės pagrindinio kapitalo ar akcijų su balsavimo teise (taip pat dalyvavimas, 
įgytas netiesioginiu būdu); 

Dokumentas, apibūdinantis ūkinę veiklą − Kliento pateikti dokumentai (kopijos), apibūdinantys Kliento 
ūkinės veiklos pagrindinę kryptį/kryptis (pvz., sutartis, važtaraštis, kitas dokumentas, finansinė ataskaita, jeigu 
tokią numato rezidencijos šalies įstatymai); 

Įgaliotas darbuotojas − Nzinis asmuo, kurį Bankas įgaliojo priimti iš Klientų dokumentus ir tvirtinti kopijų 
atitikimą dokumentų originalui, kurie patvirtina Klientų ir jų atstovų teisnumą ir veiksnumą bei antspaudo ir 

Parašo pavyzdžio kortelė − tipinis Banko dokumentas ar notaro patvirtintas dokumentas, kuriame yra Kliento 
fizinio asmens ar Kliento atstovo (įgalioto asmens) − parašas ir kuris skirtas parašo autentiškumui patikrinti;
Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė − tipinis Banko dokumentas ar not
kuriame yra Kliento − juridinio asmens ar kito teisės subjekto antspaudo ir atstovų (įgaliotų asmenų) parašų 
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AS „Meridian Trade Bank“ sudaromų sandorių įvairumas, kiekis ir dinamika, Banko organizacinės struktūros, veiklos ir produktų 

santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, galiojančių teisinių aktų nuostatais ir reikalavimais (ne tik 
Lietuvos Respublikos teisės aktų, bet ir tarptautinių įsipareigojimų (konvencijų)), taikomais ir privalomais Bankui ir/arba 

sudaromos tarp Kliento ir Banko, esminė sudedamoji dalis ta apimtimi, kuria jos yra 
yvinėms normoms bei sudaromo sandorio 

sąlygoms, kurios užfiksuotos Šalių pasirašytuose dokumentuose. Taisyklės taikomos kaip bendrasis dokumentas, 
reglamentuojantis Banko ir Kliento santykius, bei sprendžiant klausimus, kurie neapibrėžti Šalių sandorių atitinkamuose 
dokumentuose, arba kurie apibrėžti netiksliai, kas tampa (dėl jų reikšmės, turinio, esmės, sampratos) ginčo tarp Kliento ir 
Banko priežastimi, formos ar taikymo. Parašai bet kuriame sudaryto Sandorio dokumente (sutartyje, susitarime, paraiškoje, 

alys visiškai susipažino su Taisyklėmis ir sutinka su jomis (pripažįsta jų privalomumą). 

1.1. Bendrosios AS „Meridian Trade Bank“ sandorių taisyklės parengtos pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje Finansinių 
, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus teisės aktus, Lietuvos Banko 

normatyvinių aktų reikalavimus ir  kitus Banko vidaus normatyvinius dokumentus. 

ės subjektas), kuriam Bankas teikia finansinę paslaugą; 

ų (sutartinių) santykių sudarymas, keitimas ar nutraukimas, susijęs su finansinių paslaugų 
teikimu, būtent: grynųjų ir negrynųjų mokėjimų vykdymas; indėlių ir kitų grąžintinų lėšų pritraukimas; valiutų 

; sandoriai, kurie iš esmės panašūs į minėtas finansines paslaugas, ir kiti Taisyklėse išvardinti sandoriai; 
− Nzinis asmuo, kuriam priklauso pagrindinis kapitalas arba akcijos su balsavimo teise 

(taip pat dalyvavimas, įgytas netiesioginiu būdu), arba kuris kontroliuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai) Banko Klientą, 
rslininko naudos gavėju laikomas toks fizinis asmuo, kuriam 

priklauso 25 ar daugiau procentų įmonės pagrindinio kapitalo ar akcijų su balsavimo teise (taip pat dalyvavimas, 

pateikti dokumentai (kopijos), apibūdinantys Kliento 
ūkinės veiklos pagrindinę kryptį/kryptis (pvz., sutartis, važtaraštis, kitas dokumentas, finansinė ataskaita, jeigu 

muo, kurį Bankas įgaliojo priimti iš Klientų dokumentus ir tvirtinti kopijų 
atitikimą dokumentų originalui, kurie patvirtina Klientų ir jų atstovų teisnumą ir veiksnumą bei antspaudo ir 

umentas ar notaro patvirtintas dokumentas, kuriame yra Kliento − 
− parašas ir kuris skirtas parašo autentiškumui patikrinti; 

tipinis Banko dokumentas ar notaro patvirtintas dokumentas, 
ės subjekto antspaudo ir atstovų (įgaliotų asmenų) parašų 



 

pavyzdžiai, taip pat informacija apie atstovų įgaliojimų terminą, kuris skirtas antspaudo atitikimui ir parašo 
autentiškumui patikrinti;

1.2.11. Asmens tapatybės dokumentas
(asmens tapatybės kortelė) ar kitas kelionės dokumentas, galiojantis Lietuvos Respublikoje;

1.2.12. Įgaliojimas − rašytinis dokumentas, asmens duodamas kitam asmeniui atstovauti jam nustatant ir palaikant 
santykius su Banku, taip pat prokūra, įprastinis komercinis įgaliojimas ir kt.;

1.2.13. Parašo teisė − gali priklausyti Kliento − juridinio asmens ar kito teis
bendrovės ir jų susivienijimo, organizacijos, įstaigos ir kt.) 
pagal parašo teisę, kuri numatyta įstatuose ar steigimo dokumentuose ir registruota įstatymų nustaty
registruose, taip pat kitiems asmenims (darbuotojams, tretiesiems asmenims), įgaliotiems asmenims, turintiems 
parašo teisę. 

         Parašo ir antspaudo pavyzdžių
asmenis su antro parašo teise (t.
įstatymų nustatytuose registruose, tačiau kurių parašo būtinybė mokėjimo dokumentuose numatyta Parašo 
pavyzdžio kortelėje) 
parašo teisę, ir antras parašas asmens, turinčio antro parašo teisę.

         Jeigu parašo ir antspaudo pavyzdžių
dokumentai su bet kurio nurodyto asmens vienasmeniu parašu. Pagal juridinio asmens numatytą ir registruotą 
parašo teisę kortelėje galima atitinkamai nurodyti, kad mokėjimo dokumentuose būtini kelių asmenų ar visų 
turinčių parašo teisę asmenų parašai

1.2.14. Atsiskaitomoji sąskaita
gauti ir kitoms Banko operacijoms atlikti;

1.2.15. Sąskaitos išrašas 
sąskaitos būklę ir atliktas operacijas), kurį Bankas išduoda Klientui ar jo įgaliotam asmeniui;

1.2.16. Telefoninis slaptažodis
kuri naudojama Klientui ide

1.2.17. Banko paslaugų įkainiai
paslaugas (komisinis mokestis).

 
2. Taisyklių taikymas, galiojimas, pakeitimų įtraukimo tvarka

 2.1. Taisyklės yra bendrasis dokumentas, reglamentuojantis Banko ir Kliento teisinius (sutartinius) santykius, susijusius su 
Banko Klientui teikiamomis finansinėmis paslaugomis, ir nustatantis Šalių teises, pareigas ir atsakomybę, jeigu sudaryt
tarp Banko ir Kliento Sandorių 
2.2. Taisyklės yra neatskiriama sudaryto tarp Banko ir Kliento Sandorio sud
2.3. Kiekviena Taisyklių dalis aiškinama kaip atskira, galiojanti ir privaloma Šalims, tačiau, jeigu kuri nors iš Taisyklių d
(punktas, pastraipa) tampa neteisėta ar nustoja galioti, ir 
tokia Taisyklių dalis yra negaliojanti tik tokio draudimo 
2.4. Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis. Taisyklių tekstas skelbiamas Banko Klientų                aptarnavimo skyri
Banko darbo valandomis,  taip pat Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt. Bankas nėra atsakingas už Kliento nuostolius 
ir kitas papildomas išlaidas, jeigu Klientas nesusipažino su Taisyklėmis ar jų pakeitimais ir papildymais.
 2.5. Siekdamas tobulinti Klientų apta
priimtą Šalių tarpusavio santykių tarptautinę praktiką, Bankas turi teisę vienašališkai keisti ar pildyti Taisykles. Apie 
Taisyklių pakeitimus Bankas informuoja Klientą ske
Klientų aptarnavimo skyriuose. Taisyklės ir jų pakeitimai (papildymai) netaikomi Sandoriams, kurie visiškai užbaigti iki 
Taisyklių ir jų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jeigu Taisyklių pakeitimai
užbaigtas Sandoris, jis vykdomas atsižvelgiant į Taisyklių redakciją, galiojusią Sandorio sudarymo metu.
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pavyzdžiai, taip pat informacija apie atstovų įgaliojimų terminą, kuris skirtas antspaudo atitikimui ir parašo 
škumui patikrinti; 

ės dokumentas − galiojantis atitinkamos šalies pasas arba prilygintas jam dokumentas 
(asmens tapatybės kortelė) ar kitas kelionės dokumentas, galiojantis Lietuvos Respublikoje;

− rašytinis dokumentas, asmens duodamas kitam asmeniui atstovauti jam nustatant ir palaikant 
santykius su Banku, taip pat prokūra, įprastinis komercinis įgaliojimas ir kt.; 

− gali priklausyti Kliento − juridinio asmens ar kito teisės subjekto (ūkinės bendrijos ar kitos rūšies 
bendrovės ir jų susivienijimo, organizacijos, įstaigos ir kt.) − savininkui, vadovui ir vykdomojo organo nariams 
pagal parašo teisę, kuri numatyta įstatuose ar steigimo dokumentuose ir registruota įstatymų nustaty
registruose, taip pat kitiems asmenims (darbuotojams, tretiesiems asmenims), įgaliotiems asmenims, turintiems 

ir antspaudo pavyzdžių kortelėje galima nurodyti vieną ar kelis asmenis su parašo teise, taip pat vieną ar kel
asmenis su antro parašo teise (t. y. tokius asmenis, kurių parašo teisė nėra numatyta
įstatymų nustatytuose registruose, tačiau kurių parašo būtinybė mokėjimo dokumentuose numatyta Parašo 
pavyzdžio kortelėje) − tada Banke priimami dokumentai su dviem parašais − vienas parašas asmens, turinčio 
parašo teisę, ir antras parašas asmens, turinčio antro parašo teisę. 

ir antspaudo pavyzdžių kortelėje nurodyti keli asmenys su vienoda parašo teise, tai Bank
dokumentai su bet kurio nurodyto asmens vienasmeniu parašu. Pagal juridinio asmens numatytą ir registruotą 
parašo teisę kortelėje galima atitinkamai nurodyti, kad mokėjimo dokumentuose būtini kelių asmenų ar visų 
turinčių parašo teisę asmenų parašai. 
Atsiskaitomoji sąskaita − daugiavaliutinė sąskaita kasos tvarkymui, indėliui iki pareikalavimo, pervedimui 
gauti ir kitoms Banko operacijoms atlikti; 
Sąskaitos išrašas − popierinis dokumentas ar elektroniniu būdu parengtas dokumentas (infor
sąskaitos būklę ir atliktas operacijas), kurį Bankas išduoda Klientui ar jo įgaliotam asmeniui;
Telefoninis slaptažodis − skaičių ar raidžių kombinacija (žodis), kurią pasako Klientas atidarydamas sąskaitą ir 
kuri naudojama Klientui identifikuoti telefonu; 
Banko paslaugų įkainiai − Banko valdybos patvirtinti įkainiai, nustatantys mokestį už Banko teikiamas 
paslaugas (komisinis mokestis). 

Taisyklių taikymas, galiojimas, pakeitimų įtraukimo tvarka 
2.1. Taisyklės yra bendrasis dokumentas, reglamentuojantis Banko ir Kliento teisinius (sutartinius) santykius, susijusius su 
Banko Klientui teikiamomis finansinėmis paslaugomis, ir nustatantis Šalių teises, pareigas ir atsakomybę, jeigu sudaryt

 dokumentuose nenumatyta kitaip. 
2.2. Taisyklės yra neatskiriama sudaryto tarp Banko ir Kliento Sandorio sudedamoji dalis ir yra 
2.3. Kiekviena Taisyklių dalis aiškinama kaip atskira, galiojanti ir privaloma Šalims, tačiau, jeigu kuri nors iš Taisyklių d
(punktas, pastraipa) tampa neteisėta ar nustoja galioti, ir tai įvyko dėl Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų pakeitim

kia Taisyklių dalis yra negaliojanti tik tokio draudimo ribose ir nekeičia kitų privalomų Taisyklių dalių galiojimo.
2.4. Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis. Taisyklių tekstas skelbiamas Banko Klientų                aptarnavimo skyri

bo valandomis,  taip pat Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt. Bankas nėra atsakingas už Kliento nuostolius 
ir kitas papildomas išlaidas, jeigu Klientas nesusipažino su Taisyklėmis ar jų pakeitimais ir papildymais.
2.5. Siekdamas tobulinti Klientų aptarnavimą, mažinti dėl kitos pagrįstos priežasties atsiradusias Šalių išlaidas, pagal 
priimtą Šalių tarpusavio santykių tarptautinę praktiką, Bankas turi teisę vienašališkai keisti ar pildyti Taisykles. Apie 
Taisyklių pakeitimus Bankas informuoja Klientą skelbdamas juos Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt ir Banko 
Klientų aptarnavimo skyriuose. Taisyklės ir jų pakeitimai (papildymai) netaikomi Sandoriams, kurie visiškai užbaigti iki 
Taisyklių ir jų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jeigu Taisyklių pakeitimai įsigalioja tuo metu, kai yra pradėtas, tačiau ne 

Sandoris, jis vykdomas atsižvelgiant į Taisyklių redakciją, galiojusią Sandorio sudarymo metu.
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pavyzdžiai, taip pat informacija apie atstovų įgaliojimų terminą, kuris skirtas antspaudo atitikimui ir parašo 

− galiojantis atitinkamos šalies pasas arba prilygintas jam dokumentas 
(asmens tapatybės kortelė) ar kitas kelionės dokumentas, galiojantis Lietuvos Respublikoje; 

− rašytinis dokumentas, asmens duodamas kitam asmeniui atstovauti jam nustatant ir palaikant 

subjekto (ūkinės bendrijos ar kitos rūšies 
− savininkui, vadovui ir vykdomojo organo nariams 

pagal parašo teisę, kuri numatyta įstatuose ar steigimo dokumentuose ir registruota įstatymų nustatytuose 
registruose, taip pat kitiems asmenims (darbuotojams, tretiesiems asmenims), įgaliotiems asmenims, turintiems 

kortelėje galima nurodyti vieną ar kelis asmenis su parašo teise, taip pat vieną ar kelis 
y. tokius asmenis, kurių parašo teisė nėra numatyta įstatuose ir nėra registruota 

įstatymų nustatytuose registruose, tačiau kurių parašo būtinybė mokėjimo dokumentuose numatyta Parašo 
− vienas parašas asmens, turinčio 

kortelėje nurodyti keli asmenys su vienoda parašo teise, tai Banke priimami 
dokumentai su bet kurio nurodyto asmens vienasmeniu parašu. Pagal juridinio asmens numatytą ir registruotą 
parašo teisę kortelėje galima atitinkamai nurodyti, kad mokėjimo dokumentuose būtini kelių asmenų ar visų 

, indėliui iki pareikalavimo, pervedimui 

ūdu parengtas dokumentas (informacija apie 
sąskaitos būklę ir atliktas operacijas), kurį Bankas išduoda Klientui ar jo įgaliotam asmeniui; 

ų ar raidžių kombinacija (žodis), kurią pasako Klientas atidarydamas sąskaitą ir 

įkainiai, nustatantys mokestį už Banko teikiamas 

2.1. Taisyklės yra bendrasis dokumentas, reglamentuojantis Banko ir Kliento teisinius (sutartinius) santykius, susijusius su 
Banko Klientui teikiamomis finansinėmis paslaugomis, ir nustatantis Šalių teises, pareigas ir atsakomybę, jeigu sudarytų 

edamoji dalis ir yra privalomos Šalims. 
2.3. Kiekviena Taisyklių dalis aiškinama kaip atskira, galiojanti ir privaloma Šalims, tačiau, jeigu kuri nors iš Taisyklių dalių 

Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų pakeitimų, 
ir nekeičia kitų privalomų Taisyklių dalių galiojimo. 

2.4. Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis. Taisyklių tekstas skelbiamas Banko Klientų                aptarnavimo skyriuose 
bo valandomis,  taip pat Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt. Bankas nėra atsakingas už Kliento nuostolius 

ir kitas papildomas išlaidas, jeigu Klientas nesusipažino su Taisyklėmis ar jų pakeitimais ir papildymais. 
rnavimą, mažinti dėl kitos pagrįstos priežasties atsiradusias Šalių išlaidas, pagal 

priimtą Šalių tarpusavio santykių tarptautinę praktiką, Bankas turi teisę vienašališkai keisti ar pildyti Taisykles. Apie 
lbdamas juos Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt ir Banko 

Klientų aptarnavimo skyriuose. Taisyklės ir jų pakeitimai (papildymai) netaikomi Sandoriams, kurie visiškai užbaigti iki 
įsigalioja tuo metu, kai yra pradėtas, tačiau ne 

Sandoris, jis vykdomas atsižvelgiant į Taisyklių redakciją, galiojusią Sandorio sudarymo metu. 



 

2.6. Taisyklių pakeitimai įsigalioja ir tampa Klientui privalomi po dviejų mėnesių po jų paskelbimo B
puslapyje www.mtbank.lt ir Banko Klientų aptarnavimo skyriuose, jeigu pakeitimai nenumato ilgesnio Taisyklių pakeitimų 
įsigaliojimo termino. Per šį laikotarpį Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti sudaryto Sandorio, pateikęs Bankui ra
pareiškimą, su sąlyga, kad Klientas neturi neįvykdytų įsipareigojimų Bankui.
2.7. Taisyklės yra privalomos ir skirtos ne tik Klientui, bet ir kiekvienam Kliento teisių perėmėjui, nepriklausomai nuo 
personalo sudėties (pareigūnų) pasikeitimų, 
pasikeitimų. 
2.8. Jeigu iškiltų lingvistinių ar interpretacijos ginčų, prieštaravimų, nesutarimų ar reikalavimų, pirmenybė suteikiama 
Taisyklių ir Sandorių dokumentų tekstui lietuvių ka

 
3. Patvirtinimai ir atsakomybė

3.1. Klientas kiekvieną kartą pasirašydamas Sandorio dokumentą, pareiškimą ar paraišką Bankui patvirtina, kad:
3.1.1. jis yra visiškai teisnus ir veiksnus sudaryti, vykdyti ir nutraukti Sandorį;
3.1.2. jis turi visas teises, leidimus, licencijas ir įgaliojimus, kurie būtini Sandoriui sudaryti, vykdyti ir nutraukti;
3.1.3. Sandoris ir visos jo pasekmės yra privalomi Klientui ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir Sandorio sudarymo vieto
normatyviniams dokumentams;
3.1.4. Klientas yra Naudos gavėjas, jeigu Klientas nepristatė Bankui duomenų apie trečiąjį asmenį, kuris yra 
3.1.5. Visa informacija, kurią Klientas pateikė Bankui, 
finansinę padėtį, buvimo vietą ir kita informacija yra išsami, patikima ir neklaidinanti. Visi dokumentai ir pranešimai, 
kuriuos Klientas pateikia (perduoda saugoti) Bankui, yra tikri ir galiojantys;
3.1.6. Klientas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedar
nesiūlė, nežadėjo ir nedavė jokio daikto, teisės ar pirmenybės Banko darbuotojui tam, kad jis veiktų ar susilaikytų nuo 
veiksmų, pažeisdamas savo pareigas;
3.1.7. Klientas nefinansuoja terorizmo
Banke lėšos yra legalios kilmės;
3.1.8. Klientas susipažino, visiškai supranta ir įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse, Banko paslaugų 
įkainiuose, kituose Banko normatyviniuose dokumentuose, kurie reguliuoja Banko ir Kliento santykius ar apie kuriuos 
Bankas informavo Klientą, ar su kuriais Klientas turėjo susipažinti;
3.1.9. Klientas be prieštaravimų per Banko nurodytą terminą suteikia (perduoda saug
informaciją (dokumentus) apie lėšų identifikavimą, kilmę, 
finansinę būklę, apie pateiktos informacijos (dokumentų) pasikeitimus, taip pat kitą informaciją (dokumentus),
pareikalaus Bankas. 
3.2. Jeigu Bankas konstatuoja, kad Kliento pateikta informacija, nurodyta Taisyklių 3.1.1
tikrovės, Bankas turi teisę nutraukti Sandorį ir pareikalauti iš Kliento įvykdyti įsipareigojimus ankščiau termi
Klientas atlygina Bankui visas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl Kliento pateiktos nepatikimos informacijos ir 
priešlaikinio Sandorio nutraukimo.
3.3. Klientas yra atsakingas už visų pateiktų Bankui duomenų 
savalaikiškumą.  Šių įsipareigojimų
3.4. Bankas suteikia paslaugas, vykdo Sandorius ir atlieka Kliento pavedimus kaip geras ir stropus šeimininkas ir gina K
interesus tuo mastu, kuriuo Bankas gali tai daryti.
3.5. Bankas garantuoja Klientui asmens, sąskaitos, indėlio ir Sandorių slaptumą (konfidencialumo principas). Duomenis apie 
sąskaitą, vykdomas operacijas ir indėlį Bankas suteikia tik Lietuvos Respu
3.6. Klientas, Kliento įgaliotas asmuo (taip pat Kortelės naudotojas) ir 
sudarydami su Banku Sandorį, 
naudotojo) ir Naudos gavėjo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslas 
suteikiamų paslaugų reikmėms ir Banko veiklai užtikrinti. Bankas turi teisę prašyti, gauti ir tvarkyti 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

2.6. Taisyklių pakeitimai įsigalioja ir tampa Klientui privalomi po dviejų mėnesių po jų paskelbimo B
puslapyje www.mtbank.lt ir Banko Klientų aptarnavimo skyriuose, jeigu pakeitimai nenumato ilgesnio Taisyklių pakeitimų 
įsigaliojimo termino. Per šį laikotarpį Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti sudaryto Sandorio, pateikęs Bankui ra
pareiškimą, su sąlyga, kad Klientas neturi neįvykdytų įsipareigojimų Bankui. 
2.7. Taisyklės yra privalomos ir skirtos ne tik Klientui, bet ir kiekvienam Kliento teisių perėmėjui, nepriklausomai nuo 
personalo sudėties (pareigūnų) pasikeitimų, nepriklausimai nuo priežasties arba nuo Klientų įgaliotų asmenų sąrašo 

2.8. Jeigu iškiltų lingvistinių ar interpretacijos ginčų, prieštaravimų, nesutarimų ar reikalavimų, pirmenybė suteikiama 
Taisyklių ir Sandorių dokumentų tekstui lietuvių kalba. 

Patvirtinimai ir atsakomybė 
3.1. Klientas kiekvieną kartą pasirašydamas Sandorio dokumentą, pareiškimą ar paraišką Bankui patvirtina, kad:
3.1.1. jis yra visiškai teisnus ir veiksnus sudaryti, vykdyti ir nutraukti Sandorį; 

teises, leidimus, licencijas ir įgaliojimus, kurie būtini Sandoriui sudaryti, vykdyti ir nutraukti;
3.1.3. Sandoris ir visos jo pasekmės yra privalomi Klientui ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir Sandorio sudarymo vieto
normatyviniams dokumentams; 

audos gavėjas, jeigu Klientas nepristatė Bankui duomenų apie trečiąjį asmenį, kuris yra 
3.1.5. Visa informacija, kurią Klientas pateikė Bankui, taip pat informaciją apie Naudos gavėją, jo asmenį ar ūkinį gyvenimą, 

inę padėtį, buvimo vietą ir kita informacija yra išsami, patikima ir neklaidinanti. Visi dokumentai ir pranešimai, 
kuriuos Klientas pateikia (perduoda saugoti) Bankui, yra tikri ir galiojantys; 
3.1.6. Klientas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedarė įtakos Banko darbuotojui, taip pat nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nesiūlė, nežadėjo ir nedavė jokio daikto, teisės ar pirmenybės Banko darbuotojui tam, kad jis veiktų ar susilaikytų nuo 
veiksmų, pažeisdamas savo pareigas; 
3.1.7. Klientas nefinansuoja terorizmo ir nevykdo pinigų plovimo, nelegalizuoja nusikalstamu būdu gautų 
Banke lėšos yra legalios kilmės; 
3.1.8. Klientas susipažino, visiškai supranta ir įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse, Banko paslaugų 

kituose Banko normatyviniuose dokumentuose, kurie reguliuoja Banko ir Kliento santykius ar apie kuriuos 
Bankas informavo Klientą, ar su kuriais Klientas turėjo susipažinti; 
3.1.9. Klientas be prieštaravimų per Banko nurodytą terminą suteikia (perduoda saug
informaciją (dokumentus) apie lėšų identifikavimą, kilmę, Naudos gavėją, vykdomus sandorius, ūkinę, asmeninę veiklą, 
finansinę būklę, apie pateiktos informacijos (dokumentų) pasikeitimus, taip pat kitą informaciją (dokumentus),

3.2. Jeigu Bankas konstatuoja, kad Kliento pateikta informacija, nurodyta Taisyklių 3.1.1
tikrovės, Bankas turi teisę nutraukti Sandorį ir pareikalauti iš Kliento įvykdyti įsipareigojimus ankščiau termi
Klientas atlygina Bankui visas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl Kliento pateiktos nepatikimos informacijos ir 
priešlaikinio Sandorio nutraukimo. 
3.3. Klientas yra atsakingas už visų pateiktų Bankui duomenų teisėtumą, patikimumą, iš

įsipareigojimų nevykdymo atveju Klientas atlygina Bankui visus atsiradusius dėl to nuostolius.
3.4. Bankas suteikia paslaugas, vykdo Sandorius ir atlieka Kliento pavedimus kaip geras ir stropus šeimininkas ir gina K

, kuriuo Bankas gali tai daryti. 
3.5. Bankas garantuoja Klientui asmens, sąskaitos, indėlio ir Sandorių slaptumą (konfidencialumo principas). Duomenis apie 
sąskaitą, vykdomas operacijas ir indėlį Bankas suteikia tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.
3.6. Klientas, Kliento įgaliotas asmuo (taip pat Kortelės naudotojas) ir Naudos gavėjas, jeigu jie yra fiziniai asmenys, 

 sutinka, kad Bankas turi teisę tvarkyti visus Kliento, Kliento įgalioto asmens (taip pat Kortelės 
audos gavėjo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslas 

suteikiamų paslaugų reikmėms ir Banko veiklai užtikrinti. Bankas turi teisę prašyti, gauti ir tvarkyti 
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2.6. Taisyklių pakeitimai įsigalioja ir tampa Klientui privalomi po dviejų mėnesių po jų paskelbimo Banko interneto 
puslapyje www.mtbank.lt ir Banko Klientų aptarnavimo skyriuose, jeigu pakeitimai nenumato ilgesnio Taisyklių pakeitimų 
įsigaliojimo termino. Per šį laikotarpį Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti sudaryto Sandorio, pateikęs Bankui raštišką 

2.7. Taisyklės yra privalomos ir skirtos ne tik Klientui, bet ir kiekvienam Kliento teisių perėmėjui, nepriklausomai nuo 
nepriklausimai nuo priežasties arba nuo Klientų įgaliotų asmenų sąrašo 

2.8. Jeigu iškiltų lingvistinių ar interpretacijos ginčų, prieštaravimų, nesutarimų ar reikalavimų, pirmenybė suteikiama 

3.1. Klientas kiekvieną kartą pasirašydamas Sandorio dokumentą, pareiškimą ar paraišką Bankui patvirtina, kad: 

teises, leidimus, licencijas ir įgaliojimus, kurie būtini Sandoriui sudaryti, vykdyti ir nutraukti; 
3.1.3. Sandoris ir visos jo pasekmės yra privalomi Klientui ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos ir Sandorio sudarymo vietos 

audos gavėjas, jeigu Klientas nepristatė Bankui duomenų apie trečiąjį asmenį, kuris yra Naudos gavėjas; 
audos gavėją, jo asmenį ar ūkinį gyvenimą, 

inę padėtį, buvimo vietą ir kita informacija yra išsami, patikima ir neklaidinanti. Visi dokumentai ir pranešimai, 

Banko darbuotojui, taip pat nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nesiūlė, nežadėjo ir nedavė jokio daikto, teisės ar pirmenybės Banko darbuotojui tam, kad jis veiktų ar susilaikytų nuo 

nusikalstamu būdu gautų  lėšų ir esančios 

3.1.8. Klientas susipažino, visiškai supranta ir įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse, Banko paslaugų 
kituose Banko normatyviniuose dokumentuose, kurie reguliuoja Banko ir Kliento santykius ar apie kuriuos 

3.1.9. Klientas be prieštaravimų per Banko nurodytą terminą suteikia (perduoda saugoti) visą Banko pareikalautą 
audos gavėją, vykdomus sandorius, ūkinę, asmeninę veiklą, 

finansinę būklę, apie pateiktos informacijos (dokumentų) pasikeitimus, taip pat kitą informaciją (dokumentus), kurių 

3.2. Jeigu Bankas konstatuoja, kad Kliento pateikta informacija, nurodyta Taisyklių 3.1.1–3.1.9 punktuose neatitinka 
tikrovės, Bankas turi teisę nutraukti Sandorį ir pareikalauti iš Kliento įvykdyti įsipareigojimus ankščiau termino. Tokiu atveju 
Klientas atlygina Bankui visas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl Kliento pateiktos nepatikimos informacijos ir 

patikimumą, išsamumą, tikslumą ir 
Klientas atlygina Bankui visus atsiradusius dėl to nuostolius. 

3.4. Bankas suteikia paslaugas, vykdo Sandorius ir atlieka Kliento pavedimus kaip geras ir stropus šeimininkas ir gina Kliento 

3.5. Bankas garantuoja Klientui asmens, sąskaitos, indėlio ir Sandorių slaptumą (konfidencialumo principas). Duomenis apie 
blikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka. 

audos gavėjas, jeigu jie yra fiziniai asmenys, 
nto įgalioto asmens (taip pat Kortelės 

audos gavėjo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslas − jų panaudojimas Banko 
suteikiamų paslaugų reikmėms ir Banko veiklai užtikrinti. Bankas turi teisę prašyti, gauti ir tvarkyti Kliento, Kliento įgalioto 



 

asmens (taip pat Kortelės naudotojo) ir 
įstaigų asmens duomenų tvarkymo sistemų. 
3.7. Kliento informacijos atskleidimo atvejais, nustatytais Tai
būti atskleisti tretiesiems asmenims, kurie teikia Bankui paslaugas, arba kurie atstovauja Banko interesams, kuriems Bankas 
paveda atlikti kuriuos nors įpareigojimus, nurodytus Taisyklėse, arba su
užtikrinti savo veiklą ir atlikti savo funkcijas.
3.8. Bankas turi teisę teikti informaciją į Kreditų rizikų duomenų bazę, kurią administruoja Lietuvos Bankas
informacijos apie Klientą pagal 
nutarimu. Klientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie save iš Kreditų rizikų duomenų bazės, pagal Kreditų rizikų
duomenų bazės valdymo taisykles.
3.9. Bankas turi teisę savo reikalavimus Klientui perleisti tretiesiems asmenims bei pasinaudoti trečiųjų asmenų 
paslaugomis, išieškodamas skolas iš Kliento.
3.10. Klientas prisiima visišką atsakomybę už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas ar Kliento įgaliot
suklaidino Banką ar Klientas buvo neatidus. Už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų, atsakomybę 
prisiima Klientas, išskyrus atvejus, kai Bankas buvo 
parašus ir antspaudą su Kliento pateiktais parašų ir antspaudo pavyzdžiais.
3.11. Bankas yra atsakingas už savo darbuotojų veiksmus, tik jeigu jie veikia Banko darbo laiku, atlikdami savo pareigas ir 
Banko vadovybės nurodymus. 
3.12. Bankas prisiima atsakomyb
piktavališkais ir/arba apgavikiškais Banko veiksmais, arba jeigu Bankas tyčia nevykdo ar dėl neatidumo 
įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir kit
įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir kituose dokumentuose, Klientas negali reikalauti iš Banko atlyginti nuostolius, 
jeigu pats Klientas galėjo užkirsti kelią nuostoliams, 
3.13. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar 
potvynio, žemės drebėjimo, karo, teroristinio akto, streiko, riaušių, naujų priimtų imperatyvių normatyvinių aktų, k
apriboja Šalių galimybę vykdyti tokį Sandorį, arba dėl kitų 
paveikė Sandorio vykdymą, ir Šalys negalėjo jų numatyti sudarydamos Sandorį.
3.14. Šalis, kuri patyrė nenugalimos jėgos aplink
trumpesnį laikotarpį po nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo. Šalys įsipareigoja susitarti, ar tokios nenugalimos jėgos 
aplinkybės trukdo, ar daro neįmanomu vykdyti Sandorio įsipareigo
įsipareigojimų tęsimo (ar nutraukimo).
 

 
4. Keitimosi dokumentais ir informacija tvarka

4.1. Pateikti ir išsiųsti Bankui dokumentai, ypač mokėjimų dokumentai, vekseliai ir čekiai, turi būti parengti ir pasirašyti 
rašymo priemonėmis, kurios užtikrina, kad jomis parašytas tekstas išliktų neribotai ilgai ir negalėtų būti pašalintas 
akivaizdžiai nepažeidus dokumento medžiagos. Bankas neprivalo, tačiau turi teisę patikrinti, ar buvo panaudotos minėtos 
rašymo priemonės. Už nuostolius, atsiradusius dėl kitokių rašymo priemonių panaudojimo, taip pat neįskaitymo ar 
neteisingo dokumentų pildymo, atsako 
4.2. Jeigu dokumentuose nurodytų sumų rašymas žodžiu skiriasi nuo rašymo skaičiais, teisinga laikoma rašyta žodžiu suma.
4.3. Pateikti Bankui įgaliojimai galioja iki to momento, kol Bankas negaus jų raštiško atšaukimo ar pakeitimų, jei
terminas (jei toks Bankui žinomas) nepasibaigs anksčiau. Įgaliojimas be nurodyto galiojimo laiko galioja vienerius metus. 
Jeigu dokumentą pasirašęs asmuo pasirašymo momentu neturėjo teisės atstovauti asmeniui, kurio atstovu jis prisistato, tai 
toks asmuo savarankiškai kaip fizinis asmuo prisiima visus pasirašyto dokumento įsipareigojimus ir pagal Lietuvos 
Respublikos patvirtintus normatyvinius aktus yra atsakingas už jų vykdymą.
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asmens (taip pat Kortelės naudotojo) ir Naudos gavėjo asmens duomenis iš kitų šaltinių, tarp 
įstaigų asmens duomenų tvarkymo sistemų.  
3.7. Kliento informacijos atskleidimo atvejais, nustatytais Taisyklėse, fizinių asmenų duomenys, kuriuos turi Bankas, gali 
būti atskleisti tretiesiems asmenims, kurie teikia Bankui paslaugas, arba kurie atstovauja Banko interesams, kuriems Bankas 
paveda atlikti kuriuos nors įpareigojimus, nurodytus Taisyklėse, arba su kuriais Bankas kitaip bendradarbiauja, siekdamas 
užtikrinti savo veiklą ir atlikti savo funkcijas. 
3.8. Bankas turi teisę teikti informaciją į Kreditų rizikų duomenų bazę, kurią administruoja Lietuvos Bankas
informacijos apie Klientą pagal Kreditų rizikų duomenų bazės valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Banko
nutarimu. Klientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie save iš Kreditų rizikų duomenų bazės, pagal Kreditų rizikų
duomenų bazės valdymo taisykles. 

turi teisę savo reikalavimus Klientui perleisti tretiesiems asmenims bei pasinaudoti trečiųjų asmenų 
skolas iš Kliento. 

3.10. Klientas prisiima visišką atsakomybę už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas ar Kliento įgaliot
suklaidino Banką ar Klientas buvo neatidus. Už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų, atsakomybę 
prisiima Klientas, išskyrus atvejus, kai Bankas buvo labai neatidus, vizualiai lygindamas Kliento ar Kliento įgalioto asmens 

rašus ir antspaudą su Kliento pateiktais parašų ir antspaudo pavyzdžiais. 
3.11. Bankas yra atsakingas už savo darbuotojų veiksmus, tik jeigu jie veikia Banko darbo laiku, atlikdami savo pareigas ir 

 
3.12. Bankas prisiima atsakomybę tik už tiesioginius Kliento nuostolius, jei tokie nuostoliai turi priežastinį ryšį su 
piktavališkais ir/arba apgavikiškais Banko veiksmais, arba jeigu Bankas tyčia nevykdo ar dėl neatidumo 
įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir kituose dokumentuose. Tuo atveju, jei Bankas be pikt
įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir kituose dokumentuose, Klientas negali reikalauti iš Banko atlyginti nuostolius, 
jeigu pats Klientas galėjo užkirsti kelią nuostoliams, parodęs reikiamo atsargumo. 
3.13. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį Sandorio įsipareigojimo nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl 
potvynio, žemės drebėjimo, karo, teroristinio akto, streiko, riaušių, naujų priimtų imperatyvių normatyvinių aktų, k
apriboja Šalių galimybę vykdyti tokį Sandorį, arba dėl kitų nenugalimos jėgos aplinkybių, jeigu tokios aplinkybės tiesiogiai 

ir Šalys negalėjo jų numatyti sudarydamos Sandorį. 
3.14. Šalis, kuri patyrė nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį, nedelsdama raštu informuoja apie tai kitą Šalį per kuo 
trumpesnį laikotarpį po nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo. Šalys įsipareigoja susitarti, ar tokios nenugalimos jėgos 
aplinkybės trukdo, ar daro neįmanomu vykdyti Sandorio įsipareigojimus, ir priima sprendimą svarbiais klausimais dėl 
įsipareigojimų tęsimo (ar nutraukimo). 

4. Keitimosi dokumentais ir informacija tvarka 
4.1. Pateikti ir išsiųsti Bankui dokumentai, ypač mokėjimų dokumentai, vekseliai ir čekiai, turi būti parengti ir pasirašyti 
rašymo priemonėmis, kurios užtikrina, kad jomis parašytas tekstas išliktų neribotai ilgai ir negalėtų būti pašalintas 

nepažeidus dokumento medžiagos. Bankas neprivalo, tačiau turi teisę patikrinti, ar buvo panaudotos minėtos 
rašymo priemonės. Už nuostolius, atsiradusius dėl kitokių rašymo priemonių panaudojimo, taip pat neįskaitymo ar 
neteisingo dokumentų pildymo, atsako dokumentų teikėjas.  
4.2. Jeigu dokumentuose nurodytų sumų rašymas žodžiu skiriasi nuo rašymo skaičiais, teisinga laikoma rašyta žodžiu suma.
4.3. Pateikti Bankui įgaliojimai galioja iki to momento, kol Bankas negaus jų raštiško atšaukimo ar pakeitimų, jei
terminas (jei toks Bankui žinomas) nepasibaigs anksčiau. Įgaliojimas be nurodyto galiojimo laiko galioja vienerius metus. 

asmuo pasirašymo momentu neturėjo teisės atstovauti asmeniui, kurio atstovu jis prisistato, tai 
ks asmuo savarankiškai kaip fizinis asmuo prisiima visus pasirašyto dokumento įsipareigojimus ir pagal Lietuvos 

Respublikos patvirtintus normatyvinius aktus yra atsakingas už jų vykdymą. 
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audos gavėjo asmens duomenis iš kitų šaltinių, tarp jų iš valstybės ir savivaldybės 

syklėse, fizinių asmenų duomenys, kuriuos turi Bankas, gali 
būti atskleisti tretiesiems asmenims, kurie teikia Bankui paslaugas, arba kurie atstovauja Banko interesams, kuriems Bankas 

kuriais Bankas kitaip bendradarbiauja, siekdamas 

3.8. Bankas turi teisę teikti informaciją į Kreditų rizikų duomenų bazę, kurią administruoja Lietuvos Bankas, ir prašyti jo 
Kreditų rizikų duomenų bazės valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Banko valdybos 

nutarimu. Klientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie save iš Kreditų rizikų duomenų bazės, pagal Kreditų rizikų 

turi teisę savo reikalavimus Klientui perleisti tretiesiems asmenims bei pasinaudoti trečiųjų asmenų 

3.10. Klientas prisiima visišką atsakomybę už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas ar Kliento įgaliotas asmuo 
suklaidino Banką ar Klientas buvo neatidus. Už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų, atsakomybę 

neatidus, vizualiai lygindamas Kliento ar Kliento įgalioto asmens 

3.11. Bankas yra atsakingas už savo darbuotojų veiksmus, tik jeigu jie veikia Banko darbo laiku, atlikdami savo pareigas ir 

ę tik už tiesioginius Kliento nuostolius, jei tokie nuostoliai turi priežastinį ryšį su 
piktavališkais ir/arba apgavikiškais Banko veiksmais, arba jeigu Bankas tyčia nevykdo ar dėl neatidumo šiurkščiai pažeidžia 

Bankas be pikto noro iš esmės pažeidžia 
įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir kituose dokumentuose, Klientas negali reikalauti iš Banko atlyginti nuostolius, 

Sandorio įsipareigojimo nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl 
potvynio, žemės drebėjimo, karo, teroristinio akto, streiko, riaušių, naujų priimtų imperatyvių normatyvinių aktų, kurie 

jėgos aplinkybių, jeigu tokios aplinkybės tiesiogiai 

raštu informuoja apie tai kitą Šalį per kuo 
trumpesnį laikotarpį po nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo. Šalys įsipareigoja susitarti, ar tokios nenugalimos jėgos 

jimus, ir priima sprendimą svarbiais klausimais dėl 

4.1. Pateikti ir išsiųsti Bankui dokumentai, ypač mokėjimų dokumentai, vekseliai ir čekiai, turi būti parengti ir pasirašyti 
rašymo priemonėmis, kurios užtikrina, kad jomis parašytas tekstas išliktų neribotai ilgai ir negalėtų būti pašalintas 

nepažeidus dokumento medžiagos. Bankas neprivalo, tačiau turi teisę patikrinti, ar buvo panaudotos minėtos 
rašymo priemonės. Už nuostolius, atsiradusius dėl kitokių rašymo priemonių panaudojimo, taip pat neįskaitymo ar 

4.2. Jeigu dokumentuose nurodytų sumų rašymas žodžiu skiriasi nuo rašymo skaičiais, teisinga laikoma rašyta žodžiu suma. 
4.3. Pateikti Bankui įgaliojimai galioja iki to momento, kol Bankas negaus jų raštiško atšaukimo ar pakeitimų, jeigu tik jų 
terminas (jei toks Bankui žinomas) nepasibaigs anksčiau. Įgaliojimas be nurodyto galiojimo laiko galioja vienerius metus. 

asmuo pasirašymo momentu neturėjo teisės atstovauti asmeniui, kurio atstovu jis prisistato, tai 
ks asmuo savarankiškai kaip fizinis asmuo prisiima visus pasirašyto dokumento įsipareigojimus ir pagal Lietuvos 



 

4.4. Visi pranešimai ar dokumentai laikomi išsiųstais Klientui arba g
pranešimas ar dokumentas užregistruojamas Banke, jeigu tik atitinkamos Banko paslaugų taisyklės nenumato kitokios 
tvarkos, arba kai pranešimas paskelbiamas Banko interneto puslapyje arba tampa prieinamas Banko s
4.5. Visus reikalavimus, potvarkius, pareiškimus, pranešimus, informaciją, nurodymus arba siuntas, susijusias su Banko 
paslaugomis, Bankas siunčia Kliento adresu, nurodytu Kliento pateiktuose pareiškimuose ir paraiškose, arba kitu Banko 
numatytu būdu. Bankas turi teisę naudotis trečiųjų asmenų paslaugomis
informaciją ar duomenis, taip pat siųsti siuntas elektroniniu paštu Kliento pareiškime nurodytu elektroninio pašto adresu. 
Bankas nėra atsakingas už konf
veiksmų. 
4.6. Bet kurį pranešimą, informacij
(teikėjui) reikia pateikti raštu liet
Šaliai žinomu adresu. 
4.7. Išsiuntimo įrodymas yra: (1) pašto skyriaus (taip pat tarptautinio pašto, pvz., DHL) ar bet kurio kito pašto skyriaus 
registruoto laiško siuntimo kvitas, arba (2) įrašas apie siuntų registravimą (siuntimą) Banko siuntų registre. Bet kurį 
pranešimą, informaciją, nurodymą ar siuntą, susijusius su Banko ir Kliento santykiais, Šalys laiko gautais (1) ketvirtą dieną
jeigu jie išsiųsti Lietuvos ribose, (2) keturioliktą dieną visais kitais atvejais.
4.8. Klientas turi teisę Banko nustatyta tvarka, 
atliktas operacijas. 
4.9. Klientas privalo stebėti atliktų operac
operacijoms. 

 
5. Kliento skundų (pretenzijų) nagrinėjimas neteismine tvarka
 
Taisyklės lemia Klientų skundų (pretenzijų) nagrinėjimą neteismine tvarka, jeigu ginčo, išpl
naudojamos finansinės paslaugos, negalima išspręsti tarpusavio derybomis. 
 
Taisyklėse naudojami terminai
 
Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga arba finansinis organas, ir kuris sudarė su Banku sutartį dėl 
Banko teikiamų finansinių paslaugų naudojimo, arba kuris pareiškė Bankui apie finansinių paslaugų gavimą; 
Vartotojas – fizinis asmuo, kuris išreiškė pageidavimą gauti finansinę paslaugą asmeniniams arba ūkiniams poreikiams;
Finansinė paslauga – bet kuri iš Lietuvos Respublikos „Finansinių įstaigų įstatyme“ paminėtų paslaugų, kurias Bankas teikia 
Klientui, arba apie kurios gavimą Klientas
Skundas – rašytinis, Bankui adresuotas Kliento dokumentas, kuriame išreikštas nepasitenkinimas Banko veikimu arba 
neveikimu Kliento naudojimosi finansine paslauga/jos pareiškimo atžvilgiu;
Pretenzija – raštiškas, materialinio pobūdžio adr
paslauga/jos pareiškimo, įskaitant Banko veikimą arba neveikimą;
Mokėjimo kortelių reklamacija 
ir kuri yra nagrinėjama pagal tarptautinės MasterCard International ir/ar 
parengtas taisykles ir tvarką.  
 

5.1.  Kliento teisės ir pareigos
   5.1.1. Klientas turi teisę kreiptis į Banką su raštišku skundu 
arba kurią pareiškė Klientas. 

5.1.2.  Klientas gali pateikti skundą arba pretenziją asmeniškai arba tarpininkaujant atstovui. Kliento atstovas privalo 
pateikti Bankui dokumentą arba įgaliojimą, patvirtina
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4.4. Visi pranešimai ar dokumentai laikomi išsiųstais Klientui arba gautais Banke nuo to momento, kai atitinkamas 
pranešimas ar dokumentas užregistruojamas Banke, jeigu tik atitinkamos Banko paslaugų taisyklės nenumato kitokios 
tvarkos, arba kai pranešimas paskelbiamas Banko interneto puslapyje arba tampa prieinamas Banko s
4.5. Visus reikalavimus, potvarkius, pareiškimus, pranešimus, informaciją, nurodymus arba siuntas, susijusias su Banko 
paslaugomis, Bankas siunčia Kliento adresu, nurodytu Kliento pateiktuose pareiškimuose ir paraiškose, arba kitu Banko 

būdu. Bankas turi teisę naudotis trečiųjų asmenų paslaugomis, tvarkydamas
informaciją ar duomenis, taip pat siųsti siuntas elektroniniu paštu Kliento pareiškime nurodytu elektroninio pašto adresu. 
Bankas nėra atsakingas už konfidencialios informacijos atskleidimą tuo atveju, jeigu tai atsitiko dėl trečiųjų asmenų 

, informaciją, nurodymą ar siuntą, susijusius su Banko ir Kliento santykiais, atitinkamam asmeniui 
raštu lietuvių, rusų ar anglų kalba ir įteikti asmeniškai, arba pristat

4.7. Išsiuntimo įrodymas yra: (1) pašto skyriaus (taip pat tarptautinio pašto, pvz., DHL) ar bet kurio kito pašto skyriaus 
laiško siuntimo kvitas, arba (2) įrašas apie siuntų registravimą (siuntimą) Banko siuntų registre. Bet kurį 

pranešimą, informaciją, nurodymą ar siuntą, susijusius su Banko ir Kliento santykiais, Šalys laiko gautais (1) ketvirtą dieną
etuvos ribose, (2) keturioliktą dieną visais kitais atvejais. 

4.8. Klientas turi teisę Banko nustatyta tvarka, taip pat Taisyklėmis nustatyta tvarka, gauti informaciją apie sąskaitų būklę ir 

4.9. Klientas privalo stebėti atliktų operacijų pateikimą atsiskaitomojoje sąskaitoje ir tikrinti jų atitikimą faktiškai atliktoms 

Kliento skundų (pretenzijų) nagrinėjimas neteismine tvarka 

Taisyklės lemia Klientų skundų (pretenzijų) nagrinėjimą neteismine tvarka, jeigu ginčo, išplaukiančio iš Kliento pareikštos arba 
naudojamos finansinės paslaugos, negalima išspręsti tarpusavio derybomis.  

Taisyklėse naudojami terminai: 

fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga arba finansinis organas, ir kuris sudarė su Banku sutartį dėl 
Banko teikiamų finansinių paslaugų naudojimo, arba kuris pareiškė Bankui apie finansinių paslaugų gavimą; 

kuris išreiškė pageidavimą gauti finansinę paslaugą asmeniniams arba ūkiniams poreikiams;
bet kuri iš Lietuvos Respublikos „Finansinių įstaigų įstatyme“ paminėtų paslaugų, kurias Bankas teikia 

Klientui, arba apie kurios gavimą Klientas pareiškė Bankui; 
rašytinis, Bankui adresuotas Kliento dokumentas, kuriame išreikštas nepasitenkinimas Banko veikimu arba 

neveikimu Kliento naudojimosi finansine paslauga/jos pareiškimo atžvilgiu; 
raštiškas, materialinio pobūdžio adresuotas Bankui Kliento reikalavimas dėl Kliento naudojimosi finansine 

paslauga/jos pareiškimo, įskaitant Banko veikimą arba neveikimą; 
Mokėjimo kortelių reklamacija – pretenzija dėl mokėjimo kortelės sandorio, kurią pareiškia mokėjimo kortelės naudotojas, 
ir kuri yra nagrinėjama pagal tarptautinės MasterCard International ir/ar VISA International mokėjimų kortelių organizacijos 

Kliento teisės ir pareigos 
5.1.1. Klientas turi teisę kreiptis į Banką su raštišku skundu (pretenzija) dėl finansinės paslaugos, kurią teikia Bankas 

 
Klientas gali pateikti skundą arba pretenziją asmeniškai arba tarpininkaujant atstovui. Kliento atstovas privalo 

pateikti Bankui dokumentą arba įgaliojimą, patvirtinantį teisę atstovauti Klientui. 
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Banke nuo to momento, kai atitinkamas 
pranešimas ar dokumentas užregistruojamas Banke, jeigu tik atitinkamos Banko paslaugų taisyklės nenumato kitokios 
tvarkos, arba kai pranešimas paskelbiamas Banko interneto puslapyje arba tampa prieinamas Banko skyriuose. 
4.5. Visus reikalavimus, potvarkius, pareiškimus, pranešimus, informaciją, nurodymus arba siuntas, susijusias su Banko 
paslaugomis, Bankas siunčia Kliento adresu, nurodytu Kliento pateiktuose pareiškimuose ir paraiškose, arba kitu Banko 

ydamas ir/ar pristatydamas siuntas, 
informaciją ar duomenis, taip pat siųsti siuntas elektroniniu paštu Kliento pareiškime nurodytu elektroninio pašto adresu. 

atveju, jeigu tai atsitiko dėl trečiųjų asmenų 

su Banko ir Kliento santykiais, atitinkamam asmeniui 
pristatyti paštu ar per kurjerį paskutiniu 

4.7. Išsiuntimo įrodymas yra: (1) pašto skyriaus (taip pat tarptautinio pašto, pvz., DHL) ar bet kurio kito pašto skyriaus 
laiško siuntimo kvitas, arba (2) įrašas apie siuntų registravimą (siuntimą) Banko siuntų registre. Bet kurį 

pranešimą, informaciją, nurodymą ar siuntą, susijusius su Banko ir Kliento santykiais, Šalys laiko gautais (1) ketvirtą dieną, 

Taisyklėmis nustatyta tvarka, gauti informaciją apie sąskaitų būklę ir 

ijų pateikimą atsiskaitomojoje sąskaitoje ir tikrinti jų atitikimą faktiškai atliktoms 

aukiančio iš Kliento pareikštos arba 

fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga arba finansinis organas, ir kuris sudarė su Banku sutartį dėl 
Banko teikiamų finansinių paslaugų naudojimo, arba kuris pareiškė Bankui apie finansinių paslaugų gavimą;  

kuris išreiškė pageidavimą gauti finansinę paslaugą asmeniniams arba ūkiniams poreikiams; 
bet kuri iš Lietuvos Respublikos „Finansinių įstaigų įstatyme“ paminėtų paslaugų, kurias Bankas teikia 

rašytinis, Bankui adresuotas Kliento dokumentas, kuriame išreikštas nepasitenkinimas Banko veikimu arba 

esuotas Bankui Kliento reikalavimas dėl Kliento naudojimosi finansine 

pretenzija dėl mokėjimo kortelės sandorio, kurią pareiškia mokėjimo kortelės naudotojas, 
International mokėjimų kortelių organizacijos 

(pretenzija) dėl finansinės paslaugos, kurią teikia Bankas 

Klientas gali pateikti skundą arba pretenziją asmeniškai arba tarpininkaujant atstovui. Kliento atstovas privalo 



 

5.1.3. Klientas, kreipdamasis į Banką su skundu (pretenzija), turi teisę į pateikto skundo (pretenzijos) nagrinėjimą ir 
atsakymo gavimą Taisyklėse nustatyta tvarka.
5.1.4. Klientas gali pateikti skundą (pretenziją) Bankui lie
Klientui pateikiamas lietuvių, rusų ar anglų kalbomis, atitinkamai ta kalba, kuria buvo pateiktas skundas (pretenzija).
5.1.5. Klientas turi teisę bet kurioje skundo (pretenzijos) nagrinėjimo stadijo
(pretenziją). Jeigu Klientas atšaukė skundą (pretenziją) tik iš dalies, tada Bankas išnagrinėja jį toje dalyje, kuri nėra 
atšaukta. 
5.1.6. Bankui paprašius Klientas privalo pateikti Bankui papildomą informaciją ir 
(pretenzijoje) faktų ir aplinkybių.

5.2. Banko teisės ir pareigos
5.2.1. Bankas priima Kliento skundą (pretenziją) ir išnagrinėja jį Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.
5.2.2. Jeigu Klientas pateikė skundą (pretenziją), atsiž
pateikti raštišką atsakymą į gautą skundą (pretenziją).
5.2.3. Bankas nenagrinėja anoniminių skundų (pretenzijų), kuriuose skundo (pretenzijos) pateikėjas nėra identifikuotas, 
tekstas objektyviai neįskaitomas, teksto turinys yra akivaizdžiai įžeidžiantis ir provokuojantis, atsakymas į skundą 
(pretenziją) buvo duotas anksčiau, ir skundo (pretenzijos) turinys ankstesniame skunde (pretenzijoje) nurodytų teisinių 
arba faktinių aplinkybių atžvilgiu iš esmės nepasikeitė.
5.2.4. Bankas nenagrinėja Kliento skundų (pretenzijų) dėl Banko galiojančių paslaugų įkainių pagrįstumo, atšaukimo arba 
pakeitimo, dėl atsiskaitomosios sąskaitos kredito limito suteikimo.
5.2.5. Dėl nepagrįsto Mokėjimo kortelių re
atsiskaitomojoje sąskaitoje pagal Banko paslaugų įkainį.

5.3. Skundų (pretenzijų) pateikimo tvarka
5.3.1. Klientas parengia skundą (pretenziją)

• asmeniškai, atėjęs į
• išsiųsdamas paštu 
• išsiųsdamas faksu: +370 2609117;
• naudodamas elektroninį MultiNet interneto 
• išsiųsdamas Banko elektroninio pašto adresu 

 
5.3.2. Teikėjo skunde (pretenzijoje) turi būti nurodyti šie duomenys:

5.3.2.1. apie fizinį asmenį – Kliento vardas, pavardė, kontaktinė 
adresas (arba LR nerezidentams 
5.3.2.2. apie juridinį asmenį 
telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė;
5.3.2.3. Kliento sąskaitos numeris (jeigu Klientas atidarė sąskaitą Banke);
5.3.2.4. laiško su atsakymu gavimo būdas / adresas;
5.3.2.5. skundo (pretenzijos) esmė;
5.3.2.6. aplinkybės, kuriomis skundo (pretenzijos) teikėjas grindžia savo skundą (pretenziją);
5.3.2.7. skundo (pretenzijos) teikėjo reikalavimai;
5.3.2.8. pridedamų prie skundo (pretenzijos) dokumentų sąrašas;
5.3.2.9. skundo (pretenzijos) surašymo laikas (diena) ir vieta.

5.3.3. Skundą (pretenziją) pasirašo Klientas 
atstovavimo teisę asmuo. 
5.3.4. Klientas, kuris nėra Vartotojas, turi teisę pateikti Bankui sku
nuo finansinės paslaugos gavimo arba pareiškimo dienos, arba nuo Finansinės paslaugos sutarties galiojimo pasibaigimo 
dienos, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito termi
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5.1.3. Klientas, kreipdamasis į Banką su skundu (pretenzija), turi teisę į pateikto skundo (pretenzijos) nagrinėjimą ir 
atsakymo gavimą Taisyklėse nustatyta tvarka. 
5.1.4. Klientas gali pateikti skundą (pretenziją) Bankui lietuvių, rusų ar anglų kalbomis. Banko raštiškas atsakymas 
Klientui pateikiamas lietuvių, rusų ar anglų kalbomis, atitinkamai ta kalba, kuria buvo pateiktas skundas (pretenzija).
5.1.5. Klientas turi teisę bet kurioje skundo (pretenzijos) nagrinėjimo stadijoje raštiškai atšaukti savo skundą 
(pretenziją). Jeigu Klientas atšaukė skundą (pretenziją) tik iš dalies, tada Bankas išnagrinėja jį toje dalyje, kuri nėra 

5.1.6. Bankui paprašius Klientas privalo pateikti Bankui papildomą informaciją ir dokumentus dėl nurodytų skunde 
(pretenzijoje) faktų ir aplinkybių. 
Banko teisės ir pareigos 

5.2.1. Bankas priima Kliento skundą (pretenziją) ir išnagrinėja jį Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.
5.2.2. Jeigu Klientas pateikė skundą (pretenziją), atsižvelgdamas į Taisyklių reikalavimus, Bankas neturi teisės atsisakyti 
pateikti raštišką atsakymą į gautą skundą (pretenziją). 
5.2.3. Bankas nenagrinėja anoniminių skundų (pretenzijų), kuriuose skundo (pretenzijos) pateikėjas nėra identifikuotas, 

ktyviai neįskaitomas, teksto turinys yra akivaizdžiai įžeidžiantis ir provokuojantis, atsakymas į skundą 
(pretenziją) buvo duotas anksčiau, ir skundo (pretenzijos) turinys ankstesniame skunde (pretenzijoje) nurodytų teisinių 

giu iš esmės nepasikeitė. 
5.2.4. Bankas nenagrinėja Kliento skundų (pretenzijų) dėl Banko galiojančių paslaugų įkainių pagrįstumo, atšaukimo arba 
pakeitimo, dėl atsiskaitomosios sąskaitos kredito limito suteikimo. 
5.2.5. Dėl nepagrįsto Mokėjimo kortelių reklamacijos nagrinėjimo Bankas turi teisę sulaikyti komisinius Kliento 
atsiskaitomojoje sąskaitoje pagal Banko paslaugų įkainį. 

5.3. Skundų (pretenzijų) pateikimo tvarka 
5.3.1. Klientas parengia skundą (pretenziją) raštu ir pateikia jį: 

asmeniškai, atėjęs į Banką pagal jo juridinį adresą, arba bet kuriame struktūriniame Banko padalinyje;
– АS Meridian Trade Bank, Lietuvos filialas, Kęstučio g. 51, Vilnius, L

išsiųsdamas faksu: +370 2609117; 
naudodamas elektroninį MultiNet interneto banko paštą; 
išsiųsdamas Banko elektroninio pašto adresu info-lt@mtbank.eu. 

5.3.2. Teikėjo skunde (pretenzijoje) turi būti nurodyti šie duomenys: 
Kliento vardas, pavardė, kontaktinė informacija – telefono numeris ir/ar elektroninio pašto 

adresas (arba LR nerezidentams – asmens tapatybės dokumento duomenys), gyvenamosios vietos adresas;
5.3.2.2. apie juridinį asmenį – Kliento pavadinimas, registracijos numeris ir juridinis adresas, kon
telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė; 
5.3.2.3. Kliento sąskaitos numeris (jeigu Klientas atidarė sąskaitą Banke); 
5.3.2.4. laiško su atsakymu gavimo būdas / adresas; 

retenzijos) esmė; 
5.3.2.6. aplinkybės, kuriomis skundo (pretenzijos) teikėjas grindžia savo skundą (pretenziją);
5.3.2.7. skundo (pretenzijos) teikėjo reikalavimai; 
5.3.2.8. pridedamų prie skundo (pretenzijos) dokumentų sąrašas; 

s) surašymo laikas (diena) ir vieta. 
5.3.3. Skundą (pretenziją) pasirašo Klientas − Nzinis asmuo arba atstovas, o jeigu Klientas yra juridinis asmuo − turintis 

5.3.4. Klientas, kuris nėra Vartotojas, turi teisę pateikti Bankui skundą (pretenziją) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų 
nuo finansinės paslaugos gavimo arba pareiškimo dienos, arba nuo Finansinės paslaugos sutarties galiojimo pasibaigimo 
dienos, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito termino. 
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5.1.3. Klientas, kreipdamasis į Banką su skundu (pretenzija), turi teisę į pateikto skundo (pretenzijos) nagrinėjimą ir 

tuvių, rusų ar anglų kalbomis. Banko raštiškas atsakymas 
Klientui pateikiamas lietuvių, rusų ar anglų kalbomis, atitinkamai ta kalba, kuria buvo pateiktas skundas (pretenzija). 

je raštiškai atšaukti savo skundą 
(pretenziją). Jeigu Klientas atšaukė skundą (pretenziją) tik iš dalies, tada Bankas išnagrinėja jį toje dalyje, kuri nėra 

dokumentus dėl nurodytų skunde 

5.2.1. Bankas priima Kliento skundą (pretenziją) ir išnagrinėja jį Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais. 
velgdamas į Taisyklių reikalavimus, Bankas neturi teisės atsisakyti 

5.2.3. Bankas nenagrinėja anoniminių skundų (pretenzijų), kuriuose skundo (pretenzijos) pateikėjas nėra identifikuotas, 
ktyviai neįskaitomas, teksto turinys yra akivaizdžiai įžeidžiantis ir provokuojantis, atsakymas į skundą 

(pretenziją) buvo duotas anksčiau, ir skundo (pretenzijos) turinys ankstesniame skunde (pretenzijoje) nurodytų teisinių 

5.2.4. Bankas nenagrinėja Kliento skundų (pretenzijų) dėl Banko galiojančių paslaugų įkainių pagrįstumo, atšaukimo arba 

klamacijos nagrinėjimo Bankas turi teisę sulaikyti komisinius Kliento 

Banką pagal jo juridinį adresą, arba bet kuriame struktūriniame Banko padalinyje; 
ęstučio g. 51, Vilnius, LТ-08124; 

telefono numeris ir/ar elektroninio pašto 
asmens tapatybės dokumento duomenys), gyvenamosios vietos adresas; 

Kliento pavadinimas, registracijos numeris ir juridinis adresas, kontaktinė informacija – 

5.3.2.6. aplinkybės, kuriomis skundo (pretenzijos) teikėjas grindžia savo skundą (pretenziją); 

− Nzinis asmuo arba atstovas, o jeigu Klientas yra juridinis asmuo − turintis 

ndą (pretenziją) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų 
nuo finansinės paslaugos gavimo arba pareiškimo dienos, arba nuo Finansinės paslaugos sutarties galiojimo pasibaigimo 



 

5.3.5. Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę pateikti skundą (pretenziją) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) die
nuo finansinės paslaugos gavimo arba pareiškimo dienos, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito 
termino. 
5.3.6. Klientas privalo informuoti Banką apie neautorizuotą arba klaidingai atliktą, arba neatliktą mokėjimą (pagal Lietuvos 
Respublikos mokesčių įstatymo interpretaciją) 
atliktą, arba neatliktą mokėjimą, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo tos dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš 
sąskaitos arba buvo atliktas mokėjimas, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito termino.
5.3.7. Klientų skundai (pretenzijos) dėl grynųjų lėšų gavimo arba įmokos į sąskaitą, tarp jų dėl išduotų sumų dydžio, 
banknotų tikrumo arba kokybės nagrinėjami tik tuo atveju, jei skundai (pretenzijos) yra pareikšti atitinkamo sandorio 
atlikimo metu ir sandorį atliekančio B
nustatyta tvarka, laikoma, kad Klientas tylėjimu išreiškė savo sutikimą su sandorio sąlygomis, ir vėliau Bankas nepriims 
Kliento pretenzijų dėl tokių sandorių.
5.3.8. Rašytinio skundo (pretenzijos) pateikimo momentas laikoma data, kai Bankas gauna dokumentą.
5.3.9. Tuo atveju, jei skundas (pretenzija) neatitinka Taisyklių 5.3.2. ir 5.3.3. punktų reikalavimų, ir/ar skundas (pretenzi
buvo pateiktas pasibaigus nurodytam Taisyklių
skundo (pretenzijos). 

5.4. Skundų (pretenzijų) nagrinėjimo tvarka
5.4.1. Gautą Kliento skundą (pretenziją) Bankas registruoja pagal galiojančią Banko raštvedybos
5.4.2. Jeigu skundas (pretenzija) atitinka Taisyklių reikalavimus, Bankas jį nagrinėja kaip įmanoma greičiau.
5.4.3. Bankas pateikia atsakymą į Vartotojo skundą (pretenziją) per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo Banke dienos.
5.4.4. Bankas pateikia atsakymą 
nuo jo gavimo Banke dienos, jeigu tik Banko ir Kliento sudaryta Finansinės paslaugos teikimo sutartis nenustato kito 
termino. 
5.4.5. Tuo atveju, jei Bankas ir Klie
Bankas neprivalo papildomai duoti raštišką atsakymą.
5.4.6. Jeigu nagrinėdamas Kliento skundą (pretenziją) Bankas nustato aplinkybes, dėl kurių neįmanoma laikytis 
pateikimo terminų, Bankas raštu praneša apie tai Klientui, nurodydamas protingą terminą, per kurį bus pateiktas 
atsakymas. Skundo (pretenzijos) nagrinėjimo terminas negali viršyti 45 kalendorinių dienų nuo skundo (pretenzijos) 
gavimo momento. 
5.4.7. Nagrinėdamas skundą (pretenziją), Bankas turi teisę prašyti Kliento pateikti bet kurią kitą papildomą informaciją arba 
dokumentus apie skunde (pretenzijoje) nurodytus faktus ir aplinkybes. Ginčo nagrinėjimo metu Klientas turi teisę pateikti 
Bankui bet kuriuos paaiškinimus ir dokumentus, taip pat išreikšti savo argumentus ir samprotavimus dėl esamo ginčo 
dalyko.  
5.4.8. Bankas pateikia atsakymą į skundą (pretenziją) raštu. Atsakymas išsiunčiamas adresu, nurodytu skundo ar pretenzijos 
„Atsiliepimų išsiuntimo formoje“. Tuo atveju, jei Klientas nenurodė atsakymo gavimo būdo, atsakymas išsiunčiamas 
Klientui tuo pačiu būdu, kaip buvo gautas iš Kliento skundas (pretenzija).
5.5. Ginčų nagrinėjimo tvarka

5.5.1. Jeigu Klientas nepatenkintas Banko pateiktu atsakymu į skun
5.5.1.1.  Išnagrinėjus ginčą Banke, Klientas, kuris pagal Lietuvos Respublikos 

per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo momento arba praėjus 30 dienų nuo kreipimosi 
momento negavo jokio atsakymo, turi teisę pateikti raštišką pretenziją Lietuvos Bankui su 
prašymu nagrinėti ginčą 

5.5.1.2.  Klientas taip pat turi teisę 
teismą.
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5.3.5. Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę pateikti skundą (pretenziją) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) die
nuo finansinės paslaugos gavimo arba pareiškimo dienos, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito 

5.3.6. Klientas privalo informuoti Banką apie neautorizuotą arba klaidingai atliktą, arba neatliktą mokėjimą (pagal Lietuvos 
Respublikos mokesčių įstatymo interpretaciją) – nedelsdamas, kai tik Klientas sužinojo apie neautorizuotą arba klaidingai 
atliktą, arba neatliktą mokėjimą, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo tos dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš 
sąskaitos arba buvo atliktas mokėjimas, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito termino.

ndai (pretenzijos) dėl grynųjų lėšų gavimo arba įmokos į sąskaitą, tarp jų dėl išduotų sumų dydžio, 
banknotų tikrumo arba kokybės nagrinėjami tik tuo atveju, jei skundai (pretenzijos) yra pareikšti atitinkamo sandorio 
atlikimo metu ir sandorį atliekančio Banko darbuotojo akivaizdoje. Jeigu prieštaravimai nebuvo pateikti šiame punkte 
nustatyta tvarka, laikoma, kad Klientas tylėjimu išreiškė savo sutikimą su sandorio sąlygomis, ir vėliau Bankas nepriims 
Kliento pretenzijų dėl tokių sandorių. 

skundo (pretenzijos) pateikimo momentas laikoma data, kai Bankas gauna dokumentą.
5.3.9. Tuo atveju, jei skundas (pretenzija) neatitinka Taisyklių 5.3.2. ir 5.3.3. punktų reikalavimų, ir/ar skundas (pretenzi
buvo pateiktas pasibaigus nurodytam Taisyklių 5.3.4., 5.3.5., 5.3.6. ir 5.3.7 punktuose terminui, Bankas turi teisę nepriimti 

5.4. Skundų (pretenzijų) nagrinėjimo tvarka 
5.4.1. Gautą Kliento skundą (pretenziją) Bankas registruoja pagal galiojančią Banko raštvedybos

2. Jeigu skundas (pretenzija) atitinka Taisyklių reikalavimus, Bankas jį nagrinėja kaip įmanoma greičiau.
5.4.3. Bankas pateikia atsakymą į Vartotojo skundą (pretenziją) per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo Banke dienos.
5.4.4. Bankas pateikia atsakymą į Kliento, kuris nėra Vartotojas, skundą (pretenziją) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
nuo jo gavimo Banke dienos, jeigu tik Banko ir Kliento sudaryta Finansinės paslaugos teikimo sutartis nenustato kito 

5.4.5. Tuo atveju, jei Bankas ir Klientas susitarė dėl Kliento skunde (pretenzijoje) pareikšto reikalavimo, siūlymo vykdymo, 
Bankas neprivalo papildomai duoti raštišką atsakymą. 
5.4.6. Jeigu nagrinėdamas Kliento skundą (pretenziją) Bankas nustato aplinkybes, dėl kurių neįmanoma laikytis 
pateikimo terminų, Bankas raštu praneša apie tai Klientui, nurodydamas protingą terminą, per kurį bus pateiktas 
atsakymas. Skundo (pretenzijos) nagrinėjimo terminas negali viršyti 45 kalendorinių dienų nuo skundo (pretenzijos) 

7. Nagrinėdamas skundą (pretenziją), Bankas turi teisę prašyti Kliento pateikti bet kurią kitą papildomą informaciją arba 
dokumentus apie skunde (pretenzijoje) nurodytus faktus ir aplinkybes. Ginčo nagrinėjimo metu Klientas turi teisę pateikti 

uriuos paaiškinimus ir dokumentus, taip pat išreikšti savo argumentus ir samprotavimus dėl esamo ginčo 

5.4.8. Bankas pateikia atsakymą į skundą (pretenziją) raštu. Atsakymas išsiunčiamas adresu, nurodytu skundo ar pretenzijos 
mo formoje“. Tuo atveju, jei Klientas nenurodė atsakymo gavimo būdo, atsakymas išsiunčiamas 

Klientui tuo pačiu būdu, kaip buvo gautas iš Kliento skundas (pretenzija). 
5.5. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

Jeigu Klientas nepatenkintas Banko pateiktu atsakymu į skundą (pretenziją), jis turi šias teises:
Išnagrinėjus ginčą Banke, Klientas, kuris pagal Lietuvos Respublikos 
per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo momento arba praėjus 30 dienų nuo kreipimosi 
momento negavo jokio atsakymo, turi teisę pateikti raštišką pretenziją Lietuvos Bankui su 
prašymu nagrinėti ginčą neteismine tvarka. 
Klientas taip pat turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos 
teismą. 
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5.3.5. Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę pateikti skundą (pretenziją) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) dienas 
nuo finansinės paslaugos gavimo arba pareiškimo dienos, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito 

5.3.6. Klientas privalo informuoti Banką apie neautorizuotą arba klaidingai atliktą, arba neatliktą mokėjimą (pagal Lietuvos 
nedelsdamas, kai tik Klientas sužinojo apie neautorizuotą arba klaidingai 

atliktą, arba neatliktą mokėjimą, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo tos dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš 
sąskaitos arba buvo atliktas mokėjimas, jeigu tik Šalių sudaryta Paslaugos teikimo sutartis nenustato kito termino. 

ndai (pretenzijos) dėl grynųjų lėšų gavimo arba įmokos į sąskaitą, tarp jų dėl išduotų sumų dydžio, 
banknotų tikrumo arba kokybės nagrinėjami tik tuo atveju, jei skundai (pretenzijos) yra pareikšti atitinkamo sandorio 

anko darbuotojo akivaizdoje. Jeigu prieštaravimai nebuvo pateikti šiame punkte 
nustatyta tvarka, laikoma, kad Klientas tylėjimu išreiškė savo sutikimą su sandorio sąlygomis, ir vėliau Bankas nepriims 

skundo (pretenzijos) pateikimo momentas laikoma data, kai Bankas gauna dokumentą. 
5.3.9. Tuo atveju, jei skundas (pretenzija) neatitinka Taisyklių 5.3.2. ir 5.3.3. punktų reikalavimų, ir/ar skundas (pretenzija) 

5.3.4., 5.3.5., 5.3.6. ir 5.3.7 punktuose terminui, Bankas turi teisę nepriimti 

5.4.1. Gautą Kliento skundą (pretenziją) Bankas registruoja pagal galiojančią Banko raštvedybos sistemą. 
2. Jeigu skundas (pretenzija) atitinka Taisyklių reikalavimus, Bankas jį nagrinėja kaip įmanoma greičiau. 

5.4.3. Bankas pateikia atsakymą į Vartotojo skundą (pretenziją) per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo Banke dienos. 
į Kliento, kuris nėra Vartotojas, skundą (pretenziją) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo jo gavimo Banke dienos, jeigu tik Banko ir Kliento sudaryta Finansinės paslaugos teikimo sutartis nenustato kito 

ntas susitarė dėl Kliento skunde (pretenzijoje) pareikšto reikalavimo, siūlymo vykdymo, 

5.4.6. Jeigu nagrinėdamas Kliento skundą (pretenziją) Bankas nustato aplinkybes, dėl kurių neįmanoma laikytis atsakymo 
pateikimo terminų, Bankas raštu praneša apie tai Klientui, nurodydamas protingą terminą, per kurį bus pateiktas 
atsakymas. Skundo (pretenzijos) nagrinėjimo terminas negali viršyti 45 kalendorinių dienų nuo skundo (pretenzijos) 

7. Nagrinėdamas skundą (pretenziją), Bankas turi teisę prašyti Kliento pateikti bet kurią kitą papildomą informaciją arba 
dokumentus apie skunde (pretenzijoje) nurodytus faktus ir aplinkybes. Ginčo nagrinėjimo metu Klientas turi teisę pateikti 

uriuos paaiškinimus ir dokumentus, taip pat išreikšti savo argumentus ir samprotavimus dėl esamo ginčo 

5.4.8. Bankas pateikia atsakymą į skundą (pretenziją) raštu. Atsakymas išsiunčiamas adresu, nurodytu skundo ar pretenzijos 
mo formoje“. Tuo atveju, jei Klientas nenurodė atsakymo gavimo būdo, atsakymas išsiunčiamas 

dą (pretenziją), jis turi šias teises: 
Išnagrinėjus ginčą Banke, Klientas, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra vartotojas, 
per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo momento arba praėjus 30 dienų nuo kreipimosi 
momento negavo jokio atsakymo, turi teisę pateikti raštišką pretenziją Lietuvos Bankui su 

įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos 



 

6. Pagrindiniai sutarčių ir sandorių sudarymo principai
6.1. Sutartis su Klientu dėl tam tikro Sandorio laikoma sudaryta nuo to momento, kai Bankas priėmė užpildytą ir pasirašytą 
nustatytos formos Kliento prašymą ar paraišką paslaugai gauti ir nustatyta tvarka pranešė Klientui, kad Sandoris patvirtintas 
ir/arba įvykdytas. 
6.2. Su Klientu gali būti sudaryta atskira raštiška sutartis dėl konkrečios Banko paslaugos. Jeigu Bankas pareikalaus
sudaryti raštišką sutartį dėl konkretaus Sandorio, Klientas neturi teisės atsisakyti ją pasirašyti, nepaisant Kliento pateikt
prašymo ar paraiškos. 

 
7. Banko komisiniai ir kiti mokėjimai

7.1. Už kiekvieną suteiktą paslaugą Klientas moka Bankui
paslaugų įkainiai, išskyrus atvejus, kai išmokų tvarka ir dydžiai nustatyti Sandorio dokumentuose. Už kitas paslaugas, kurios
nepaminėtos Banko paslaugų įkainiuose ir kurios vykdant Kliento pa
atitinkamą ir teisingą apmokėjimą, kurio dydį Klientas gali užginčyti bendra tvarka. Jeigu Bankas su Klientu iki paslaugos 
atlikimo susitarė dėl teikiamos paslaugos ir priklausančio už jos teikimą Bankui apm
tokį sprendimą. 
7.2. Banko paslaugų įkainiai skelbiami Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt ir Klientų aptarnavimo skyriuose Banko 
darbo metu. 
7.3. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Banko paslaugų įkainius s
paslaugų įkainių pakeitimai įsigalioja ir tampa privalomais Klientui per 60 dienų po pakeitimų paskelbimo Banko interneto 
puslapyje www.mtbank.lt, jeigu pakeitimuose nenustatytas kitas pakeitimų įsigaliojim
turi teisę vienašališkai atsisakyti sudaryto Sandorio, pateikęs Bankui raštišką prašymą su sąlyga, kad Klientas neturi 
neįvykdytų įsipareigojimų Bankui.
7.4. Palūkanos už lėšų likučius Kliento sąskaitose priskaitom
ir galiojančias palūkanų normas arba pagal Šalių susitarimą. Palūkanos už lėšų likučius Klientų sąskaitose priskaitomos 
skaičiuojant, kad metuose 365 dienos, jeigu tik specialios Sandorių taisy
7.5. Klientas privalo susipažinti su Banko paslaugų įkainiais, valiutų kursais, palūkanų normomis ir kita reikalinga informac
prieš pateikiant Bankui paraišką paslaugai atlikti.
7.6. Klientas taip pat atlygina Bankui visas 
rūšies gretutines išlaidas, kaip, pvz., rinkliavos, mokesčiai ir t.t.
7.7. Jeigu naudodamasis Banko paslaugomis, Klientas gauna pajam
prilygintus prie jų mokėjimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
7.8. Bankas nevykdo kontrolės ir nėra atsakingas už Kliento mokamus mokesčius, rinkliavas ir kitus prilygintus prie jų 
mokėjimus, kuriuos Klientas privalo mokėti registracijos ar ūkinės veiklos vykdymo šalyje.
7.9. Bankas turi teisę Kliento sąskaita gauti reikiamą informaciją, dokumentus ir kitus įrodymus, reikalingus Banko 
paslaugoms suteikti, informacijai apie Klientą gauti, Kliento pateiktai informa
patikrinti, valdyti ar nusavinti, taip pat registrų išrašams, patvirtinimams iš įstaigų, draudimų dokumentams, daiktiniams 
įrodymams ir kt. gauti. 
7.10. Bet kuriuos mokėjimus, į kuriuos Bankas turi teisę pagal
nurašyti nuo bet kurios Kliento sąskaitos Banke. Jeigu Kliento sąskaitoje nepakanka lėšų ta valiuta, kuria turi būti išmokami
komisiniai, Bankas turi teisę konvertuoti lėšas kita valiuta pagal valiu
7.11. Komisiniai turi būti išmokami iki paslaugos suteikimo, jeigu Bankas nenustatė kitos komisinių išmokėjimo tvarkos. Jeigu
Klientas nesumokėjo Bankui komisinių už Banko paslaugas, Bankas turi teisę 
Bankas nutraukia paslaugos teikimą Klientui, Bankas nėra atsakingas už dėl to atsiradusius Kliento nuostolius ir kitas 
papildomas išlaidas. 
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6. Pagrindiniai sutarčių ir sandorių sudarymo principai 
dėl tam tikro Sandorio laikoma sudaryta nuo to momento, kai Bankas priėmė užpildytą ir pasirašytą 

ytos formos Kliento prašymą ar paraišką paslaugai gauti ir nustatyta tvarka pranešė Klientui, kad Sandoris patvirtintas 

6.2. Su Klientu gali būti sudaryta atskira raštiška sutartis dėl konkrečios Banko paslaugos. Jeigu Bankas pareikalaus
sudaryti raštišką sutartį dėl konkretaus Sandorio, Klientas neturi teisės atsisakyti ją pasirašyti, nepaisant Kliento pateikt

7. Banko komisiniai ir kiti mokėjimai 
7.1. Už kiekvieną suteiktą paslaugą Klientas moka Bankui komisinius tokia tvarka ir tokio dydžio, kuriuos nustato Banko 
paslaugų įkainiai, išskyrus atvejus, kai išmokų tvarka ir dydžiai nustatyti Sandorio dokumentuose. Už kitas paslaugas, kurios
nepaminėtos Banko paslaugų įkainiuose ir kurios vykdant Kliento pavedimą buvo būtinos, Bankas turi teisę nustatyti 
atitinkamą ir teisingą apmokėjimą, kurio dydį Klientas gali užginčyti bendra tvarka. Jeigu Bankas su Klientu iki paslaugos 
atlikimo susitarė dėl teikiamos paslaugos ir priklausančio už jos teikimą Bankui apmokėjimo, Klientas praranda teisę ginčyti 

7.2. Banko paslaugų įkainiai skelbiami Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt ir Klientų aptarnavimo skyriuose Banko 

7.3. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Banko paslaugų įkainius savo nuožiūra be atskiro pranešimo Klientui. Banko 
paslaugų įkainių pakeitimai įsigalioja ir tampa privalomais Klientui per 60 dienų po pakeitimų paskelbimo Banko interneto 

bank.lt, jeigu pakeitimuose nenustatytas kitas pakeitimų įsigaliojimo terminas. Per šį laikotarpį Klientas 
turi teisę vienašališkai atsisakyti sudaryto Sandorio, pateikęs Bankui raštišką prašymą su sąlyga, kad Klientas neturi 
neįvykdytų įsipareigojimų Bankui. 
7.4. Palūkanos už lėšų likučius Kliento sąskaitose priskaitomos kiekvienos dienos likučiams sąskaitose pagal Banko nustatytas 
ir galiojančias palūkanų normas arba pagal Šalių susitarimą. Palūkanos už lėšų likučius Klientų sąskaitose priskaitomos 
skaičiuojant, kad metuose 365 dienos, jeigu tik specialios Sandorių taisyklės nenumato kitaip.
7.5. Klientas privalo susipažinti su Banko paslaugų įkainiais, valiutų kursais, palūkanų normomis ir kita reikalinga informac
prieš pateikiant Bankui paraišką paslaugai atlikti. 
7.6. Klientas taip pat atlygina Bankui visas išlaidas, susijusias su veiksmais, būtinais Banko paslaug

, kaip, pvz., rinkliavos, mokesčiai ir t.t. 
7.7. Jeigu naudodamasis Banko paslaugomis, Klientas gauna pajamų, Bankas turi teisę išskaityti mokesč
prilygintus prie jų mokėjimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 
7.8. Bankas nevykdo kontrolės ir nėra atsakingas už Kliento mokamus mokesčius, rinkliavas ir kitus prilygintus prie jų 

ivalo mokėti registracijos ar ūkinės veiklos vykdymo šalyje. 
7.9. Bankas turi teisę Kliento sąskaita gauti reikiamą informaciją, dokumentus ir kitus įrodymus, reikalingus Banko 
paslaugoms suteikti, informacijai apie Klientą gauti, Kliento pateiktai informacijai patikrinti, Kliento pateiktam laidavimui 
patikrinti, valdyti ar nusavinti, taip pat registrų išrašams, patvirtinimams iš įstaigų, draudimų dokumentams, daiktiniams 

7.10. Bet kuriuos mokėjimus, į kuriuos Bankas turi teisę pagal Taisykles, Bankas turi teisę be atskiro Kliento nurodymo 
nurašyti nuo bet kurios Kliento sąskaitos Banke. Jeigu Kliento sąskaitoje nepakanka lėšų ta valiuta, kuria turi būti išmokami
komisiniai, Bankas turi teisę konvertuoti lėšas kita valiuta pagal valiutos konvertavimo kursą, galiojantį Banke tuo momentu. 
7.11. Komisiniai turi būti išmokami iki paslaugos suteikimo, jeigu Bankas nenustatė kitos komisinių išmokėjimo tvarkos. Jeigu
Klientas nesumokėjo Bankui komisinių už Banko paslaugas, Bankas turi teisę nutraukti paslaugos teikimą Klientui. Jeigu 
Bankas nutraukia paslaugos teikimą Klientui, Bankas nėra atsakingas už dėl to atsiradusius Kliento nuostolius ir kitas 
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dėl tam tikro Sandorio laikoma sudaryta nuo to momento, kai Bankas priėmė užpildytą ir pasirašytą 
ytos formos Kliento prašymą ar paraišką paslaugai gauti ir nustatyta tvarka pranešė Klientui, kad Sandoris patvirtintas 

6.2. Su Klientu gali būti sudaryta atskira raštiška sutartis dėl konkrečios Banko paslaugos. Jeigu Bankas pareikalaus iš Kliento 
sudaryti raštišką sutartį dėl konkretaus Sandorio, Klientas neturi teisės atsisakyti ją pasirašyti, nepaisant Kliento pateikto 

komisinius tokia tvarka ir tokio dydžio, kuriuos nustato Banko 
paslaugų įkainiai, išskyrus atvejus, kai išmokų tvarka ir dydžiai nustatyti Sandorio dokumentuose. Už kitas paslaugas, kurios 

vedimą buvo būtinos, Bankas turi teisę nustatyti 
atitinkamą ir teisingą apmokėjimą, kurio dydį Klientas gali užginčyti bendra tvarka. Jeigu Bankas su Klientu iki paslaugos 

okėjimo, Klientas praranda teisę ginčyti 

7.2. Banko paslaugų įkainiai skelbiami Banko interneto puslapyje www.mtbank.lt ir Klientų aptarnavimo skyriuose Banko 

avo nuožiūra be atskiro pranešimo Klientui. Banko 
paslaugų įkainių pakeitimai įsigalioja ir tampa privalomais Klientui per 60 dienų po pakeitimų paskelbimo Banko interneto 

o terminas. Per šį laikotarpį Klientas 
turi teisę vienašališkai atsisakyti sudaryto Sandorio, pateikęs Bankui raštišką prašymą su sąlyga, kad Klientas neturi 

kiekvienos dienos likučiams sąskaitose pagal Banko nustatytas 
ir galiojančias palūkanų normas arba pagal Šalių susitarimą. Palūkanos už lėšų likučius Klientų sąskaitose priskaitomos 

klės nenumato kitaip. 
7.5. Klientas privalo susipažinti su Banko paslaugų įkainiais, valiutų kursais, palūkanų normomis ir kita reikalinga informacija 

išlaidas, susijusias su veiksmais, būtinais Banko paslaugoms suteikti, ir bet kurios 

, Bankas turi teisę išskaityti mokesčius, rinkliavas, ir kitus 

7.8. Bankas nevykdo kontrolės ir nėra atsakingas už Kliento mokamus mokesčius, rinkliavas ir kitus prilygintus prie jų 

7.9. Bankas turi teisę Kliento sąskaita gauti reikiamą informaciją, dokumentus ir kitus įrodymus, reikalingus Banko 
cijai patikrinti, Kliento pateiktam laidavimui 

patikrinti, valdyti ar nusavinti, taip pat registrų išrašams, patvirtinimams iš įstaigų, draudimų dokumentams, daiktiniams 

Taisykles, Bankas turi teisę be atskiro Kliento nurodymo 
nurašyti nuo bet kurios Kliento sąskaitos Banke. Jeigu Kliento sąskaitoje nepakanka lėšų ta valiuta, kuria turi būti išmokami 

tos konvertavimo kursą, galiojantį Banke tuo momentu.  
7.11. Komisiniai turi būti išmokami iki paslaugos suteikimo, jeigu Bankas nenustatė kitos komisinių išmokėjimo tvarkos. Jeigu 

nutraukti paslaugos teikimą Klientui. Jeigu 
Bankas nutraukia paslaugos teikimą Klientui, Bankas nėra atsakingas už dėl to atsiradusius Kliento nuostolius ir kitas 



 

 
8. Klientų identifikavimo taisyklės

8.1. Terminologija: 
8.1.1. Klientų identifikavimas
patikrinti. 
8.1.2. Vartotojo vardas (User Name

8.1.3. Banko darbuotojas − 
8.2. Bankas suteikia finansines paslaugas tik tiems Klientams, kurie visiškai identifikuoti pagal įstatymą ir Taisyklių 
reikalavimus. Bankas turi teisę pareikalaut
bet kurį Kliento vykdomą Sandorį, jo ūkinę ir asmeninę veiklą, finansinę 
Bankui pagrįstai paprašytą informaciją ir/
Klientu. 
8.3. Prieš pradėdami bendradarbiavimą su Klientu, Banko darbuotojai išsiaiškina, ar potencialaus Kliento identifikavimo 
informacija, jo reputacija ir ekonominė pad
dokumentų tikrumą ir galiojimą, pasinaudodami informacija viešosiose duomenų bazėse ir registruose.
8.4. Reikalavimai dokumentams, kuriuos 

8.4.1. Bankui būtina pateikti 
kopijas (jeigu reikia, taip pat notaro patvirtintą dokumentų vertimą į lietuvių, rusų ar anglų kalbas).

8.4.2. Patvirtinti pateikiamų dokumentų kopijas turi teisę Banko Įgaliotas darbuotojas, sulyginęs kopijas su patektu originalu. 
Užsienio asmenų, su kurių kilmės šalimis Lietuvos Respublika neturi susitarimų dėl tarpusavio teisinės pagalbos ir notarinių 
veiksmų pripažinimo, dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti apostile (jei išdavusi juos šalis prisijungė prie 1961 m. 
Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo).

Dokumentų tikrumo patvirtinimas (legalizavimas), kur
patvirtinimą, kad išduoti vienoje šalyje dokumentai įgautų juridinę galią kitoje šalyje. Legalizavimo būdu taip pat 
patvirtinamas dokumentą pasirašiusio pareigūno teisinis statutas ir įgal

Užsienyje išduotu dokumentu galima naudotis Lietuvos Respublikoje:
• jeigu dokumentas 

dokumentų legalizavimo panaikinimo dalyvė, jo tikrumas turi būti 
užsienio valstybės įstaigoje pagal šios konvencijos 3 straipsnį. Tokiu būdu parengto dokumento nereikia 
tvirtinti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje/konsuliniame skyriuje;

• jeigu dokumentas išduotas šal
dokumentų legalizavimo panaikinimo dalyvė, jis turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos diplomatinėje 
atstovybėje/konsuliniame skyriuje atitinkamoje užsienio šalyje arba iš pradžių
diplomatinėje atstovybėje/konsuliniame skyriuje Lietuvoje, arba artimiausioje užsienio valstybėje, o po to 
Lietuvos Respublikos 

       Šalių ir teritorijų, prisijungusi
dokumentų legalizavimo panaikinimo, sąrašą galima rasti internete (http://keliauk.urm.lt/lt/).

Dokumento tikrumo patvirtinti nereikia:
• šalyse, su kuriomis Lietuvos Respu

santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“, dokumentai, vienos Susitariančios šalies teritorijoje 
įforminti ar patvirtinti teismo ar oficialaus asmens savo kompeten
kurie patvirtinti herbiniu antspaudu, priimami kitos Susitariančios šalies teritorijoje be jokio kito patvirtinimo.

• dokumentai, kurie vienos Susitariančios šalies teritorijoje laikomi oficialiais, kitos Susitari
teritorijoje taip pat galioja kaip oficialūs dokumentai.
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8. Klientų identifikavimo taisyklės 

identifikavimas − Įgalioto darbuotojo veiksmai Kliento ir Kliento atstovų teisnumui ir veiksnumui 

(User Name) – skaičių ir lotyniškų raidžių kombinacija, skirta klientui identifikuoti MultiNet.
 atitinkamas Banko darbuotojas, kuris aptarnauja Klientus ir kuris tam specialiai įgaliotas.

8.2. Bankas suteikia finansines paslaugas tik tiems Klientams, kurie visiškai identifikuoti pagal įstatymą ir Taisyklių 
reikalavimus. Bankas turi teisę pareikalauti, o Klientas privalo pateikti informaciją ir dokumentus apie 
bet kurį Kliento vykdomą Sandorį, jo ūkinę ir asmeninę veiklą, finansinę būklę ir lėšų šaltinį. Jeigu Klientas atsisako pateikti 
Bankui pagrįstai paprašytą informaciją ir/arba dokumentus, Bankas turi teisę nepradėti ar nutraukti verslo santykius su tokiu 

bendradarbiavimą su Klientu, Banko darbuotojai išsiaiškina, ar potencialaus Kliento identifikavimo 
informacija, jo reputacija ir ekonominė padėtis yra priimtinos Bankui. Banko darbuotojai gali patikrinti Kliento pateiktų 
dokumentų tikrumą ir galiojimą, pasinaudodami informacija viešosiose duomenų bazėse ir registruose.

Reikalavimai dokumentams, kuriuos Klientas pateikia savo identifikavimui atlikti: 
8.4.1. Bankui būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus arba notaro patvirtintų dokumentų 
kopijas (jeigu reikia, taip pat notaro patvirtintą dokumentų vertimą į lietuvių, rusų ar anglų kalbas).

amų dokumentų kopijas turi teisę Banko Įgaliotas darbuotojas, sulyginęs kopijas su patektu originalu. 
Užsienio asmenų, su kurių kilmės šalimis Lietuvos Respublika neturi susitarimų dėl tarpusavio teisinės pagalbos ir notarinių 

ai turi būti legalizuoti arba patvirtinti apostile (jei išdavusi juos šalis prisijungė prie 1961 m. 
agos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo). 

Dokumentų tikrumo patvirtinimas (legalizavimas), kurį atlieka konsulinis pareigūnas, reiškia parašo ir antspaudo tikrumo 
patvirtinimą, kad išduoti vienoje šalyje dokumentai įgautų juridinę galią kitoje šalyje. Legalizavimo būdu taip pat 

pasirašiusio pareigūno teisinis statutas ir įgaliojimai.  
Užsienyje išduotu dokumentu galima naudotis Lietuvos Respublikoje: 

jeigu dokumentas yra išduotas šalyje, kuri yra 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo dalyvė, jo tikrumas turi būti patvirtintas apostile kompetentingoje šios 
užsienio valstybės įstaigoje pagal šios konvencijos 3 straipsnį. Tokiu būdu parengto dokumento nereikia 
tvirtinti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje/konsuliniame skyriuje;
jeigu dokumentas išduotas šalyje, kuri nėra 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo dalyvė, jis turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos diplomatinėje 
atstovybėje/konsuliniame skyriuje atitinkamoje užsienio šalyje arba iš pradžių
diplomatinėje atstovybėje/konsuliniame skyriuje Lietuvoje, arba artimiausioje užsienio valstybėje, o po to 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsuliniame skyriuje. 

Šalių ir teritorijų, prisijungusių prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų oficialių 
dokumentų legalizavimo panaikinimo, sąrašą galima rasti internete (http://keliauk.urm.lt/lt/).

Dokumento tikrumo patvirtinti nereikia: 
šalyse, su kuriomis Lietuvos Respublika sudarė dvišales ar daugiašales sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių 
santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“, dokumentai, vienos Susitariančios šalies teritorijoje 
įforminti ar patvirtinti teismo ar oficialaus asmens savo kompetencijos ribose laikantis nustatytos formos, ir 
kurie patvirtinti herbiniu antspaudu, priimami kitos Susitariančios šalies teritorijoje be jokio kito patvirtinimo.
dokumentai, kurie vienos Susitariančios šalies teritorijoje laikomi oficialiais, kitos Susitari
teritorijoje taip pat galioja kaip oficialūs dokumentai. 
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Įgalioto darbuotojo veiksmai Kliento ir Kliento atstovų teisnumui ir veiksnumui 

skaičių ir lotyniškų raidžių kombinacija, skirta klientui identifikuoti MultiNet. 
atitinkamas Banko darbuotojas, kuris aptarnauja Klientus ir kuris tam specialiai įgaliotas. 

8.2. Bankas suteikia finansines paslaugas tik tiems Klientams, kurie visiškai identifikuoti pagal įstatymą ir Taisyklių 
i, o Klientas privalo pateikti informaciją ir dokumentus apie Naudos gavėjus ir apie 

ir lėšų šaltinį. Jeigu Klientas atsisako pateikti 
arba dokumentus, Bankas turi teisę nepradėti ar nutraukti verslo santykius su tokiu 

bendradarbiavimą su Klientu, Banko darbuotojai išsiaiškina, ar potencialaus Kliento identifikavimo 
Bankui. Banko darbuotojai gali patikrinti Kliento pateiktų 

dokumentų tikrumą ir galiojimą, pasinaudodami informacija viešosiose duomenų bazėse ir registruose. 

originalus arba notaro patvirtintų dokumentų 
kopijas (jeigu reikia, taip pat notaro patvirtintą dokumentų vertimą į lietuvių, rusų ar anglų kalbas). 

amų dokumentų kopijas turi teisę Banko Įgaliotas darbuotojas, sulyginęs kopijas su patektu originalu. 
Užsienio asmenų, su kurių kilmės šalimis Lietuvos Respublika neturi susitarimų dėl tarpusavio teisinės pagalbos ir notarinių 

ai turi būti legalizuoti arba patvirtinti apostile (jei išdavusi juos šalis prisijungė prie 1961 m. 

atlieka konsulinis pareigūnas, reiškia parašo ir antspaudo tikrumo 
patvirtinimą, kad išduoti vienoje šalyje dokumentai įgautų juridinę galią kitoje šalyje. Legalizavimo būdu taip pat 

agos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
patvirtintas apostile kompetentingoje šios 

užsienio valstybės įstaigoje pagal šios konvencijos 3 straipsnį. Tokiu būdu parengto dokumento nereikia 
tvirtinti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje/konsuliniame skyriuje; 

agos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo dalyvė, jis turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos diplomatinėje 
atstovybėje/konsuliniame skyriuje atitinkamoje užsienio šalyje arba iš pradžių legalizuotas atitinkamos šalies 
diplomatinėje atstovybėje/konsuliniame skyriuje Lietuvoje, arba artimiausioje užsienio valstybėje, o po to − 

agos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų oficialių 
dokumentų legalizavimo panaikinimo, sąrašą galima rasti internete (http://keliauk.urm.lt/lt/). 

blika sudarė dvišales ar daugiašales sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių 
santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“, dokumentai, vienos Susitariančios šalies teritorijoje 

cijos ribose laikantis nustatytos formos, ir 
kurie patvirtinti herbiniu antspaudu, priimami kitos Susitariančios šalies teritorijoje be jokio kito patvirtinimo. 
dokumentai, kurie vienos Susitariančios šalies teritorijoje laikomi oficialiais, kitos Susitariančios šalies 



 

Šalių, su kuriomis Lietuva sudarė dvišales sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir 
baudžiamosiose bylose“, sąrašą galima rasti internete
(http://www.tm.lt/tarptautbendradarb/teisinisbendradarbiavimaspart/16

8.5. Banko darbuotojai turi teisę bet kada pareikalauti Kliento pateikti bet kurį dokumentą, kuris būtinas 
įgalioto asmens identifikavimui.

8.6. Tam, kad Bankas galėtų identifikuoti Klientą 
dokumentus: 

8.6.1. dokumentą, patvirtinantį Kliento tapatybę (Lietuvos Respublikos gyventojams 
tapatybės kortelę, kitiems asmenims 
kuris nėra Lietuvos Respublikos rezidentas ir kuris asmeniškai atvyko į Banką 
laikomas tik dokumentas, leidžiantis įvažiuoti į Lietuvą);
8.6.2. įgaliojimą, jeigu Klientui atstovauja įgaliotas asmuo 
pasirašytas dokumentas; 
8.6.3. dokumentą, patvirtinantį 
8.6.4. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens 
liudijimą, įstatus, užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę 
protokolą, sprendimą, potvarkį, sertifikatą ir 
asmenims − įgaliojimą)); 
8.6.5. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens 
8.6.6. Klientas − Nzinis asmuo užpildo parašo pavyzdžio kortelę Banko 
autentiškumui patikrinti. 

8.7. Tam, kad Bankas galėtų identifikuoti Klientą 
dokumentus: 

8.7.1. Juridiniams asmenims, užregistruotiems Lietuvos Respublikoje (rezidentams):
8.7.1.1. registracijos liudijimą;
8.7.1.2. galiojančius įstatus su 
formos verslo bendrovės ar kito juridinio asmens atžvilgiu);
8.7.1.3. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens atstovo įgaliojimus ir parašo teisę bei įgaliojimų terminą (pareigūnams 
− Juridinių asmenų registro dokum
dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą pareigoms);
8.7.1.4. dokumentus, patvirtinančius Kliento pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę;
8.7.1.5. notarų patvirtintą įgal
išsamūs juridiniai duomenys apie Klientą: pavadinimas, juridinis adresas, registracijos numeris, asmens, kurį Klientas 
įgalioja veikti jo vardu, paso duomenys, nurodyti ve
8.7.1.6. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens (fizinio asmens) tapatybę;
8.7.1.7. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens (juridinio asmens) teisnumą ir veiksnumą (registracijos
liudijimą, įstatus, dokumentą, patvirtinantį užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę (pareigūnams 
protokolą, sprendimą, potvarkį, sertifikatą ir 
asmenims − įgaliojimą)); 
8.7.1.8. dokumentus, patvirtinančius Kliento (juridinio asmens) įgalioto asmens pareigūnų, turinčių parašo teisę, 
tapatybę; 
8.7.1.9. dalyvių ar akcininkų 

Reikalavimai identifikuoti Klientą nekeliami kredito įstaig
8.7.2. Įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, užregistruotiems 

8.7.2.1. registracijos liudijimą ar sertifikatą;

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

Šalių, su kuriomis Lietuva sudarė dvišales sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir 
baudžiamosiose bylose“, sąrašą galima rasti internete 
http://www.tm.lt/tarptautbendradarb/teisinisbendradarbiavimaspart/16 ). 

8.5. Banko darbuotojai turi teisę bet kada pareikalauti Kliento pateikti bet kurį dokumentą, kuris būtinas 
įgalioto asmens identifikavimui. 

8.6. Tam, kad Bankas galėtų identifikuoti Klientą − Fzinį asmenį, Klientas turi pateikti Bankui šiuos 

8.6.1. dokumentą, patvirtinantį Kliento tapatybę (Lietuvos Respublikos gyventojams − 
tapatybės kortelę, kitiems asmenims − galiojantį pasą ar kitos rūšies kelionės dokumentą su asmens nuotrauka; asmeniui, 
kuris nėra Lietuvos Respublikos rezidentas ir kuris asmeniškai atvyko į Banką − asmens tapatybės 
laikomas tik dokumentas, leidžiantis įvažiuoti į Lietuvą); 
8.6.2. įgaliojimą, jeigu Klientui atstovauja įgaliotas asmuo − Nzinis ar juridinis asmuo, t.

8.6.3. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens − Nzinio asmens tapatybę; 
8.6.4. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens − juridinio asmens teisnumą ir jo atstov
liudijimą, įstatus, užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę patvirtinantį
protokolą, sprendimą, potvarkį, sertifikatą ir panašų dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą pareigoms, įgaliotiems 

8.6.5. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens − juridinio asmens pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę;
− Nzinis asmuo užpildo parašo pavyzdžio kortelę Banko Įgalioto darbuotojo akivaizdoje. Kortelė skirta parašo

8.7. Tam, kad Bankas galėtų identifikuoti Klientą − juridinį asmenį, Klientas turi pateikti Bankui šiuos 

uridiniams asmenims, užregistruotiems Lietuvos Respublikoje (rezidentams): 
8.7.1.1. registracijos liudijimą; 
8.7.1.2. galiojančius įstatus su Juridinių asmenų registro žyma apie registraciją (jeigu tai numato įstatymai konkrečios 
formos verslo bendrovės ar kito juridinio asmens atžvilgiu); 
8.7.1.3. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens atstovo įgaliojimus ir parašo teisę bei įgaliojimų terminą (pareigūnams 

registro dokumentus apie pareigūno registraciją, taip pat protokolą, sprendimą, potvarkį ir 
dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą pareigoms); 
8.7.1.4. dokumentus, patvirtinančius Kliento pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę;
8.7.1.5. notarų patvirtintą įgaliojimą, jeigu Klientui atstovauja įgaliotas asmuo, t. 
išsamūs juridiniai duomenys apie Klientą: pavadinimas, juridinis adresas, registracijos numeris, asmens, kurį Klientas 
įgalioja veikti jo vardu, paso duomenys, nurodyti veiksmai, kuriuos atlikti Klientas paveda įgaliotiniui.;
8.7.1.6. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens (fizinio asmens) tapatybę; 
8.7.1.7. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens (juridinio asmens) teisnumą ir veiksnumą (registracijos
liudijimą, įstatus, dokumentą, patvirtinantį užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę (pareigūnams 
protokolą, sprendimą, potvarkį, sertifikatą ir panašų dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą pareigoms, įgaliotiems 

8.7.1.8. dokumentus, patvirtinančius Kliento (juridinio asmens) įgalioto asmens pareigūnų, turinčių parašo teisę, 

8.7.1.9. dalyvių ar akcininkų sąrašą pagal atitinkamą Kliento formą. 
Reikalavimai identifikuoti Klientą nekeliami kredito įstaigoms, užregistruotoms Lietuvos Respublikoje.

Įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims, užregistruotiems užsienyje (nerezidentams):
8.7.2.1. registracijos liudijimą ar sertifikatą; 
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Šalių, su kuriomis Lietuva sudarė dvišales sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir 

8.5. Banko darbuotojai turi teisę bet kada pareikalauti Kliento pateikti bet kurį dokumentą, kuris būtinas visiškam Kliento ir jo 

į asmenį, Klientas turi pateikti Bankui šiuos 

− galiojantį piliečio pasą ar asmens 
į pasą ar kitos rūšies kelionės dokumentą su asmens nuotrauka; asmeniui, 

asmens tapatybės dokumentu gali būti 

− Nzinis ar juridinis asmuo, t. y. notaro patvirtintas Kliento 

− juridinio asmens teisnumą ir jo atstovų įgaliojimus (registracijos 
atvirtinantį dokumentą (pareigūnams − 

dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą pareigoms, įgaliotiems 

pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę; 
Įgalioto darbuotojo akivaizdoje. Kortelė skirta parašo 

asmenį, Klientas turi pateikti Bankui šiuos 

(jeigu tai numato įstatymai konkrečios 

8.7.1.3. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens atstovo įgaliojimus ir parašo teisę bei įgaliojimų terminą (pareigūnams 
entus apie pareigūno registraciją, taip pat protokolą, sprendimą, potvarkį ir panašų 

8.7.1.4. dokumentus, patvirtinančius Kliento pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę; 
 y. dokumentą, kuriame nurodyti 

išsamūs juridiniai duomenys apie Klientą: pavadinimas, juridinis adresas, registracijos numeris, asmens, kurį Klientas 
iksmai, kuriuos atlikti Klientas paveda įgaliotiniui.; 

8.7.1.7. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens (juridinio asmens) teisnumą ir veiksnumą (registracijos 
liudijimą, įstatus, dokumentą, patvirtinantį užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę (pareigūnams − 

dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą pareigoms, įgaliotiems 

8.7.1.8. dokumentus, patvirtinančius Kliento (juridinio asmens) įgalioto asmens pareigūnų, turinčių parašo teisę, 

oms, užregistruotoms Lietuvos Respublikoje. 
(nerezidentams): 



 

8.7.2.2. sutartį ar susitarimą dėl įmonės įsteigimo (jeigu ten pagal 2015 metų vasario 12 d. Lietuvos Banko 
nutarimą Nr. 03-17 „„Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti 
teroristų finansavimui“ yra reikiama informacija);
8.7.2.3. įstatus (jeigu tokius numato registracijos šalies įstatymai);
8.7.2.4. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens atstovo užimamas pareigas ir parašo teisę (protokolą, sprendimą, 
įsakymą, rezoliuciją/memorandumą, s
8.7.2.5. užsienio bankams ir finansinėms įmonėms (draudimo kompanijoms) 
8.7.2.6. kitus reikalingus dokumentus pagal registravimo šalies įst
8.7.2.7. dokumentus, patvirtinančius Kliento pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę;
8.7.2.8. notarų patvirtintą (jeigu reikia patvirtintą apostile arba legalizuotą pagal Taisyklių 8.4.3 punktą) įgaliojimą, jei
Klientui atstovauja įgaliotinis 
išsamūs Kliento juridiniai duomenys: pavadinimas, juridinis adresas, asmens, kurį Klientas įgalioja veikti jo vardu, paso 
duomenys, nurodyti veiksmai
Kliento antspaudu (jeigu toks yra);
8.7.2.9. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens (fizinio asmens) tapatybę;
8.7.2.10. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens ar atstovo (juridinio asmens) teisnumą ir veiksnumą 
(registracijos liudijimą, įstatus, užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę 
(protokolą, sprendimą, potvarkį, sertifikatą, rezoliuciją/memorandumą ir 
pareigoms, įgaliotiems asmenims 
8.7.2.11. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens ar atstovo (juridinio asmens), turinčių parašo teisę
tapatybę; 
8.7.2.12. dalyvių ar akcininkų rejestrą pagal atitinkamą Kliento formą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo dalyvių ar 
akcininkų sąrašą (Įmonių registro išrašą, sertifikatą, teikėjo akciją, 
šalies įstatymų reikalavimus).
Reikalavimai užregistruotų užsienyje Klientų identifikavimui nėra skirti finansinėms ir kredito įstaigoms,
buvo išduota šalyje, paminėtoje Kontrolės tarnybos sudarytame sąraše, t.y. šalyse, kuriose galioja įstatymai, priimti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nukreiptą prieš
esant būtinumui, pareikalauti iš tokių įstaigų pateikti dokumentus.

8.7.3. Klientas − užsienio bankas, atidarantis Banke korespondentinę sąskaitą, jeigu korespondentini
sutartis numato, kad informacija keičiamasi tik elektroniniu būd
pateikė notaro patvirtintas parašų ir antspaudo pavyzdžių korteles, tai Klientas gali neteikti Bankui dokumentų, 
patvirtinančių asmenų, turinčių parašo teisę, tapatybę, ir dokumentų, patvirtinanči
įgaliojimo terminą. 
8.7.4. Klientas − juridinis asmuo pateikia Bankui notaro patvirtintą atstov
yra) pavyzdžių kortelę arba užpildo parašo pavyzdžio kortelę Banko Įgalio
parašų ir juridinio asmens antspaudo (jeigu toks yra) pavyzdį (
atitikimui patikrinti. 
8.7.5. Klientas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Lietuvo
subjektas, pateikia dokumentus, patvirtinančius atstovų veiksnumą ir teisnumą pagal juridinių asmenų identifikavimo 
taisyklių norminių aktų reikalavimus.
8.7.6. Banko darbuotojai turi teisę ner
Banko vidaus normatyvinių dokumentų, nukreiptų prieš

8.8. Pakeitimai ar pataisymai Kliento identifikavimo dokumentu
8.8.1. Jeigu fizinio asmens ar juridinio asmens dokumentuose, anksčiau perduotuose Bankui, įvyko pakeitimai ar 
pataisymai, Klientas turi tokius dokumentus su pataisymais pateikti Bankui. Jeigu pasikeitė asmens, turinčio parašo teisę, 
duomenys, nurodyti parašo pavyzdžio kortelėje, išduodama nauja kortelė. 
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8.7.2.2. sutartį ar susitarimą dėl įmonės įsteigimo (jeigu ten pagal 2015 metų vasario 12 d. Lietuvos Banko 
„Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti 

yra reikiama informacija); 
8.7.2.3. įstatus (jeigu tokius numato registracijos šalies įstatymai); 
8.7.2.4. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens atstovo užimamas pareigas ir parašo teisę (protokolą, sprendimą, 
įsakymą, rezoliuciją/memorandumą, sertifikatą ir panašų dokumentą apie asmens paskyrimą ar išrinkimą pareigoms);
8.7.2.5. užsienio bankams ir finansinėms įmonėms (draudimo kompanijoms) − licenciją verstis atitinkama veikla;
8.7.2.6. kitus reikalingus dokumentus pagal registravimo šalies įstatymų reikalavimus; 
8.7.2.7. dokumentus, patvirtinančius Kliento pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę;
8.7.2.8. notarų patvirtintą (jeigu reikia patvirtintą apostile arba legalizuotą pagal Taisyklių 8.4.3 punktą) įgaliojimą, jei

įgaliotinis − Nzinis ar juridinis asmuo, t. y. dokumentą, kuris vadinasi „Įgaliojimas“, kuriame nurodyti 
išsamūs Kliento juridiniai duomenys: pavadinimas, juridinis adresas, asmens, kurį Klientas įgalioja veikti jo vardu, paso 
duomenys, nurodyti veiksmai, kuriuos atlikti Klientas paveda įgaliotiniui. Įgaliojimas turi būti pasirašytas ir patvirtintas 
Kliento antspaudu (jeigu toks yra); 
8.7.2.9. dokumentą, patvirtinantį Kliento įgalioto asmens (fizinio asmens) tapatybę; 
8.7.2.10. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens ar atstovo (juridinio asmens) teisnumą ir veiksnumą 
(registracijos liudijimą, įstatus, užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę 

otvarkį, sertifikatą, rezoliuciją/memorandumą ir panašų dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą 
pareigoms, įgaliotiems asmenims − įgaliojimą)); 
8.7.2.11. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens ar atstovo (juridinio asmens), turinčių parašo teisę

8.7.2.12. dalyvių ar akcininkų rejestrą pagal atitinkamą Kliento formą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo dalyvių ar 
akcininkų sąrašą (Įmonių registro išrašą, sertifikatą, teikėjo akciją, DEED OF TRUST arba kitą dokumentą pagal registracijos 
alies įstatymų reikalavimus). 

Reikalavimai užregistruotų užsienyje Klientų identifikavimui nėra skirti finansinėms ir kredito įstaigoms,
buvo išduota šalyje, paminėtoje Kontrolės tarnybos sudarytame sąraše, t.y. šalyse, kuriose galioja įstatymai, priimti pagal 

Tarybos direktyvą, nukreiptą prieš pinigų plovimą ir teroristų finansavimą
esant būtinumui, pareikalauti iš tokių įstaigų pateikti dokumentus. 

− užsienio bankas, atidarantis Banke korespondentinę sąskaitą, jeigu korespondentini
sutartis numato, kad informacija keičiamasi tik elektroniniu būdu ir raštiški potvarkiai nebus naudojami, ir jeigu Klientas 
pateikė notaro patvirtintas parašų ir antspaudo pavyzdžių korteles, tai Klientas gali neteikti Bankui dokumentų, 
patvirtinančių asmenų, turinčių parašo teisę, tapatybę, ir dokumentų, patvirtinančių Kliento įgalioto asmens ar atstovo 

− juridinis asmuo pateikia Bankui notaro patvirtintą atstovų parašų ir juridinio asmens antspaudo (jeigu toks
yra) pavyzdžių kortelę arba užpildo parašo pavyzdžio kortelę Banko Įgalioto asmens akivaizdoje, kuris patvirtina atstovų 
parašų ir juridinio asmens antspaudo (jeigu toks yra) pavyzdį (-žius). Kortelė skirta parašo autentiškumui ir antspaudo 

8.7.5. Klientas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Lietuvos Respublikos ar atitinkamos šalies įstatymus gali būti teisės 
, pateikia dokumentus, patvirtinančius atstovų veiksnumą ir teisnumą pagal juridinių asmenų identifikavimo 

taisyklių norminių aktų reikalavimus. 
8.7.6. Banko darbuotojai turi teisę nereikalauti Taisyklių 8.7.1.9 ir 8.7.2.12 punktuose minėtų dokumentų, jeigu tai atitinka 
Banko vidaus normatyvinių dokumentų, nukreiptų prieš pinigų plovimą ir teroristų finansavimą

8.8. Pakeitimai ar pataisymai Kliento identifikavimo dokumentuose. 
8.8.1. Jeigu fizinio asmens ar juridinio asmens dokumentuose, anksčiau perduotuose Bankui, įvyko pakeitimai ar 
pataisymai, Klientas turi tokius dokumentus su pataisymais pateikti Bankui. Jeigu pasikeitė asmens, turinčio parašo teisę, 

i parašo pavyzdžio kortelėje, išduodama nauja kortelė.  
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8.7.2.2. sutartį ar susitarimą dėl įmonės įsteigimo (jeigu ten pagal 2015 metų vasario 12 d. Lietuvos Banko Valdybos 
„Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) 

8.7.2.4. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens atstovo užimamas pareigas ir parašo teisę (protokolą, sprendimą, 
dokumentą apie asmens paskyrimą ar išrinkimą pareigoms); 

− licenciją verstis atitinkama veikla; 
 

8.7.2.7. dokumentus, patvirtinančius Kliento pareigūnų, turinčių parašo teisę, tapatybę; 
8.7.2.8. notarų patvirtintą (jeigu reikia patvirtintą apostile arba legalizuotą pagal Taisyklių 8.4.3 punktą) įgaliojimą, jeigu 

y. dokumentą, kuris vadinasi „Įgaliojimas“, kuriame nurodyti 
išsamūs Kliento juridiniai duomenys: pavadinimas, juridinis adresas, asmens, kurį Klientas įgalioja veikti jo vardu, paso 

, kuriuos atlikti Klientas paveda įgaliotiniui. Įgaliojimas turi būti pasirašytas ir patvirtintas 

8.7.2.10. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens ar atstovo (juridinio asmens) teisnumą ir veiksnumą 
(registracijos liudijimą, įstatus, užimamas pareigas ir juridinio asmens atstovo parašo teisę patvirtinantį dokumentą 

dokumentą apie paskyrimą ar išrinkimą 

8.7.2.11. dokumentus, patvirtinančius Kliento įgalioto asmens ar atstovo (juridinio asmens), turinčių parašo teisę, 

8.7.2.12. dalyvių ar akcininkų rejestrą pagal atitinkamą Kliento formą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo dalyvių ar 
arba kitą dokumentą pagal registracijos 

Reikalavimai užregistruotų užsienyje Klientų identifikavimui nėra skirti finansinėms ir kredito įstaigoms, kurioms licencija 
buvo išduota šalyje, paminėtoje Kontrolės tarnybos sudarytame sąraše, t.y. šalyse, kuriose galioja įstatymai, priimti pagal 

pinigų plovimą ir teroristų finansavimą. Tačiau Bankas turi teisę, 

− užsienio bankas, atidarantis Banke korespondentinę sąskaitą, jeigu korespondentinių santykių nustatymo 
u ir raštiški potvarkiai nebus naudojami, ir jeigu Klientas 

pateikė notaro patvirtintas parašų ir antspaudo pavyzdžių korteles, tai Klientas gali neteikti Bankui dokumentų, 
ų Kliento įgalioto asmens ar atstovo 

ų parašų ir juridinio asmens antspaudo (jeigu toks 
to asmens akivaizdoje, kuris patvirtina atstovų 

žius). Kortelė skirta parašo autentiškumui ir antspaudo 

s Respublikos ar atitinkamos šalies įstatymus gali būti teisės 
, pateikia dokumentus, patvirtinančius atstovų veiksnumą ir teisnumą pagal juridinių asmenų identifikavimo 

eikalauti Taisyklių 8.7.1.9 ir 8.7.2.12 punktuose minėtų dokumentų, jeigu tai atitinka 
pinigų plovimą ir teroristų finansavimą reikalavimus. 

8.8.1. Jeigu fizinio asmens ar juridinio asmens dokumentuose, anksčiau perduotuose Bankui, įvyko pakeitimai ar 
pataisymai, Klientas turi tokius dokumentus su pataisymais pateikti Bankui. Jeigu pasikeitė asmens, turinčio parašo teisę, 



 

8.8.2. Jeigu keičiasi nors vienas juridinio asmens pareigūnas, turintis parašo teisę, ar keičiasi antspaudas, Klientas turi 
užpildyti naują parašo ir antspaudo pavyzdžių kortelę ir pateikti Bankui dok
turintys parašo teisę. 
8.8.3. Jeigu tik vienas juridinio asmens atstovas turėjo parašo teisę, o praėjus tam tikram laikotarpiui parašo teisė buvo 
papildomai suteikta kitam asmeniui, tai Bankui reikia pateikti v
parašo teisė, ir asmens tapatybės dokumentą. Toks asmuo papildomai įtraukiamas į Kliento parašo ir antspaudo pavyzdžių 
kortelę, ir jo parašas patvirtinamas neužpildant naujos kortelės.
8.8.4. Jeigu asmens, kuriam suteikta pirmo parašo teisė, įgaliojimų terminas baigėsi, ir pateikiami dokumentai dėl jo 
įgaliojimo termino pratęsimo, tai nauja kortelė neišduodama.
8.8.5. Jeigu asmens, kuriam suteikta parašo teisė, įgaliojimų terminas baigiasi arba baigi
galiojimo terminas, ir Bankui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys tokio asmens įgaliojimų termino pratęsimą ar kito 
turinčio parašo teisę asmens paskyrimą, arba nebuvo pateiktas naujas 
tokio Kliento mokėjimo nurodymų

8.9. Veiksmai su dokumentais, pateiktais Klientui identifikuoti,
8.9.1. Įgaliotas darbuotojas priima iš Kliento dokumentus pateiktus 
Bankas turi teisę be papildomo Kliento sutikimo tikrinti, kopijuoti, saugoti Kliento pateiktus dokumentus. Jeigu Kliento 
pateikti dokumentai atitinka Banko reikalavimus ir juose yra visa reikalinga iden
priimtino Kliento nuomonę, Įgaliotas darbuotojas pasirašo ant prašymo, kad jis patikrino pateiktus dokumentus. Jeigu 
Kliento pateikti dokumentai neatitinka Banko reikalavimų arba jį identifikuojanti informacija 
jo reputaciją ir ekonominę būklę, įvertinama kaip nepakankama, Įgaliotas asmuo susisiekia su Klientu, prašydamas pateikti 
trūkstamus dokumentus ir/ar papildomą informaciją. Gavęs papildomus dokumentus, darbuotojas pagal Taisy
reikalavimus priima sprendimą toliau tvarkyti dokumentus arba pateikia Klientui neigiamą atsakymą.

8.10. Klientų identifikavimo Banke tvarka
8.10.1. Dokumentai, pateikiami Klientams identifikuoti atidarant sąskaitą:

8.10.1.1.  Klientas − Nzinis asmuo savo identiNkavimui ir sutarties d
tvarkymo sudarymui pateikia Bankui nurodytus Taisyklių 8.6 punkte dokumentus ir prašymą atidaryti sąskaitą.
8.10.1.2. Klientas − juridinis asmuo
tvarkymo sudarymui pateikia Bankui nurodytus atitinkamai 8.7.1 punkte (juridiniai asmenys, užregistruoti Lietuvos 
Respublikoje) arba 8.7.2 punkte (įmonės, užregistruotos
8.10.1.3. Pagrindiniam kapitalui įskaityti steigiant naują juridinį asmenį Klientas gali atidaryti Banke 
sąskaitą ir jos savininkas neturi teisės tvarkyti sąskait
užregistruotas arba kol Bankui nebus pateiktas kitas steigėjų sprendimas. Savo identifikavimui Klientas pateikia Bankui 
šiuos dokumentus: 

• steigimo sutartį, pasirašytą steigėjų ar jų įgaliotų asmenų (
pasirašytą steigėjo (jeigu steigėjas 

• įstatų projektą, patvirtint
• pranešimą apie jur
• parašo teisę turinčių 

Po Kliento registravimo VĮ Registrų centras, pateikus Bankui dokumentus, numatytus Taisyklių 8.7.1 ir 9 punktuose, 
kaupiamoji sąskaita pertvarkoma į 
remiantis Kliento pareiškimu arba VĮ Registrų centro sprendimu.
8.10.1.4. Dokumentai, pateikiami atidarant sąskaitą, Klientams, kurie teismo sprendimu pripažinti nemokiais, 
identifikuoti: 

• registracijos pažymėjimas, jeigu administratori
• teismo nutarimas, kuriuo remiantis Klientas pripažintas nemokiu ir paskirtas administratorius;
• VĮ Registrų centro sprendimas dėl administratoriaus registracijos;

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

8.8.2. Jeigu keičiasi nors vienas juridinio asmens pareigūnas, turintis parašo teisę, ar keičiasi antspaudas, Klientas turi 
užpildyti naują parašo ir antspaudo pavyzdžių kortelę ir pateikti Bankui dokumentus, kuriais remiantis pasikeitė asmenys, 

8.8.3. Jeigu tik vienas juridinio asmens atstovas turėjo parašo teisę, o praėjus tam tikram laikotarpiui parašo teisė buvo 
papildomai suteikta kitam asmeniui, tai Bankui reikia pateikti visus dokumentus, kuriais remiantis asmeniui buvo suteikta 
parašo teisė, ir asmens tapatybės dokumentą. Toks asmuo papildomai įtraukiamas į Kliento parašo ir antspaudo pavyzdžių 
kortelę, ir jo parašas patvirtinamas neužpildant naujos kortelės. 

asmens, kuriam suteikta pirmo parašo teisė, įgaliojimų terminas baigėsi, ir pateikiami dokumentai dėl jo 
įgaliojimo termino pratęsimo, tai nauja kortelė neišduodama. 
8.8.5. Jeigu asmens, kuriam suteikta parašo teisė, įgaliojimų terminas baigiasi arba baigi
galiojimo terminas, ir Bankui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys tokio asmens įgaliojimų termino pratęsimą ar kito 
turinčio parašo teisę asmens paskyrimą, arba nebuvo pateiktas naujas asmens tapatybės 

nurodymų, kol Bankui nebus pateikti minėti dokumentai. 
8.9. Veiksmai su dokumentais, pateiktais Klientui identifikuoti, ir jų kopijomis.  

8.9.1. Įgaliotas darbuotojas priima iš Kliento dokumentus pateiktus identifikavimui ir patikrina jų atitikimą Taisyklėms. 
Bankas turi teisę be papildomo Kliento sutikimo tikrinti, kopijuoti, saugoti Kliento pateiktus dokumentus. Jeigu Kliento 
pateikti dokumentai atitinka Banko reikalavimus ir juose yra visa reikalinga identifikavimui informacija, jie atitinka Bankui 
priimtino Kliento nuomonę, Įgaliotas darbuotojas pasirašo ant prašymo, kad jis patikrino pateiktus dokumentus. Jeigu 
Kliento pateikti dokumentai neatitinka Banko reikalavimų arba jį identifikuojanti informacija 
jo reputaciją ir ekonominę būklę, įvertinama kaip nepakankama, Įgaliotas asmuo susisiekia su Klientu, prašydamas pateikti 
trūkstamus dokumentus ir/ar papildomą informaciją. Gavęs papildomus dokumentus, darbuotojas pagal Taisy
reikalavimus priima sprendimą toliau tvarkyti dokumentus arba pateikia Klientui neigiamą atsakymą.

8.10. Klientų identifikavimo Banke tvarka 
Dokumentai, pateikiami Klientams identifikuoti atidarant sąskaitą: 

− Nzinis asmuo savo identiNkavimui ir sutarties dėl sąskaitos ar terminuotos 
sudarymui pateikia Bankui nurodytus Taisyklių 8.6 punkte dokumentus ir prašymą atidaryti sąskaitą.

− juridinis asmuo savo identifikavimui ir sutarties dėl sąskaitos ar terminuotos 
sudarymui pateikia Bankui nurodytus atitinkamai 8.7.1 punkte (juridiniai asmenys, užregistruoti Lietuvos 

Respublikoje) arba 8.7.2 punkte (įmonės, užregistruotos užsienyje) dokumentus ir prašymą atidaryti sąskaitą. 
8.10.1.3. Pagrindiniam kapitalui įskaityti steigiant naują juridinį asmenį Klientas gali atidaryti Banke 

ir jos savininkas neturi teisės tvarkyti sąskaitos (vykdyti išlaidų operacijas)
užregistruotas arba kol Bankui nebus pateiktas kitas steigėjų sprendimas. Savo identifikavimui Klientas pateikia Bankui 

steigimo sutartį, pasirašytą steigėjų ar jų įgaliotų asmenų (jeigu yra keli steigėjai) arba sprendimą dėl steigimo, 
pasirašytą steigėjo (jeigu steigėjas − vienas Nzinis ar juridinis asmuo); 

, patvirtintą ir pasirašytą steigėjų; 
pranešimą apie juridinį adresą; 

turinčių pareigūnų arba Kliento įgaliotų asmenų asmens tapatybės dokumentus.
Po Kliento registravimo VĮ Registrų centras, pateikus Bankui dokumentus, numatytus Taisyklių 8.7.1 ir 9 punktuose, 

sąskaita pertvarkoma į atsiskaitomąją sąskaitą arba uždaroma išmokant pagrindinio
remiantis Kliento pareiškimu arba VĮ Registrų centro sprendimu. 
8.10.1.4. Dokumentai, pateikiami atidarant sąskaitą, Klientams, kurie teismo sprendimu pripažinti nemokiais, 

registracijos pažymėjimas, jeigu administratorius tokį turi; 
teismo nutarimas, kuriuo remiantis Klientas pripažintas nemokiu ir paskirtas administratorius;
VĮ Registrų centro sprendimas dėl administratoriaus registracijos; 
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8.8.2. Jeigu keičiasi nors vienas juridinio asmens pareigūnas, turintis parašo teisę, ar keičiasi antspaudas, Klientas turi 
umentus, kuriais remiantis pasikeitė asmenys, 

8.8.3. Jeigu tik vienas juridinio asmens atstovas turėjo parašo teisę, o praėjus tam tikram laikotarpiui parašo teisė buvo 
isus dokumentus, kuriais remiantis asmeniui buvo suteikta 

parašo teisė, ir asmens tapatybės dokumentą. Toks asmuo papildomai įtraukiamas į Kliento parašo ir antspaudo pavyzdžių 

asmens, kuriam suteikta pirmo parašo teisė, įgaliojimų terminas baigėsi, ir pateikiami dokumentai dėl jo 

8.8.5. Jeigu asmens, kuriam suteikta parašo teisė, įgaliojimų terminas baigiasi arba baigiasi asmens tapatybės dokumento 
galiojimo terminas, ir Bankui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys tokio asmens įgaliojimų termino pratęsimą ar kito 

asmens tapatybės dokumentas, tai Bankas nevykdo 

 
identifikavimui ir patikrina jų atitikimą Taisyklėms. 

Bankas turi teisę be papildomo Kliento sutikimo tikrinti, kopijuoti, saugoti Kliento pateiktus dokumentus. Jeigu Kliento 
tifikavimui informacija, jie atitinka Bankui 

priimtino Kliento nuomonę, Įgaliotas darbuotojas pasirašo ant prašymo, kad jis patikrino pateiktus dokumentus. Jeigu 
Kliento pateikti dokumentai neatitinka Banko reikalavimų arba jį identifikuojanti informacija arba informacija, apibūdinanti 
jo reputaciją ir ekonominę būklę, įvertinama kaip nepakankama, Įgaliotas asmuo susisiekia su Klientu, prašydamas pateikti 
trūkstamus dokumentus ir/ar papildomą informaciją. Gavęs papildomus dokumentus, darbuotojas pagal Taisyklių 
reikalavimus priima sprendimą toliau tvarkyti dokumentus arba pateikia Klientui neigiamą atsakymą. 

terminuotos sąskaitos atidarymo ir 
sudarymui pateikia Bankui nurodytus Taisyklių 8.6 punkte dokumentus ir prašymą atidaryti sąskaitą. 

terminuotos sąskaitos atidarymo ir 
sudarymui pateikia Bankui nurodytus atitinkamai 8.7.1 punkte (juridiniai asmenys, užregistruoti Lietuvos 

užsienyje) dokumentus ir prašymą atidaryti sąskaitą.  
8.10.1.3. Pagrindiniam kapitalui įskaityti steigiant naują juridinį asmenį Klientas gali atidaryti Banke l kaupiamąją 

(vykdyti išlaidų operacijas), kol juridinis asmuo nebus 
užregistruotas arba kol Bankui nebus pateiktas kitas steigėjų sprendimas. Savo identifikavimui Klientas pateikia Bankui 

jeigu yra keli steigėjai) arba sprendimą dėl steigimo, 

nto įgaliotų asmenų asmens tapatybės dokumentus. 
Po Kliento registravimo VĮ Registrų centras, pateikus Bankui dokumentus, numatytus Taisyklių 8.7.1 ir 9 punktuose, 

sąskaitą arba uždaroma išmokant pagrindinio kapitalo lėšų sumą, 

8.10.1.4. Dokumentai, pateikiami atidarant sąskaitą, Klientams, kurie teismo sprendimu pripažinti nemokiais, 

teismo nutarimas, kuriuo remiantis Klientas pripažintas nemokiu ir paskirtas administratorius; 



 

• administratoriaus asmens tapatybės dokumentas;
• kreditorių susirinkimo 

8.10.2. Kliento identifikavimas atliekant operacijas sąskaitose:
8.10.2.1. Fiziniam asmeniui identifikuoti Bankas:
1) patikrina Kliento asmens tapatybės dokumentą;
2) patikrina, ar sąskaita priklauso asmeniui, ketinančiam 
3) sulygina asmens parašą mokėjimo dokumente su pavyzdžiu Kliento parašo pavyzdžio kortelėje.
8.10.2.2. Fizinio asmens įgaliotam asmeniui identifikuoti Bankas:
1) patikrina, ar įformintas įgaliojimas asmeniui, ketinančiam atl

Taisyklių normatyvinių aktų reikalavimus;
2) patikrina įgaliojimo galiojimo terminą;
3) sulygina įgalioto asmens asmeninius duomenis su duomenimis 
4) sulygina nurodyto mokėjimo

Banke esančioje parašo pavyzdžio kortelėje.
8.10.2.3.  Juridinio asmens atstovui identifikuoti Bankas:
1) patikrina, ar mokėjimo dokumente nurodyti visi reikiami rekvizitai (juridinio

numeris, turinčių parašo teisę asmenų parašai, juridinio asmens antspaudas ir sąskaitos numeris);
2) patikrina ar mokėjimo dokumente nurodyt
3) sulygina asmens (asmenų) parašą ir antspaudo atspaudą (jeigu asmuo turi asmeninį antspaudą) mokėjimo 

dokumente su pavyzdžiu (
4) patikrina parašo teisę turinčių 
5) patikrina, ar nurodyta sąskaita priklauso atitinkamam juridiniam asmeniui.
8.10.2.4. Įmokėdamas į juridinio asmens sąskaitą ir nuimdamas grynuosius pinigus iš sąskaitos Bankas:
1) patikrina čekį ar pareiškimą apie grynųjų pinigų 
2) identifikuoja asmenį, kuris gauna pinigus, tikrindamas Kliento 

duomenis su nurodytais čekyje ar išlaidų orderyje.
8.10.3. Kliento, kuriam nėra atidaryta sąskaita Banke

8.10.3.1. Bankas identifikuoja Klientą Taisyklių 8.10.1 punkte numatyta tvarka, jeigu Klientas, kuriam nėra atidaryta 
sąskaita Banke, ateina į Banką ir pradeda su juo verslo santykius.
8.10.3.2. Taisyklių 8.10.3.1 punkte numatytu atveju Banko darbuotojas iki finansinio sandorio atlikimo Klientui pateikia 
užpildyti Naudos gavėjo identifikavimo kortelę. Jeigu Klientas atsisako užpildyti minėtą kortelę, Banko Klientų skyriaus 
darbuotojui draudžiama atlikti Kliento finansinį sandorį.

8.10.4. Nuotolinių Klientų identifikavimas:
Jeigu Klientas savo atsiskaitomosioms sąskaitoms tvarkyti naudoja
tuo metu, kai Klientas prisijungia prie sistemos, įvesdamas savo Naudotojo vardą 
slaptažodžius. 
8.10.5. Kliento identifikavimas kasoje:

8.10.5.1. Išduodamas grynuosius pinigus,
tapatybės dokumentą ir sulyginęs jį su duomenimis, nurodytais pavedime išmokėti grynuosius pinigus ar išrašyti čekį.
8.10.5.2. Tuo atveju, jei išduodant grynuosius pinigus kyla abejo
Kliento pasirašyti jo akivaizdoje ir sulyginti parašą su parašu parašų pavyzdžių kortelėje ir 
8.10.5.3. Kasininkas turi identifikuoti asmenį, papildantį sąskaitą, patikrindama
sulyginęs jį su duomenimis, nurodytais pavedime išmokėti grynuosius pinigus ar čekyje.

8.10.6. Kliento identifikavimas telefonu:
8. 10.6.1. Telefoninio pokalbio su Klientu ar jo atstovu metu Banko darbuotojas išsiaiškina: 
1) Kliento pavadinimą ir sąskaitos numerį;
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administratoriaus asmens tapatybės dokumentas; 
kreditorių susirinkimo protokolas, jeigu susirinkimas jau įvyko. 

Kliento identifikavimas atliekant operacijas sąskaitose: 
8.10.2.1. Fiziniam asmeniui identifikuoti Bankas: 

patikrina Kliento asmens tapatybės dokumentą; 
patikrina, ar sąskaita priklauso asmeniui, ketinančiam atlikti operacijas šioje sąskaitoje;
sulygina asmens parašą mokėjimo dokumente su pavyzdžiu Kliento parašo pavyzdžio kortelėje.

8.10.2.2. Fizinio asmens įgaliotam asmeniui identifikuoti Bankas: 
patikrina, ar įformintas įgaliojimas asmeniui, ketinančiam atlikti operacijas šioje sąskaitoje, ir ar atitinka įgaliojimas 
Taisyklių normatyvinių aktų reikalavimus; 
patikrina įgaliojimo galiojimo terminą; 
sulygina įgalioto asmens asmeninius duomenis su duomenimis asmens tapatybės 
sulygina nurodyto mokėjimo dokumente įgalioto asmens parašą įgaliojime (jeigu toks yra) su pavyzdžiu, kuris yra 
Banke esančioje parašo pavyzdžio kortelėje. 

Juridinio asmens atstovui identifikuoti Bankas: 
patikrina, ar mokėjimo dokumente nurodyti visi reikiami rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, registracijos 
numeris, turinčių parašo teisę asmenų parašai, juridinio asmens antspaudas ir sąskaitos numeris);
patikrina ar mokėjimo dokumente nurodyti duomenys atitinka informacijai, įvestai į 

(asmenų) parašą ir antspaudo atspaudą (jeigu asmuo turi asmeninį antspaudą) mokėjimo 
dokumente su pavyzdžiu (-iais) juridinio asmens antspaudo ir parašų pavyzdžių kortelėje;

turinčių asmenų įgaliojimų terminus ir jų asmens tapatybės
patikrina, ar nurodyta sąskaita priklauso atitinkamam juridiniam asmeniui. 

8.10.2.4. Įmokėdamas į juridinio asmens sąskaitą ir nuimdamas grynuosius pinigus iš sąskaitos Bankas:
patikrina čekį ar pareiškimą apie grynųjų pinigų išdavimą pagal Taisyklių 8.10.2.3 punktą;
identifikuoja asmenį, kuris gauna pinigus, tikrindamas Kliento asmens tapatybės 
duomenis su nurodytais čekyje ar išlaidų orderyje. 
Kliento, kuriam nėra atidaryta sąskaita Banke, identifikavimas, teikiant jam finansines paslaugas:

8.10.3.1. Bankas identifikuoja Klientą Taisyklių 8.10.1 punkte numatyta tvarka, jeigu Klientas, kuriam nėra atidaryta 
sąskaita Banke, ateina į Banką ir pradeda su juo verslo santykius. 
8.10.3.2. Taisyklių 8.10.3.1 punkte numatytu atveju Banko darbuotojas iki finansinio sandorio atlikimo Klientui pateikia 

audos gavėjo identifikavimo kortelę. Jeigu Klientas atsisako užpildyti minėtą kortelę, Banko Klientų skyriaus 
audžiama atlikti Kliento finansinį sandorį. 

Nuotolinių Klientų identifikavimas: 
Jeigu Klientas savo atsiskaitomosioms sąskaitoms tvarkyti naudoja MultiNet, Kliento identifikavimas vykdomas MultiNet 
tuo metu, kai Klientas prisijungia prie sistemos, įvesdamas savo Naudotojo vardą (User Name

Kliento identifikavimas kasoje: 
8.10.5.1. Išduodamas grynuosius pinigus, Kasininkas turi identifikuoti gaunantį pinigus asmenį, patikrinęs 

dokumentą ir sulyginęs jį su duomenimis, nurodytais pavedime išmokėti grynuosius pinigus ar išrašyti čekį.
8.10.5.2. Tuo atveju, jei išduodant grynuosius pinigus kyla abejonių dėl Kliento asmenybės, Kasininkas turi paprašyti 
Kliento pasirašyti jo akivaizdoje ir sulyginti parašą su parašu parašų pavyzdžių kortelėje ir 
8.10.5.3. Kasininkas turi identifikuoti asmenį, papildantį sąskaitą, patikrindamas Kliento 
sulyginęs jį su duomenimis, nurodytais pavedime išmokėti grynuosius pinigus ar čekyje.

Kliento identifikavimas telefonu: 
10.6.1. Telefoninio pokalbio su Klientu ar jo atstovu metu Banko darbuotojas išsiaiškina: 

nto pavadinimą ir sąskaitos numerį; 
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atlikti operacijas šioje sąskaitoje; 
sulygina asmens parašą mokėjimo dokumente su pavyzdžiu Kliento parašo pavyzdžio kortelėje. 

ikti operacijas šioje sąskaitoje, ir ar atitinka įgaliojimas 

asmens tapatybės dokumente; 
dokumente įgalioto asmens parašą įgaliojime (jeigu toks yra) su pavyzdžiu, kuris yra 

asmens pavadinimas, registracijos 
numeris, turinčių parašo teisę asmenų parašai, juridinio asmens antspaudas ir sąskaitos numeris); 

informacijai, įvestai į Banko apskaitos sistemą. 
(asmenų) parašą ir antspaudo atspaudą (jeigu asmuo turi asmeninį antspaudą) mokėjimo 

iais) juridinio asmens antspaudo ir parašų pavyzdžių kortelėje; 
asmenų įgaliojimų terminus ir jų asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminą; 

8.10.2.4. Įmokėdamas į juridinio asmens sąskaitą ir nuimdamas grynuosius pinigus iš sąskaitos Bankas: 
išdavimą pagal Taisyklių 8.10.2.3 punktą; 

asmens tapatybės dokumentą ir lygindamas gavėjo 

ifikavimas, teikiant jam finansines paslaugas: 
8.10.3.1. Bankas identifikuoja Klientą Taisyklių 8.10.1 punkte numatyta tvarka, jeigu Klientas, kuriam nėra atidaryta 

8.10.3.2. Taisyklių 8.10.3.1 punkte numatytu atveju Banko darbuotojas iki finansinio sandorio atlikimo Klientui pateikia 
audos gavėjo identifikavimo kortelę. Jeigu Klientas atsisako užpildyti minėtą kortelę, Banko Klientų skyriaus 

MultiNet, Kliento identifikavimas vykdomas MultiNet 
(User Name) ir atitinkamus kodus ir 

Kasininkas turi identifikuoti gaunantį pinigus asmenį, patikrinęs asmens 
dokumentą ir sulyginęs jį su duomenimis, nurodytais pavedime išmokėti grynuosius pinigus ar išrašyti čekį. 

nių dėl Kliento asmenybės, Kasininkas turi paprašyti 
Kliento pasirašyti jo akivaizdoje ir sulyginti parašą su parašu parašų pavyzdžių kortelėje ir asmens tapatybės dokumente. 

s Kliento asmens tapatybės dokumentą ir 
sulyginęs jį su duomenimis, nurodytais pavedime išmokėti grynuosius pinigus ar čekyje. 

10.6.1. Telefoninio pokalbio su Klientu ar jo atstovu metu Banko darbuotojas išsiaiškina:  



 

2) telefoninį slaptažodį. 
8.10.6.2. Banko darbuotojas patikrina slaptažodį, palygindamas jį su slaptažodžiu Banko apskaitos sistemoje:
1) jeigu slaptažodis teisingas, Banko darbuotojas pateikia Klientui prieinamą informaciją 
2) jeigu slaptažodis neteisingas, Banko darbuotojui draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie Kliento sąskaitą.
8.10.6.3. Telefoninis slaptažodis nėra autorizacijos priemonė 
8.10.6.4. Jei reikia, Bankas turi 
apskaitos sistemos duomenų bazėje.

 
9. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklės
Pagal LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstat
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, 
veikla: 

9.1. prašo Kliento užpildyti specialų blanką 
planuojamas sąskaitos apyvartas, lėšų kilmės šaltinius, naudos gavėją (tarp jų trečiuosius asmenis, jeigu sandoriai vykdomi 
tokių trečiųjų asmenų pavedimu) ir kitą informaciją, apibūdinanči
juridinis asmuo, rezidentas ar nerezidentas, bankas ar kito tipo  finansinė įstaiga 
pateikti ir kokia informacija joje turi būti nurodoma:

9.1.1. atidarant Banke sąskaitą, Kliento anketą pateikia visi juridiniai ir fiziniai asmenys.
9.2. norminių dokumentų numatytais atvejais prašo Kliento pateikti Bankui finansinę ataskaitą (paskutinį balansą, metinę 
ataskaitą); 
9.3. prašo Kliento pateikti informaciją ir d
Kliento vykdomą sandorį, jo ūkinę, asmeninę veiklą, finansinę būklę ir lėšų šaltinius tais atvejais ir tokia apimtimi, kaip t
nustato įstatymai ir Banko normatyviniai dokume
9.4. įstatymų numatytais atvejais, kai Bankas nutraukia dalykinius santykius su Klientu, Kliento sąskaitos uždaromos ir 
esančios jose lėšos ar finansinės priemonės Kliento prašymu pervedamos tik į to paties Kliento sąskaitą kitoje finansinėje ar
kredito įmonėje, iš kurios buvo gautos Kliento lėšos ar finansinės priemonės, ar kuri užregistruota ir teikia finansines 
paslaugas, taip pat priima indėlius registracijos šalyje, kuri yra kita Europos ekonominės zonos šalis. 

 
10. Sutarčių ir sandorių nutraukimo tvarka

10.1. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti visus ar atskirus sutartinius santykius, esančius tarp Šalių, 
kitai Šaliai pranešimą apie paminėtų jame sutartinių santykių nutraukimą ne vėliau kaip prieš trisdešimt 
iki sutartinių santykių nutraukimo datos, jeigu specialiose Sandorių taisyklėse nenustatyta kitaip.
10.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio pranešimo 
kuriuos sutartinius santykius su Klientu 

10.2.1. jeigu Klientas pažeidė Taisykles arba jeigu Klientas pateikė neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
asmenybę ar turtinę padėtį; 
10.2.2. jeigu yra įtarimų, kad Kliento vardu veikia tre
10.2.3. jeigu yra įtarimų, kad Klientas yra susijęs su pinigų plovimu ar nusikalstamu būdu
bandymu legalizuoti, ar terorizmo finansavimu;
10.2.4. jeigu Klientas padaro juridiškai baudžiamus, nesąžiningus ar neetiškus veiksmus arba jeigu Bankui atsiranda 
pagrindu laikyti, kad tolimesnis bendradarbiavimas su Klientu gali kenkti Banko garbei, orumui ar reputacijai.

10.3. Bankas turi teisę neaptarnauti Kliento, jei
atvejais, kai Klientas nesuvokia savo veiksmų arba jeigu Klientas elgiasi netinkamai ir trukdo Banko darbui.
10.4. Jeigu santykiai nutraukiami pagal visas Kliento operacijas, susijus
terminas. 
10.5. Dokumentai, kuriuos Klientas pateikė 
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8.10.6.2. Banko darbuotojas patikrina slaptažodį, palygindamas jį su slaptažodžiu Banko apskaitos sistemoje:
jeigu slaptažodis teisingas, Banko darbuotojas pateikia Klientui prieinamą informaciją 
jeigu slaptažodis neteisingas, Banko darbuotojui draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie Kliento sąskaitą.

8.10.6.3. Telefoninis slaptažodis nėra autorizacijos priemonė Sandoriams vykdyti. 
8.10.6.4. Jei reikia, Bankas turi teisę paprašyti Kliento suteikti papildomą informaciją, kurios atitiktis tikrinama Banko 
apskaitos sistemos duomenų bazėje. 

9. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklės 
Pagal LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus bei kitus norminius aktus, susijusius su 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, Bankas atlieka šiuos veiksmus, kurie leidžia 

9.1. prašo Kliento užpildyti specialų blanką − Kliento anketą, kurioje Klientas nurodo informaciją apie veiklos sferą ir kryptis, 
planuojamas sąskaitos apyvartas, lėšų kilmės šaltinius, naudos gavėją (tarp jų trečiuosius asmenis, jeigu sandoriai vykdomi 
tokių trečiųjų asmenų pavedimu) ir kitą informaciją, apibūdinančią jo veiklą; priklausomai nuo Kliento tipo 
juridinis asmuo, rezidentas ar nerezidentas, bankas ar kito tipo  finansinė įstaiga − yra skirtingi variantai, kada anketą b
pateikti ir kokia informacija joje turi būti nurodoma: 

t Banke sąskaitą, Kliento anketą pateikia visi juridiniai ir fiziniai asmenys. 
9.2. norminių dokumentų numatytais atvejais prašo Kliento pateikti Bankui finansinę ataskaitą (paskutinį balansą, metinę 

teikti informaciją ir dokumentus apie Naudos gavėjus, tarp jų apie trečiuosius asmenis ir apie bet kurį 
Kliento vykdomą sandorį, jo ūkinę, asmeninę veiklą, finansinę būklę ir lėšų šaltinius tais atvejais ir tokia apimtimi, kaip t
nustato įstatymai ir Banko normatyviniai dokumentai; 
9.4. įstatymų numatytais atvejais, kai Bankas nutraukia dalykinius santykius su Klientu, Kliento sąskaitos uždaromos ir 
esančios jose lėšos ar finansinės priemonės Kliento prašymu pervedamos tik į to paties Kliento sąskaitą kitoje finansinėje ar

ito įmonėje, iš kurios buvo gautos Kliento lėšos ar finansinės priemonės, ar kuri užregistruota ir teikia finansines 
lius registracijos šalyje, kuri yra kita Europos ekonominės zonos šalis. 

nutraukimo tvarka 
10.1. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti visus ar atskirus sutartinius santykius, esančius tarp Šalių, 
kitai Šaliai pranešimą apie paminėtų jame sutartinių santykių nutraukimą ne vėliau kaip prieš trisdešimt 
iki sutartinių santykių nutraukimo datos, jeigu specialiose Sandorių taisyklėse nenustatyta kitaip.
10.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio pranešimo Klientui nutraukti bet kurios Banko paslaugos teikimą ir bet 

tartinius santykius su Klientu šiais atvejais: 
10.2.1. jeigu Klientas pažeidė Taisykles arba jeigu Klientas pateikė neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis apie savo

10.2.2. jeigu yra įtarimų, kad Kliento vardu veikia trečiasis asmuo, kuris tinkamai nėra Banke identifikuotas (nustatytas);
10.2.3. jeigu yra įtarimų, kad Klientas yra susijęs su pinigų plovimu ar nusikalstamu būdu
bandymu legalizuoti, ar terorizmo finansavimu; 

as padaro juridiškai baudžiamus, nesąžiningus ar neetiškus veiksmus arba jeigu Bankui atsiranda 
laikyti, kad tolimesnis bendradarbiavimas su Klientu gali kenkti Banko garbei, orumui ar reputacijai.

10.3. Bankas turi teisę neaptarnauti Kliento, jeigu Klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių medžiagų, taip pat tais 
atvejais, kai Klientas nesuvokia savo veiksmų arba jeigu Klientas elgiasi netinkamai ir trukdo Banko darbui.
10.4. Jeigu santykiai nutraukiami pagal visas Kliento operacijas, susijusias su santykių nutraukimu

10.5. Dokumentai, kuriuos Klientas pateikė atidarydamas sąskaitas ir atlikdamas Sandorius, Klientui negrąžinami.
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8.10.6.2. Banko darbuotojas patikrina slaptažodį, palygindamas jį su slaptažodžiu Banko apskaitos sistemoje: 
jeigu slaptažodis teisingas, Banko darbuotojas pateikia Klientui prieinamą informaciją apie Kliento sąskaitą; 
jeigu slaptažodis neteisingas, Banko darbuotojui draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie Kliento sąskaitą. 

teisę paprašyti Kliento suteikti papildomą informaciją, kurios atitiktis tikrinama Banko 

bei kitus norminius aktus, susijusius su 
kurie leidžia  susipažinti su Klientų ūkine 

kurioje Klientas nurodo informaciją apie veiklos sferą ir kryptis, 
planuojamas sąskaitos apyvartas, lėšų kilmės šaltinius, naudos gavėją (tarp jų trečiuosius asmenis, jeigu sandoriai vykdomi 

ą jo veiklą; priklausomai nuo Kliento tipo − Nzinis ar 
− yra skirtingi variantai, kada anketą būtina 

9.2. norminių dokumentų numatytais atvejais prašo Kliento pateikti Bankui finansinę ataskaitą (paskutinį balansą, metinę 

audos gavėjus, tarp jų apie trečiuosius asmenis ir apie bet kurį 
Kliento vykdomą sandorį, jo ūkinę, asmeninę veiklą, finansinę būklę ir lėšų šaltinius tais atvejais ir tokia apimtimi, kaip tai 

9.4. įstatymų numatytais atvejais, kai Bankas nutraukia dalykinius santykius su Klientu, Kliento sąskaitos uždaromos ir 
esančios jose lėšos ar finansinės priemonės Kliento prašymu pervedamos tik į to paties Kliento sąskaitą kitoje finansinėje ar 

ito įmonėje, iš kurios buvo gautos Kliento lėšos ar finansinės priemonės, ar kuri užregistruota ir teikia finansines 
lius registracijos šalyje, kuri yra kita Europos ekonominės zonos šalis.  

10.1. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti visus ar atskirus sutartinius santykius, esančius tarp Šalių, išsiųsdama 
kitai Šaliai pranešimą apie paminėtų jame sutartinių santykių nutraukimą ne vėliau kaip prieš trisdešimt kalendorinių dienų 
iki sutartinių santykių nutraukimo datos, jeigu specialiose Sandorių taisyklėse nenustatyta kitaip. 

nutraukti bet kurios Banko paslaugos teikimą ir bet 

10.2.1. jeigu Klientas pažeidė Taisykles arba jeigu Klientas pateikė neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

čiasis asmuo, kuris tinkamai nėra Banke identifikuotas (nustatytas); 
10.2.3. jeigu yra įtarimų, kad Klientas yra susijęs su pinigų plovimu ar nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimu arba 

as padaro juridiškai baudžiamus, nesąžiningus ar neetiškus veiksmus arba jeigu Bankui atsiranda 
laikyti, kad tolimesnis bendradarbiavimas su Klientu gali kenkti Banko garbei, orumui ar reputacijai. 

gu Klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių medžiagų, taip pat tais 
atvejais, kai Klientas nesuvokia savo veiksmų arba jeigu Klientas elgiasi netinkamai ir trukdo Banko darbui. 

ias su santykių nutraukimu, sueina apmokėjimo 

Sandorius, Klientui negrąžinami. 



 

 
11. Paveldėjimas 

11.1. Kliento − Nzinio asmens mirties atveju Bankas turi teisę pareikala
susijusius su Kliento turtu, dokumento(
patikrinti jo (jų) tikrumą ir išsamumą.
11.2. Kliento − juridinio asmens 
susijusius su Kliento lėšomis, dokumento(
išsamumą. 

 

12. SPECIALIOJI DALIS 
12.1. Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės

12.1.1. Atsiskaitomąją sąskaitą (toliau šiame skyriuje taip pat 
12.1.1.1. fizinis asmuo, kuriam sukako 18 metų;
12.1.1.2. įgaliotas asmuo, kuriam pagal 
valdyti; 
12.1.1.3. fizinio asmens globėjas;
12.1.1.4. pareigūnas, kuriam pagal juridinio asmens įstatus (ar kitą dokumentą) suteikta parašo teisė;
12.1.1.5. įgaliotas asmuo, kuriam pagal išduotą įgaliojimą suteikta teisė atidaryti sąskaitą juridinio asmens vardu ir teisė 
ją valdyti. 

12.1.2. Atidarydamas sąskaitą Banke
atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą.
12.1.3. Bankas turi teisę atsisakyti atidaryti Klientui sąskaitą,
12.1.4. Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir 
sudaroma neribotam laikotarpiui. Kliento prašymu Bankas išduoda Klientui sąskaitos atidarymo raštišką patvirtinimą ar 
kitą liudijimą. 
12.1.5. Klientui atidaroma daugiavaliutinė atsiskaitomoji sąskaita. 
12.1.6. Atidarydamas kaupiamąją 
turi pateikti arba užpildyti Banko skyriuje prašymą atidaryti 
12.1.7. Atidarydamas Banke 
12.1.8. Atidaroma Kliento daugiavaliutinė 
12.1.9. Komisinis mokestis už Laikinosios sąskaitos atidarymą ir 
įkainius. 
12.1.10. Įregistravus įmonę 
atsiskaitomąją sąskaitą arba uždar
pareiškimu arba  kompetentingos inst
12.1.11. Komisinį mokestį už sąskaitos atidarymą Klientas sumoka Banko kasoje iki sąskaitos atidarymo
nurašoma iš pirmojo pinigų įskaitymo į sąskaitą be Kliento pavedimo pagal galiojančius Banko paslaugų įkainius.
12.1.12. Klientas turi teisę atlikti kasos operacijas grynais
nuimdamas lėšas iš atsiskaitomosios sąskaitos pagal Taisyklių reikalavimus.
12.1.13. Klientas turi teisę atsiskaitomojoje sąskaitoje atlikti ir 
pateikiami mokėjimo nurodymai 
nurodytų mokėjimo nurodyme 
Banko suteiktai paslaugai apmokėti.
12.1.14. Klientas turi teisę vykdyti su Banku konvertuojamų valiutų pirkimo ir pardavimo sandorius pagal Taisykles ir 
Banko patvirtintą valiutų pirkimo ir pardavimo kursą, pateik
12.1.15. Klientas turi teisę vykdyti nuotolinį sąskaitos valdymą, pateikęs Bankui atitinkamą prašymą.

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

− Nzinio asmens mirties atveju Bankas turi teisę pareikalauti iš asmenų, teikiančių Bankui reikalavimus, 
susijusius su Kliento turtu, dokumento(-ų), patvirtinančio(-ių) jų kaip paveldėtojų teises į Kliento paliktą turtą, o taip pat 
patikrinti jo (jų) tikrumą ir išsamumą. 

− juridinio asmens likvidavimo atveju Bankas turi teisę pareikalauti iš asmenų, teikiančių Bankui reikalavimus, 
susijusius su Kliento lėšomis, dokumento(-ų), patvirtinančio(-ių) jų teises į Kliento lėšas, ir 

Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės 
12.1.1. Atsiskaitomąją sąskaitą (toliau šiame skyriuje taip pat − sąskaita) Banke gali atidaryti:

12.1.1.1. fizinis asmuo, kuriam sukako 18 metų; 
12.1.1.2. įgaliotas asmuo, kuriam pagal išduotą įgaliojimą suteikta teisė atidaryti sąskaitą fizinio asmens vardu ir teisė ją 

12.1.1.3. fizinio asmens globėjas; 
12.1.1.4. pareigūnas, kuriam pagal juridinio asmens įstatus (ar kitą dokumentą) suteikta parašo teisė;

uo, kuriam pagal išduotą įgaliojimą suteikta teisė atidaryti sąskaitą juridinio asmens vardu ir teisė 

sąskaitą Banke, Klientas pateikia numatytus Taisyklių 9 ir 10 punktuose dokumentus ir prašymą 
skaitą. 

atsisakyti atidaryti Klientui sąskaitą, nepaaiškindamas atsisakymo priežasties.
12.1.4. Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo sutartis laikoma sudaryta nuo sąskaitos atidarymo momento ir 

laikotarpiui. Kliento prašymu Bankas išduoda Klientui sąskaitos atidarymo raštišką patvirtinimą ar 

12.1.5. Klientui atidaroma daugiavaliutinė atsiskaitomoji sąskaita.  
kaupiamąją sąskaitą, naujai steigiamo juridinio asmens pagrindinio kapitalo

turi pateikti arba užpildyti Banko skyriuje prašymą atidaryti kaupiamąją sąskaitą. 
12.1.7. Atidarydamas Banke kaupiamąją sąskaitą, Klientas pateikia Taisyklėse numatytus 
12.1.8. Atidaroma Kliento daugiavaliutinė kaupiamoji sąskaita, kurioje Klientas negali atlikti jokių debeto operacijų.
12.1.9. Komisinis mokestis už Laikinosios sąskaitos atidarymą ir tvarkymą imamas pagal Taisykles ir Banko paslaugų 

gistravus įmonę Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kaupiamoji 
atsiskaitomąją sąskaitą arba uždaryta, išmokant pagrindinio kapitalo įmokėtas 

kompetentingos institucijos sprendimu. 
12.1.11. Komisinį mokestį už sąskaitos atidarymą Klientas sumoka Banko kasoje iki sąskaitos atidarymo

pirmojo pinigų įskaitymo į sąskaitą be Kliento pavedimo pagal galiojančius Banko paslaugų įkainius.
Klientas turi teisę atlikti kasos operacijas grynaisiais pinigais, įmokėdamas 

nuimdamas lėšas iš atsiskaitomosios sąskaitos pagal Taisyklių reikalavimus. 
12.1.13. Klientas turi teisę atsiskaitomojoje sąskaitoje atlikti ir gauti mokėjimus negrynaisiais pinigais. 

nurodymai turi būti užpildyti ir įforminti pagal Banko reikalavimus. Klientas yra atsakingas už 
nurodyme rekvizitų teisingumą ir pakankamą sąskaitoje lėšų kiekį mokėjimo 

Banko suteiktai paslaugai apmokėti. 
12.1.14. Klientas turi teisę vykdyti su Banku konvertuojamų valiutų pirkimo ir pardavimo sandorius pagal Taisykles ir 
Banko patvirtintą valiutų pirkimo ir pardavimo kursą, pateikdamas Bankui atitinkamus mokėjimo
12.1.15. Klientas turi teisę vykdyti nuotolinį sąskaitos valdymą, pateikęs Bankui atitinkamą prašymą.
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uti iš asmenų, teikiančių Bankui reikalavimus, 
teises į Kliento paliktą turtą, o taip pat 

likvidavimo atveju Bankas turi teisę pareikalauti iš asmenų, teikiančių Bankui reikalavimus, 
 taip pat patikrinti jo (jų) tikrumą ir 

− sąskaita) Banke gali atidaryti: 

išduotą įgaliojimą suteikta teisė atidaryti sąskaitą fizinio asmens vardu ir teisė ją 

12.1.1.4. pareigūnas, kuriam pagal juridinio asmens įstatus (ar kitą dokumentą) suteikta parašo teisė; 
uo, kuriam pagal išduotą įgaliojimą suteikta teisė atidaryti sąskaitą juridinio asmens vardu ir teisė 

Klientas pateikia numatytus Taisyklių 9 ir 10 punktuose dokumentus ir prašymą 

nepaaiškindamas atsisakymo priežasties.  
sutartis laikoma sudaryta nuo sąskaitos atidarymo momento ir 

laikotarpiui. Kliento prašymu Bankas išduoda Klientui sąskaitos atidarymo raštišką patvirtinimą ar 

ens pagrindinio kapitalo įnešimui, Klientas 

numatytus dokumentus. 
sąskaita, kurioje Klientas negali atlikti jokių debeto operacijų. 

imamas pagal Taisykles ir Banko paslaugų 

kaupiamoji sąskaita gali būti pertvarkyta į 
įmokėtas lėšas Klientui, remiantis Kliento 

12.1.11. Komisinį mokestį už sąskaitos atidarymą Klientas sumoka Banko kasoje iki sąskaitos atidarymo, arba ji 
pirmojo pinigų įskaitymo į sąskaitą be Kliento pavedimo pagal galiojančius Banko paslaugų įkainius. 

įmokėdamas juos į atsiskaitomąją sąskaitą ir 

i mokėjimus negrynaisiais pinigais. Kliento 
turi būti užpildyti ir įforminti pagal Banko reikalavimus. Klientas yra atsakingas už 

rekvizitų teisingumą ir pakankamą sąskaitoje lėšų kiekį mokėjimo nurodymui atlikti ir 

12.1.14. Klientas turi teisę vykdyti su Banku konvertuojamų valiutų pirkimo ir pardavimo sandorius pagal Taisykles ir 
mus mokėjimonurodymus. 

12.1.15. Klientas turi teisę vykdyti nuotolinį sąskaitos valdymą, pateikęs Bankui atitinkamą prašymą. 



 

12.1.16. Klientas, pateikęs Bankui atitinkamą uolatinį mokėjimo nurodymą, turi teisę atlikti periodinius mokėjimus, 
kuriuos Bankas vykdo tam tikrais atvejais be specialaus Kliento mokėjimo nurodymo 

12.1.16.1. Klientas pateikia Bankui užpildytą pagal Banko reikalavimus 
• Nuolatinio mokėjimo 
• Kliento pavadinimą, pagrindinės sąskaitos, iš kurios bus atliekamas Periodinis mokėjimas, numerį ir valiutą;
• vieningą mokėtojo registracijos numerį 

asmeniui; 
• Periodinio mokėjimo gavėjo 
• Periodinio mokėjimo tikslą;
• Periodinio mokėjimo sąlygų rūšį (datą ir dažnumą arba likutį sąskaitoje);
• Periodinio mokėjimo sumą arba Periodinio mokėjimo likutį (fiksuotą ar kintamą). Jeigu Periodinio mokėjimo 

valiuta skiriasi nuo Periodinio 
• Nuolatinio mokėjimo 
• Kliento parašą ir antspaudo atspaudą (jeigu reikia, turi būti ir to asmens(

galiojančioje Kliento 
12.1.16.2. Jeigu Periodiniam mokėjimui atlikti trūksta lėšų pagrindine valiuta, kuri nurodyta Nuolatiniame mokėjimo
nurodyme, Bankas, vykdydamas šį
dieną Banko nustatytą valiutų kursą.
12.1.16.3. Bankas nevykdo Periodinio mokėjimo, jeigu:
• Nuolatinis mokėjimo 

informacija; 
• sąskaitoje nepakanka
• sąskaitos galiojimas pristabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ar kitais atvejais, numatytais 

sutartyse, sudarytose tarp 
12.1.16.4. Kiekvienas neįvykdytas Periodinis mokėjimas atšaukiamas 11
Periodinio mokėjimo įvykdymo dienos, numatytos Nuolatiniame mokėjimo
12.1.16.5. Bankas nėra atsakingas už Gavėjo rekvizitų, nurodytų Nuolatiniam
12.1.16.6. Bankas nėra atsakingas už bet kuriuos Kliento ar Gavėjo nuostolius, jeigu Periodinis mokėjimas neįvykdytas 
Taisyklių 12.1.16.3 punkte 
12.1.16.7. Jeigu Nuolatiniame mokėjimo 
mokėjimo nurodymas laikomas išduotas neribotam laikui iki jo raštiško atšaukimo.
12.1.16.8. Klientas turi teisę atšaukti Nuolatinį mokėjimo 
nutraukiamas Periodinio mokėjimo paslaugos atšaukimo dieną.
12.1.16.9. Bankas turi teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti naudojimąsi Periodinio mokėjimo paslauga:
• jeigu Sąskaitos galiojimas pristabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ar kitais atv

numatytais Banko ir Kliento sutartyse;
• jeigu Periodiniai mokėjimai nevykdomi dėl nepriklausančių nuo Banko priežasčių 10

12.1.17. Bankas užtikrina lėšų, 
12.1.18. Bankas vykdo Kliento mokėjimo 
tvarką ir terminais, nustatytais Banko taisyklėse, tarp jų ir Taisyklėse.
12.1.19. Priimdamas vykdyti Kliento mokėjimo 
įforminimo teisingumą, Kliento parašų ir antspaudo (jeigu toks yra) buvimą ir jų atitikimą pavyzdžiams, reikalingų 
pervesti lėšų pakankamumą Kliento sąskaitoje. Mokėjimo 
spaudu ant Kliento mokėjimo dokumento 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

12.1.16. Klientas, pateikęs Bankui atitinkamą uolatinį mokėjimo nurodymą, turi teisę atlikti periodinius mokėjimus, 
vykdo tam tikrais atvejais be specialaus Kliento mokėjimo nurodymo –

12.1.16.1. Klientas pateikia Bankui užpildytą pagal Banko reikalavimus Nuolatinį mokėjimo pavedimą, nurodęs 
Nuolatinio mokėjimo nurodymo išrašymo datą; 
Kliento pavadinimą, pagrindinės sąskaitos, iš kurios bus atliekamas Periodinis mokėjimas, numerį ir valiutą;
vieningą mokėtojo registracijos numerį − juridiniam asmeniui ir asmens kodą arba paso duomenis − Nziniam 

Periodinio mokėjimo gavėjo rekvizitus; 
Periodinio mokėjimo tikslą; 
Periodinio mokėjimo sąlygų rūšį (datą ir dažnumą arba likutį sąskaitoje); 
Periodinio mokėjimo sumą arba Periodinio mokėjimo likutį (fiksuotą ar kintamą). Jeigu Periodinio mokėjimo 
valiuta skiriasi nuo Periodinio mokėjimo pagrindinės valiutos, būtina nurodyti mokėjimo valiutą;
Nuolatinio mokėjimo nurodymo galiojimo terminą (datą ar raštišką atšaukimą);
Kliento parašą ir antspaudo atspaudą (jeigu reikia, turi būti ir to asmens(

jančioje Kliento Parašų  ir antspaudo pavyzdžių kortelėje). 

12.1.16.2. Jeigu Periodiniam mokėjimui atlikti trūksta lėšų pagrindine valiuta, kuri nurodyta Nuolatiniame mokėjimo
, Bankas, vykdydamas šį nurodymą, atlieka bet kurios valiutos konvertavim

dieną Banko nustatytą valiutų kursą. 
12.1.16.3. Bankas nevykdo Periodinio mokėjimo, jeigu: 

Nuolatinis mokėjimo nurodymas nėra užpildytas pagal Banko reikalavimus, ir jame nenurodyta visa reikalinga 

sąskaitoje nepakanka lėšų Periodiniam mokėjimui atlikti ir Banko komisiniams už suteiktą paslaugą apmokėti;
sąskaitos galiojimas pristabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ar kitais atvejais, numatytais 
sutartyse, sudarytose tarp Banko ir Kliento. 

4. Kiekvienas neįvykdytas Periodinis mokėjimas atšaukiamas 11-ąją kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo 
Periodinio mokėjimo įvykdymo dienos, numatytos Nuolatiniame mokėjimo nurodyme
12.1.16.5. Bankas nėra atsakingas už Gavėjo rekvizitų, nurodytų Nuolatiniame mokėjimo 
12.1.16.6. Bankas nėra atsakingas už bet kuriuos Kliento ar Gavėjo nuostolius, jeigu Periodinis mokėjimas neįvykdytas 

12.1.16.3 punkte minėtais atvejais. 
12.1.16.7. Jeigu Nuolatiniame mokėjimo nurodyme nenurodytas Periodinio mokėjimo pabaigos terminas, Nuolatinis 

laikomas išduotas neribotam laikui iki jo raštiško atšaukimo. 
12.1.16.8. Klientas turi teisę atšaukti Nuolatinį mokėjimo nurodymą Banko numatyta tvarka. Periodinis mokėjimas 

Periodinio mokėjimo paslaugos atšaukimo dieną. 
12.1.16.9. Bankas turi teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti naudojimąsi Periodinio mokėjimo paslauga:

jeigu Sąskaitos galiojimas pristabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ar kitais atv
numatytais Banko ir Kliento sutartyse; 

jeigu Periodiniai mokėjimai nevykdomi dėl nepriklausančių nuo Banko priežasčių 10
12.1.17. Bankas užtikrina lėšų, įmokėtų į Kliento atsiskaitomąją sąskaitą, saugumą. 
12.1.18. Bankas vykdo Kliento mokėjimo nurodymus pagal Lietuvos Banko normatyvinių dokumentų reikalavimus, 
tvarką ir terminais, nustatytais Banko taisyklėse, tarp jų ir Taisyklėse. 
12.1.19. Priimdamas vykdyti Kliento mokėjimo nurodymą, Banko darbuotojas pa
įforminimo teisingumą, Kliento parašų ir antspaudo (jeigu toks yra) buvimą ir jų atitikimą pavyzdžiams, reikalingų 
pervesti lėšų pakankamumą Kliento sąskaitoje. Mokėjimo nurodymo priėmimą Banko darbuotojas patvirtina parašu ir 

audu ant Kliento mokėjimo dokumento nuorašo. 
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12.1.16. Klientas, pateikęs Bankui atitinkamą uolatinį mokėjimo nurodymą, turi teisę atlikti periodinius mokėjimus, 
– Periodinis mokėjimas. 

uolatinį mokėjimo pavedimą, nurodęs šią informaciją: 

Kliento pavadinimą, pagrindinės sąskaitos, iš kurios bus atliekamas Periodinis mokėjimas, numerį ir valiutą; 
− juridiniam asmeniui ir asmens kodą arba paso duomenis − Nziniam 

Periodinio mokėjimo sumą arba Periodinio mokėjimo likutį (fiksuotą ar kintamą). Jeigu Periodinio mokėjimo 
mokėjimo pagrindinės valiutos, būtina nurodyti mokėjimo valiutą; 

galiojimo terminą (datą ar raštišką atšaukimą); 
Kliento parašą ir antspaudo atspaudą (jeigu reikia, turi būti ir to asmens(-ų) parašas(-ai), kuris nurodytas 

12.1.16.2. Jeigu Periodiniam mokėjimui atlikti trūksta lėšų pagrindine valiuta, kuri nurodyta Nuolatiniame mokėjimo 
, atlieka bet kurios valiutos konvertavimą pagal nurodymo vykdymo 

ir jame nenurodyta visa reikalinga 

lėšų Periodiniam mokėjimui atlikti ir Banko komisiniams už suteiktą paslaugą apmokėti; 
sąskaitos galiojimas pristabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ar kitais atvejais, numatytais 

ą kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo 
nurodyme. 

e mokėjimo nurodyme, teisingumą. 
12.1.16.6. Bankas nėra atsakingas už bet kuriuos Kliento ar Gavėjo nuostolius, jeigu Periodinis mokėjimas neįvykdytas 

Periodinio mokėjimo pabaigos terminas, Nuolatinis 
 

Banko numatyta tvarka. Periodinis mokėjimas 

12.1.16.9. Bankas turi teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti naudojimąsi Periodinio mokėjimo paslauga: 
jeigu Sąskaitos galiojimas pristabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ar kitais atvejais, 

jeigu Periodiniai mokėjimai nevykdomi dėl nepriklausančių nuo Banko priežasčių 10 kartų iš eilės. 

pagal Lietuvos Banko normatyvinių dokumentų reikalavimus, 

, Banko darbuotojas patikrina mokėjimo dokumento 
įforminimo teisingumą, Kliento parašų ir antspaudo (jeigu toks yra) buvimą ir jų atitikimą pavyzdžiams, reikalingų 

priėmimą Banko darbuotojas patvirtina parašu ir 



 

12.1.20. Jeigu Klientas pateikia kelis mokėjimo dokumentus bendrai sumai, kuri viršija Kliento turimas lėšas, ir Klientas 
neprašo įvykdyti jų tam tikra seka, Bankas turi teisę vykdyti tokius mokėjimo 
tačiau, jeigu bendra mokėjimo suma neviršija pinigų sumos Kliento sąskaitoje, kiekvienas mokėjimas įvykdomas visa 
apimtimi. 
12.1.21. Grynieji pinigai iš Kliento sąskaitos išduodami laisvo likučio ribose, remiantis Banko išduotu 
pavyzdžio pavedimu. Norėdamas gauti daugiau kaip 15 000 EUR ar ekvivalentą kita valiuta grynais
prieš dvi dienas turi užsakyti Banke reikiamą grynųjų pinigų sumą.
12.1.22. Bankas turi teisę nevykdyti Kliento mokėji
Taisykles, arba jeigu pinigų suma Kliento sąskaitoje nepakankama jam įvykdyti ir Banko suteiktai paslaugai apmokėti. 
Bankas nėra atsakingas už Kliento atliekam
mokėjimo nurodymus terminais, aptartais galiojančiuose Banko paslaugų įkainiuose ir Pervedimų taisyklėse (12.3 
skyrius), tačiau jis nėra atsakingas už vykdymo pavėlavimą ar mokėjimo nevykdymą dėl kitų bankų, susijusių s
mokėjimu, veiksmų ar neveikimo. Banko įsipareigojimai priimto mokėjimo 
įvykdytais nuo to momento
12.1.23. Bankas turi teisę nepradėti ar nutraukti atsiskaitomosios sąskaitos 
pavedimus, jeigu Bankui nepakanka informacijos ir dokumentų, apibūdinančių Kliento ūkinę veiklą. 
12.1.24. Bankas nėra atsakingas už Kliento
siuntos praradimo, arba dėl klaidos ir siuntos iškraipymo, atsiradusio dėl ryšių priemonių nepakankamumo ar 
pažeidimų, laiko juostų skirtumų, valiutų kursų svyravimų ir kitų aplinkybių,
valiai ir kontrolei. 
12.1.25. Bankas turi teisę neakcepto tvarka nurašyti nuo Kliento sąskaitos lėšas, kurios buvo klaidingai (be teisėto 
pagrindo) įmokėtos į sąskait
įsipareigoja, Bankui pareikalavus, nedelsiant papildyti atsiskaitomąją sąskaitą.
12.1.26. Sąskaitų išrašai: 

12.1.26.1. Klientas atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo prašyme nurodo gaunamo Sąskaitos išrašo reguliarumą ir 
formą arba nurodo, kad jo gauti nepageidauja.
12.1.26.2. Sąskaitos išraše Bankas pateikia visą lėšų judėjimą Kliento sąskaitoje per tam tikrą laikotarpį ir nurodo likutį 
tokio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 
12.1.26.3. Sąskaitos išrašas rengiamas valstyb
sąskaitos išrašą kita kalba 
12.1.26.4. Klientui pareikalavus, Sąskaitos išrašą Bankas gali išduoti:
1) elektroniniu būdu, jeigu dėl to 
2) popierinio dokumento forma.

12.1.27. Jeigu operacijos atsiskaitomojoje sąskaitoje nevykdomos daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių
Klientas neužtikrino pakankamo lėšų likučio sąskaitoje Banko komisiniams pagal Banko paslaugų įkainius nurašyti, 
Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartinus santykius ir uždaryti šią sąskaitą be išankstinio Kliento įspėjimo.
12.1.28. Bankas turi teisę neuždaryti Kliento sąskaitos, jeigu ši sąskaita susijusi su kita Banko teikiama paslauga.
12.1.29. Bankas turi teisę vienašališkai uždaryti Kliento atsiskaitomąją sąskaitą be išankstinio įspėjimo, jeigu Klientas 
nevykdo arba netinkamai vykdo Taisykles.

12.2. Elektroninės bankininkystės
12.2.1. Kodų kortelės tvarkymo ir naudojimo taisyklės

12.2.1.1. Kodų kortelė – tai plastikinė kortelė, aptraukta apsauginiu sluoksniu, po kuriuo yra paslėpti 36 autorizuoti kodai, 
kuriais vykdomas patvirtinimas bei keitimasis informacija tarp Kliento ir Banko. Ši plastikinė duomenų laikmena yra 
reikalinga Banko operacijoms MultiNet atlikti. Kodų kortelę apriboja limitai, nustatomi Banko paslaugų įkainiuose.
12.2.1.2. Remiantis Kliento Pareiškimu dėl nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo, Bankas gali suteikti 
Klientui teisę (galimybę) naudotis Kodų kortele, 
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12.1.20. Jeigu Klientas pateikia kelis mokėjimo dokumentus bendrai sumai, kuri viršija Kliento turimas lėšas, ir Klientas 
neprašo įvykdyti jų tam tikra seka, Bankas turi teisę vykdyti tokius mokėjimo nurodymus 
tačiau, jeigu bendra mokėjimo suma neviršija pinigų sumos Kliento sąskaitoje, kiekvienas mokėjimas įvykdomas visa 

12.1.21. Grynieji pinigai iš Kliento sąskaitos išduodami laisvo likučio ribose, remiantis Banko išduotu 
pavyzdžio pavedimu. Norėdamas gauti daugiau kaip 15 000 EUR ar ekvivalentą kita valiuta grynais
prieš dvi dienas turi užsakyti Banke reikiamą grynųjų pinigų sumą. 
12.1.22. Bankas turi teisę nevykdyti Kliento mokėjimo nurodymo, jeigu jis užpildytas pažeidžiant galiojančias Banke 
Taisykles, arba jeigu pinigų suma Kliento sąskaitoje nepakankama jam įvykdyti ir Banko suteiktai paslaugai apmokėti. 
Bankas nėra atsakingas už Kliento atliekamų operacijų teisingumą ir teisėtumą. Bankas privalo įvykdyti Kliento 

terminais, aptartais galiojančiuose Banko paslaugų įkainiuose ir Pervedimų taisyklėse (12.3 
), tačiau jis nėra atsakingas už vykdymo pavėlavimą ar mokėjimo nevykdymą dėl kitų bankų, susijusių s

mokėjimu, veiksmų ar neveikimo. Banko įsipareigojimai priimto mokėjimo nurodymo 
o, kai Gavėjo bankas akceptavo tokį mokėjimo nurodymą. 

12.1.23. Bankas turi teisę nepradėti ar nutraukti atsiskaitomosios sąskaitos tvarkymą 
pavedimus, jeigu Bankui nepakanka informacijos ir dokumentų, apibūdinančių Kliento ūkinę veiklą. 
12.1.24. Bankas nėra atsakingas už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl mokėjimo nurodymų 

, arba dėl klaidos ir siuntos iškraipymo, atsiradusio dėl ryšių priemonių nepakankamumo ar 
pažeidimų, laiko juostų skirtumų, valiutų kursų svyravimų ir kitų aplinkybių, – dėl veiksnių, 

12.1.25. Bankas turi teisę neakcepto tvarka nurašyti nuo Kliento sąskaitos lėšas, kurios buvo klaidingai (be teisėto 
sąskaitą. Jei lėšų sąskaitoje nepakanka klaidingai įmokėtoms 

įsipareigoja, Bankui pareikalavus, nedelsiant papildyti atsiskaitomąją sąskaitą. 

12.1.26.1. Klientas atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo prašyme nurodo gaunamo Sąskaitos išrašo reguliarumą ir 
mą arba nurodo, kad jo gauti nepageidauja. 

12.1.26.2. Sąskaitos išraše Bankas pateikia visą lėšų judėjimą Kliento sąskaitoje per tam tikrą laikotarpį ir nurodo likutį 
tokio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.  

Sąskaitos išrašas rengiamas valstybine kalba. Susitaręs su sąskaitos savininku, Bankas gali parengti 
sąskaitos išrašą kita kalba – rusų, anglų. 
12.1.26.4. Klientui pareikalavus, Sąskaitos išrašą Bankas gali išduoti: 

elektroniniu būdu, jeigu dėl to atitinkamai susitarta su Klientu; 
popierinio dokumento forma. 

12.1.27. Jeigu operacijos atsiskaitomojoje sąskaitoje nevykdomos daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių
Klientas neužtikrino pakankamo lėšų likučio sąskaitoje Banko komisiniams pagal Banko paslaugų įkainius nurašyti, 

as turi teisę vienašališkai nutraukti sutartinus santykius ir uždaryti šią sąskaitą be išankstinio Kliento įspėjimo.
12.1.28. Bankas turi teisę neuždaryti Kliento sąskaitos, jeigu ši sąskaita susijusi su kita Banko teikiama paslauga.

eisę vienašališkai uždaryti Kliento atsiskaitomąją sąskaitą be išankstinio įspėjimo, jeigu Klientas 
nevykdo arba netinkamai vykdo Taisykles. 
Elektroninės bankininkystės sistemų taisyklės 

Kodų kortelės tvarkymo ir naudojimo taisyklės 
tai plastikinė kortelė, aptraukta apsauginiu sluoksniu, po kuriuo yra paslėpti 36 autorizuoti kodai, 

kuriais vykdomas patvirtinimas bei keitimasis informacija tarp Kliento ir Banko. Ši plastikinė duomenų laikmena yra 
ijoms MultiNet atlikti. Kodų kortelę apriboja limitai, nustatomi Banko paslaugų įkainiuose.

12.2.1.2. Remiantis Kliento Pareiškimu dėl nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo, Bankas gali suteikti 
Klientui teisę (galimybę) naudotis Kodų kortele, užtikrindamas atidarytos Banke Kliento atsiskaitomosios sąskaitos 
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12.1.20. Jeigu Klientas pateikia kelis mokėjimo dokumentus bendrai sumai, kuri viršija Kliento turimas lėšas, ir Klientas 
nurodymus laisva seka savo nuožiūra, 

tačiau, jeigu bendra mokėjimo suma neviršija pinigų sumos Kliento sąskaitoje, kiekvienas mokėjimas įvykdomas visa 

12.1.21. Grynieji pinigai iš Kliento sąskaitos išduodami laisvo likučio ribose, remiantis Banko išduotu čekiu ar nustatyto 
pavyzdžio pavedimu. Norėdamas gauti daugiau kaip 15 000 EUR ar ekvivalentą kita valiuta grynaisiais pinigais, Klientas 

, jeigu jis užpildytas pažeidžiant galiojančias Banke 
Taisykles, arba jeigu pinigų suma Kliento sąskaitoje nepakankama jam įvykdyti ir Banko suteiktai paslaugai apmokėti. 

umą. Bankas privalo įvykdyti Kliento 
terminais, aptartais galiojančiuose Banko paslaugų įkainiuose ir Pervedimų taisyklėse (12.3 

), tačiau jis nėra atsakingas už vykdymo pavėlavimą ar mokėjimo nevykdymą dėl kitų bankų, susijusių su 
nurodymo vykdymo atžvilgiu laikomi 

tvarkymą ir atsisakyti vykdyti Kliento 
pavedimus, jeigu Bankui nepakanka informacijos ir dokumentų, apibūdinančių Kliento ūkinę veiklą.  

nurodymų įvykdymo pavėlavimo ar 
, arba dėl klaidos ir siuntos iškraipymo, atsiradusio dėl ryšių priemonių nepakankamumo ar 

dėl veiksnių, kurie nėra pavaldūs Banko 

12.1.25. Bankas turi teisę neakcepto tvarka nurašyti nuo Kliento sąskaitos lėšas, kurios buvo klaidingai (be teisėto 
kėtoms sumoms nurašyti, Klientas 

12.1.26.1. Klientas atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo prašyme nurodo gaunamo Sąskaitos išrašo reguliarumą ir 

12.1.26.2. Sąskaitos išraše Bankas pateikia visą lėšų judėjimą Kliento sąskaitoje per tam tikrą laikotarpį ir nurodo likutį 

ine kalba. Susitaręs su sąskaitos savininku, Bankas gali parengti 

12.1.27. Jeigu operacijos atsiskaitomojoje sąskaitoje nevykdomos daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių, arba jeigu 
Klientas neužtikrino pakankamo lėšų likučio sąskaitoje Banko komisiniams pagal Banko paslaugų įkainius nurašyti, 

as turi teisę vienašališkai nutraukti sutartinus santykius ir uždaryti šią sąskaitą be išankstinio Kliento įspėjimo. 
12.1.28. Bankas turi teisę neuždaryti Kliento sąskaitos, jeigu ši sąskaita susijusi su kita Banko teikiama paslauga. 

eisę vienašališkai uždaryti Kliento atsiskaitomąją sąskaitą be išankstinio įspėjimo, jeigu Klientas 

tai plastikinė kortelė, aptraukta apsauginiu sluoksniu, po kuriuo yra paslėpti 36 autorizuoti kodai, 
kuriais vykdomas patvirtinimas bei keitimasis informacija tarp Kliento ir Banko. Ši plastikinė duomenų laikmena yra 

ijoms MultiNet atlikti. Kodų kortelę apriboja limitai, nustatomi Banko paslaugų įkainiuose. 
12.2.1.2. Remiantis Kliento Pareiškimu dėl nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo, Bankas gali suteikti 

užtikrindamas atidarytos Banke Kliento atsiskaitomosios sąskaitos 



 

tvarkymą, o taip pat duodamas pagal Taisykles bet kuriuos kitus nurodymus ir patvirtinimus Banko suteikiamų paslaugų 
ribose. 
12.2.1.3. Pavedimu laikomas Kliento atsiųstas mokėjimo nurodymas,
dokumentas sąskaitos tvarkymo Banke operacijoms atlikti. 
12.2.1.4. Kodų kortelė naudojama bet kuriai Kliento pavedimų rūšiai autorizuoti (elektronini
12.2.1.5. Bankas ir Klientas prilygina kodą,
12.2.1.6. Susitarimas dėl Kodų kortelės naudojimo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Klientas pateikė Bankui 
atitinkamą prašymą ir gavo Kodų kortelę.
12.2.1.7. Pavedimus, autorizuotus teisingu Ko
dokumentais, lygiaverčiais tų dokumentų originalams, kuriuos pasirašė Kliento įgaliotas atstovas ir ant kurių yra Kliento 
antspaudo atspaudas, ir tuo pagrindu atliekami atitinkami inf
kurioje įstaigoje, pateikiami dokumentai mokesčių inspekcijai ar kitoms valstybės valdžios ir valdymo įstaigoms, ir jų 
tekstas negali būti ginčijamas. Bankas netikrina Kliento parašo atvaizdo ir an
pasirašyto Kodų kortelės pagalba.
12.2.1.8. Klientas turi teisę Kodų kortelės pagalba valdyti savo lėšas Banko atsiskaitomojoje sąskaitoje (valdyti sąskaitą), 
siųsdamas autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikt
procedūros, tarp jų Taisyklių reikalavimų ir galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių aktų.
12.2.1.9. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 
identifikuoti ar patvirtinti Pavedimą.

         Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu Bankas turi į
Bankui nepavyko susisiekti su Klientu Pavedimui patvirtinti, jeigu Klientas nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų
Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas dėl ryšio priemonių sutrikimų.
12.2.1.10. Kodų kortelės informacija yra konfidenciali informacija
atsakomybę už jos saugojimą ir naudojimo teisėtumą. Kliento nuorodų, prieštaravimų ir pretenzijų dėl neteisėto trečiųjų 
asmenų Kodų kortelės naudojimo Bankas nepriima.
12.2.1.11. Klientas privalo užtikrinti sąlygas, užkertančias kelią nesankcionuotai prieigai prie Kodų kortelės, ir jis supran
ir prisiima visas rizikas, susijusias su Kodų kortelės ir elektroninio ryšio naudojimu už Banko rib
12.2.1.12. Jeigu Kodų kortelės informacija tapo (ar galėjo tapti) žinoma trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus sandorius sąskaitoje su lėšomis, atliktus 
pasinaudojus teisingu kodu iš Kodų kortelės, kol Bankas negaus iš Kliento raštiško 
Gavęs Kliento raštišką įspėjimą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Bankas anuliuoja Klientui išduotą Kodų 
kortelę. 
12.2.1.13. Susitarimas dėl Kodų kortelės naudojimo laikomas sudarytu neribotam laikotarpiui. Šalys turi teisę bet kada 
nutraukti naudojimąsi Kodų kortele, rašt
12.2.1.14. Susitarimo dėl Kodų kortelės naudojimo galio
sąskaitą. 
 

12.2.2. DIGIPASS tvarkymo ir naudojimo taisyklės
12.2.2.1. DIGIPASS – elektroninis įtaisas, kurio pagalba pagal Naudotojo instrukciją generuojami vienkartiniai autorizuoti 
kodai informacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi atlikti, taip pat dokumentams, išsiųstiems fakso, telekso, elektroninio 
pašto, interneto, MultiNet ir kitų ryšio priemonių pagalba, pasirašyti.
12.2.2.2. DIGIPASS VASCO 260 modelis apsaugotas penkių skaitmenų PIN 
informacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi atlikti. Šios rūšies įtaisui nėra Banko nustatytų limitų.
12.2.2.3. DIGIPASS GO6 modelis generuoja vienkartinius slaptažodžius informacijos tarp Kliento ir Banko ke
MultiNet atlikti. Šios rūšies įtaisui yra Banko skirtų limitų, kurie nustatomi Banko paslaugų įkainiuose. 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

tvarkymą, o taip pat duodamas pagal Taisykles bet kuriuos kitus nurodymus ir patvirtinimus Banko suteikiamų paslaugų 

12.2.1.3. Pavedimu laikomas Kliento atsiųstas mokėjimo nurodymas, užsakymas, prašymas, pranešimas ar kitas 
dokumentas sąskaitos tvarkymo Banke operacijoms atlikti.  

Kodų kortelė naudojama bet kuriai Kliento pavedimų rūšiai autorizuoti (elektronini
12.2.1.5. Bankas ir Klientas prilygina kodą, nurodytą Kodų kortelėje, elektroniniam parašui MultiNet.
12.2.1.6. Susitarimas dėl Kodų kortelės naudojimo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Klientas pateikė Bankui 
atitinkamą prašymą ir gavo Kodų kortelę. 
12.2.1.7. Pavedimus, autorizuotus teisingu Kodų kortelės kodu, Bankas ir Klientas pripažįsta galiojančiais, tinkamais 
dokumentais, lygiaverčiais tų dokumentų originalams, kuriuos pasirašė Kliento įgaliotas atstovas ir ant kurių yra Kliento 
antspaudo atspaudas, ir tuo pagrindu atliekami atitinkami informacijos pervedimai ir formavimai, sprendžiami ginčai bet 
kurioje įstaigoje, pateikiami dokumentai mokesčių inspekcijai ar kitoms valstybės valdžios ir valdymo įstaigoms, ir jų 
tekstas negali būti ginčijamas. Bankas netikrina Kliento parašo atvaizdo ir antspaudo atspaudo atitikimo ant dokumento, 
pasirašyto Kodų kortelės pagalba. 
12.2.1.8. Klientas turi teisę Kodų kortelės pagalba valdyti savo lėšas Banko atsiskaitomojoje sąskaitoje (valdyti sąskaitą), 
siųsdamas autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti, laikantis Kliento ir Banko sutarčių sąlygų, numatytos Banke 
procedūros, tarp jų Taisyklių reikalavimų ir galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių aktų.
12.2.1.9. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 
identifikuoti ar patvirtinti Pavedimą. 

Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu Bankas turi įtarimų dėl Kliento asmenybės ar Pavedimo autentiškumo, ir 
Bankui nepavyko susisiekti su Klientu Pavedimui patvirtinti, jeigu Klientas nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų
Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas dėl ryšio priemonių sutrikimų. 
12.2.1.10. Kodų kortelės informacija yra konfidenciali informacija, ir nuo jos gavimo momento Klientas prisiima visą 
atsakomybę už jos saugojimą ir naudojimo teisėtumą. Kliento nuorodų, prieštaravimų ir pretenzijų dėl neteisėto trečiųjų 

s naudojimo Bankas nepriima. 
12.2.1.11. Klientas privalo užtikrinti sąlygas, užkertančias kelią nesankcionuotai prieigai prie Kodų kortelės, ir jis supran
ir prisiima visas rizikas, susijusias su Kodų kortelės ir elektroninio ryšio naudojimu už Banko rib
12.2.1.12. Jeigu Kodų kortelės informacija tapo (ar galėjo tapti) žinoma trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus sandorius sąskaitoje su lėšomis, atliktus 

ojus teisingu kodu iš Kodų kortelės, kol Bankas negaus iš Kliento raštiško nurodymo 
Gavęs Kliento raštišką įspėjimą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Bankas anuliuoja Klientui išduotą Kodų 

mas dėl Kodų kortelės naudojimo laikomas sudarytu neribotam laikotarpiui. Šalys turi teisę bet kada 
nutraukti naudojimąsi Kodų kortele, raštu įspėjusios apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų.
12.2.1.14. Susitarimo dėl Kodų kortelės naudojimo galiojimas automatiškai nutraukiamas uždarant Kliento atsiskaitomąją 

DIGIPASS tvarkymo ir naudojimo taisyklės 
elektroninis įtaisas, kurio pagalba pagal Naudotojo instrukciją generuojami vienkartiniai autorizuoti 

ormacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi atlikti, taip pat dokumentams, išsiųstiems fakso, telekso, elektroninio 
MultiNet ir kitų ryšio priemonių pagalba, pasirašyti. 

12.2.2.2. DIGIPASS VASCO 260 modelis apsaugotas penkių skaitmenų PIN kodu ir generuoja vienkartinius slaptažodžius 
informacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi atlikti. Šios rūšies įtaisui nėra Banko nustatytų limitų.
12.2.2.3. DIGIPASS GO6 modelis generuoja vienkartinius slaptažodžius informacijos tarp Kliento ir Banko ke
MultiNet atlikti. Šios rūšies įtaisui yra Banko skirtų limitų, kurie nustatomi Banko paslaugų įkainiuose. 
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tvarkymą, o taip pat duodamas pagal Taisykles bet kuriuos kitus nurodymus ir patvirtinimus Banko suteikiamų paslaugų 

užsakymas, prašymas, pranešimas ar kitas 

Kodų kortelė naudojama bet kuriai Kliento pavedimų rūšiai autorizuoti (elektroniniu parašu) MultiNet. 
nurodytą Kodų kortelėje, elektroniniam parašui MultiNet. 

12.2.1.6. Susitarimas dėl Kodų kortelės naudojimo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Klientas pateikė Bankui 

dų kortelės kodu, Bankas ir Klientas pripažįsta galiojančiais, tinkamais 
dokumentais, lygiaverčiais tų dokumentų originalams, kuriuos pasirašė Kliento įgaliotas atstovas ir ant kurių yra Kliento 

ormacijos pervedimai ir formavimai, sprendžiami ginčai bet 
kurioje įstaigoje, pateikiami dokumentai mokesčių inspekcijai ar kitoms valstybės valdžios ir valdymo įstaigoms, ir jų 

tspaudo atspaudo atitikimo ant dokumento, 

12.2.1.8. Klientas turi teisę Kodų kortelės pagalba valdyti savo lėšas Banko atsiskaitomojoje sąskaitoje (valdyti sąskaitą), 
i, laikantis Kliento ir Banko sutarčių sąlygų, numatytos Banke 

procedūros, tarp jų Taisyklių reikalavimų ir galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių aktų. 
12.2.1.9. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nurodymų, patikslinančių 
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 

tarimų dėl Kliento asmenybės ar Pavedimo autentiškumo, ir 
Bankui nepavyko susisiekti su Klientu Pavedimui patvirtinti, jeigu Klientas nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų, ir jeigu 

ir nuo jos gavimo momento Klientas prisiima visą 
atsakomybę už jos saugojimą ir naudojimo teisėtumą. Kliento nuorodų, prieštaravimų ir pretenzijų dėl neteisėto trečiųjų 

12.2.1.11. Klientas privalo užtikrinti sąlygas, užkertančias kelią nesankcionuotai prieigai prie Kodų kortelės, ir jis supranta 
ir prisiima visas rizikas, susijusias su Kodų kortelės ir elektroninio ryšio naudojimu už Banko ribų. 
12.2.1.12. Jeigu Kodų kortelės informacija tapo (ar galėjo tapti) žinoma trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus sandorius sąskaitoje su lėšomis, atliktus 

nurodymo dėl operacijų pristabdymo. 
Gavęs Kliento raštišką įspėjimą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Bankas anuliuoja Klientui išduotą Kodų 

mas dėl Kodų kortelės naudojimo laikomas sudarytu neribotam laikotarpiui. Šalys turi teisę bet kada 
apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. 

jimas automatiškai nutraukiamas uždarant Kliento atsiskaitomąją 

elektroninis įtaisas, kurio pagalba pagal Naudotojo instrukciją generuojami vienkartiniai autorizuoti 
ormacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi atlikti, taip pat dokumentams, išsiųstiems fakso, telekso, elektroninio 

kodu ir generuoja vienkartinius slaptažodžius 
informacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi atlikti. Šios rūšies įtaisui nėra Banko nustatytų limitų. 
12.2.2.3. DIGIPASS GO6 modelis generuoja vienkartinius slaptažodžius informacijos tarp Kliento ir Banko keitimuisi 
MultiNet atlikti. Šios rūšies įtaisui yra Banko skirtų limitų, kurie nustatomi Banko paslaugų įkainiuose.  



 

12.2.2.4. Remdamasis Kliento Pareiškimu dėl Nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo, Bankas gali suteikti 
Klientui teisę (galimybę) naudotis 
pat pagal Taisykles davęs bet kuriuos kitus 
12.2.2.5.Pavedimu laikomas Kliento pateiktas mokėjimo
dokumentas Banko sąskaitos tvarkymo operacijoms atlikti.
12.2.2.6. DIGIPASS naudojamas kodams generuoti ir bet kurios rūšies Kliento Pavedimams autorizuoti (elektronini
parašu) ir tokių Pavedimų au
kitas elektroninio ryšio priemones.
12.2.2.7. Bankas ir Klientas prilygina kodą, sugeneruotą 
12.2.2.8. Susitarimas dėl DIGIPAS
atitinkamą pareiškimą ir gavo 
12.2.2.9. Pavedimus, autorizuotus (pasirašytus elektroniniu parašu) teisingu kod
pripažįsta galiojančiais, tinkamais dokumentais, lygiaverčiais originalams tų dokumentų, kuriuos pasirašė Kliento 
įgaliotas atstovas ir ant kurio yra Kliento antspaudo atspaudas
spręsti ginčus bet kurioje įstaigoje, pateikti dokumentus mokesčių inspekcijai ar kitoms valstybės valdžios ir valdymo 
įstaigoms, o jų tekstas negali būti ginčijamas. Bankas netikrina Kliento parašo atvaizdo ir antspaudo atspaudo atitikimo 
ant dokumento, pasirašyto DIGIPASS
12.2.2.10. Klientas turi teisę, naudodamasis sugeneruotais 
sąskaitoje (valdyti sąskaitą), išsiuntęs autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti, 
sąlygų, numatytos Banke tvarkos, taip pat Taisyklių reikalavimų ir galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių aktų.
12.2.2.11. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nur
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 
identifikuoti ar patvirtinti Pavedimą

 Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu Bankas turi įtarimų dėl K
autentiškumo, ir Bankui nepavyko susisiekti su Klientu Pavedimui patvirtinti, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklių 
reikalavimų, ir jeigu Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas dėl ryšio priemonių sutrikimų.
12.2.2.12. DIGIPASS ir jo pagalba generuoti kodai yra konfidenciali informacija, ir nuo jų gavimo momento Klientas 
prisiima visą atsakomybę už jų saugojimą ir panaudojimo teisėtumą. Kliento nuorodų
neteisėto trečiųjų asmenų DIGIPASS
12.2.2.13. Klientas privalo užtikrinti, kad bus užkirstas kelias bet kokiai nesankcionuotai prieigai prie 
supranta ir prisiima visas rizikas, susijusias su 
12.2.2.14. Jeigu DIGIPASS tapo (ar galėjo tapti) prieinamas trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant informuoti 
apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus sandorius su lėšomis sąskaitoje, atliktus 
pasinaudojus teisingu kodu, 
pristabdymo. 
12.2.2.15. Gavęs Kliento raštišką įspėjimą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Bankas anuliuoja Klientui išduotą 
DIGIPASS. 
12.2.2.16. Susitarimas dėl DI
nutraukti naudojimąsi DIGIPASS
12.2.2.17. Susitarimo dėl DIGIPASS
sąskaitą. 

12.2.3. Multinet sistemos tvarkymo ir naudojimo taisyklės
12.2.3.1. Terminologija: 
12.2.3.1.1. Interneto banko sistema MultiNet (MultiNet)
informacija tarp Kliento ir Banko, reikalingas banko operacijoms atlikti, vyksta naudojant visuotinį INTERNETO tinklą;
12.2.3.1.2. Vartotojo vardas 
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12.2.2.4. Remdamasis Kliento Pareiškimu dėl Nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo, Bankas gali suteikti 
) naudotis DIGIPASS, užtikrinęs atidaryto Banke Kliento atsiskaitomosios sąskaitos tvarkymą, taip 

pat pagal Taisykles davęs bet kuriuos kitus nurodymus ir patvirtinimus Banko suteikiamų paslaugų ribose.
12.2.2.5.Pavedimu laikomas Kliento pateiktas mokėjimo nurodymas, užsakymas, pareiškimas, pranešimas arba kitas 
dokumentas Banko sąskaitos tvarkymo operacijoms atlikti. 

naudojamas kodams generuoti ir bet kurios rūšies Kliento Pavedimams autorizuoti (elektronini
) ir tokių Pavedimų autentiškumui užtikrinti ir patvirtinti, jeigu jie perduoti naudojant teleksą, faksą, internetą a

kitas elektroninio ryšio priemones. 
12.2.2.7. Bankas ir Klientas prilygina kodą, sugeneruotą DIGIPASS, elektroniniam parašui.

DIGIPASS naudojamo laikomas sudarytas nuo to momento, kai Klientas pateikė Bankui 
atitinkamą pareiškimą ir gavo DIGIPASS, kuris turi būti naudojamas laikantis Naudotojo instrukcijos.
12.2.2.9. Pavedimus, autorizuotus (pasirašytus elektroniniu parašu) teisingu kodu, sugeneruotu 
pripažįsta galiojančiais, tinkamais dokumentais, lygiaverčiais originalams tų dokumentų, kuriuos pasirašė Kliento 
įgaliotas atstovas ir ant kurio yra Kliento antspaudo atspaudas, ir kurie yra pagrindas suteikti ir paruošti i
spręsti ginčus bet kurioje įstaigoje, pateikti dokumentus mokesčių inspekcijai ar kitoms valstybės valdžios ir valdymo 
įstaigoms, o jų tekstas negali būti ginčijamas. Bankas netikrina Kliento parašo atvaizdo ir antspaudo atspaudo atitikimo 

DIGIPASS pagalba. 
12.2.2.10. Klientas turi teisę, naudodamasis sugeneruotais DIGIPASS kodais, tvarkyti savo lėšas Banko atsiskaitomojoje 
sąskaitoje (valdyti sąskaitą), išsiuntęs autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti, 
sąlygų, numatytos Banke tvarkos, taip pat Taisyklių reikalavimų ir galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių aktų.
12.2.2.11. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nur
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 
identifikuoti ar patvirtinti Pavedimą. 
Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu Bankas turi įtarimų dėl K
autentiškumo, ir Bankui nepavyko susisiekti su Klientu Pavedimui patvirtinti, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklių 

ir jeigu Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas dėl ryšio priemonių sutrikimų.
ir jo pagalba generuoti kodai yra konfidenciali informacija, ir nuo jų gavimo momento Klientas 

prisiima visą atsakomybę už jų saugojimą ir panaudojimo teisėtumą. Kliento nuorodų
DIGIPASS panaudojimo Bankas nepriima. 

12.2.2.13. Klientas privalo užtikrinti, kad bus užkirstas kelias bet kokiai nesankcionuotai prieigai prie 
supranta ir prisiima visas rizikas, susijusias su DIGIPASS ir elektroninio ryšio naudojimu už Banko ribų.

tapo (ar galėjo tapti) prieinamas trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant informuoti 
apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus sandorius su lėšomis sąskaitoje, atliktus 
pasinaudojus teisingu kodu, sugeneruotu DIGIPASS, kol Bankas negaus Kliento raštiško pavedimo dėl operacijos 

12.2.2.15. Gavęs Kliento raštišką įspėjimą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Bankas anuliuoja Klientui išduotą 

DIGIPASS naudojimo laikomas sudarytu neribotam laikotarpiui. Šalys turi teisę bet kada 
DIGIPASS, raštu įspėjusios apie tai kitą Šalį prieš 30 dienų. 

DIGIPASS naudojimo galiojimas automatiškai nutraukiamas, užda

Multinet sistemos tvarkymo ir naudojimo taisyklės 

. Interneto banko sistema MultiNet (MultiNet) − elektroninė atsiskaitymų sistema, kurioje apsikeitimas 
informacija tarp Kliento ir Banko, reikalingas banko operacijoms atlikti, vyksta naudojant visuotinį INTERNETO tinklą;

Vartotojo vardas (Login Name) – skaičių ir lotyniškų raidžių derinys, skirtas Klientui identifikuoti;
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12.2.2.4. Remdamasis Kliento Pareiškimu dėl Nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo, Bankas gali suteikti 
, užtikrinęs atidaryto Banke Kliento atsiskaitomosios sąskaitos tvarkymą, taip 

ir patvirtinimus Banko suteikiamų paslaugų ribose. 
nurodymas, užsakymas, pareiškimas, pranešimas arba kitas 

naudojamas kodams generuoti ir bet kurios rūšies Kliento Pavedimams autorizuoti (elektroniniu 
tentiškumui užtikrinti ir patvirtinti, jeigu jie perduoti naudojant teleksą, faksą, internetą ar 

, elektroniniam parašui. 
momento, kai Klientas pateikė Bankui 

, kuris turi būti naudojamas laikantis Naudotojo instrukcijos. 
u, sugeneruotu DIGIPASS, Bankas 

pripažįsta galiojančiais, tinkamais dokumentais, lygiaverčiais originalams tų dokumentų, kuriuos pasirašė Kliento 
ir kurie yra pagrindas suteikti ir paruošti informaciją, 

spręsti ginčus bet kurioje įstaigoje, pateikti dokumentus mokesčių inspekcijai ar kitoms valstybės valdžios ir valdymo 
įstaigoms, o jų tekstas negali būti ginčijamas. Bankas netikrina Kliento parašo atvaizdo ir antspaudo atspaudo atitikimo 

tvarkyti savo lėšas Banko atsiskaitomojoje 
sąskaitoje (valdyti sąskaitą), išsiuntęs autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti, laikantis Kliento ir Banko sutarčių 
sąlygų, numatytos Banke tvarkos, taip pat Taisyklių reikalavimų ir galiojančių Lietuvos Respublikoje normatyvinių aktų. 
12.2.2.11. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nurodymų, patikslinančių 
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 

Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu Bankas turi įtarimų dėl Kliento asmenybės ar Pavedimo 
autentiškumo, ir Bankui nepavyko susisiekti su Klientu Pavedimui patvirtinti, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklių 

ir jeigu Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas dėl ryšio priemonių sutrikimų. 
ir jo pagalba generuoti kodai yra konfidenciali informacija, ir nuo jų gavimo momento Klientas 

prisiima visą atsakomybę už jų saugojimą ir panaudojimo teisėtumą. Kliento nuorodų, prieštaravimų ir pretenzijų dėl 

12.2.2.13. Klientas privalo užtikrinti, kad bus užkirstas kelias bet kokiai nesankcionuotai prieigai prie DIGIPASS. Klientas 
ir elektroninio ryšio naudojimu už Banko ribų. 

tapo (ar galėjo tapti) prieinamas trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant informuoti 
apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus sandorius su lėšomis sąskaitoje, atliktus 

, kol Bankas negaus Kliento raštiško pavedimo dėl operacijos 

12.2.2.15. Gavęs Kliento raštišką įspėjimą dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, Bankas anuliuoja Klientui išduotą 

naudojimo laikomas sudarytu neribotam laikotarpiui. Šalys turi teisę bet kada 

naudojimo galiojimas automatiškai nutraukiamas, uždarant Kliento atsiskaitomąją 

ė atsiskaitymų sistema, kurioje apsikeitimas 
informacija tarp Kliento ir Banko, reikalingas banko operacijoms atlikti, vyksta naudojant visuotinį INTERNETO tinklą; 

s, skirtas Klientui identifikuoti; 



 

12.2.3.1.3. Vartotojo slaptažodis
naudojimosi ja pradžią; 
12.2.3.1.4. Pavedimas − mok
pateiktas naudojant MultiNet sistemą;
12.2.3.1.5. Vartotojo vadovas
sistema, ir su kuriuo Klientas privalo susipažinti, pasirašydamas naudojim
12.2.3.1.6. Elektroninis parašas
asmenybę ir užtikrina Pavedimo autentiškumą. Bankas ir Klientas prilygina elektroniniam parašui 
lentelės raktą, sugeneruotą DIGIPASS
12.2.3.1.7. Kodų kortelė –
Klientui identifikuoti MultiNet sistemoje
12.2.3.1.8. DIGIPASS – elektroninis įtaisas, kurio pagalba pagal 
prisijungti prie MultiNet, Kliento Pavedimams autorizuoti bei užtikrinti šių Pavedimų autentiškumą, jeigu jie perduoti per 
MultiNet sistemą. Klientas privalo gauti 
EUR 7500. 
12.2.3.2. Pagal nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo Prašymą, Bankas gali suteikti Klientui teisę 
(galimybę) naudotis MultiNet sistema kartu su visuotiniu INTERNETO tinklu, užtikrindamas 
atsiskaitomųjų ir kitų sąskaitų tvarkymą ir jų informacijos prieinamumą, taip pat kitų MultiNet pagal Taisykles
banko operacijų atlikimą.  
12.2.3.3. Pagal nuotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo Prašymą, Klientas 
įėjimą į sistemą tik iš tam tikrų IP adresų. Tai leis susiaurinti prisijungimo galimybę prie
paslaugų teikėjas naudoja prisijungimo prie interneto dinaminius IP adresus (ADSL), Klientas turi nurodyti
adresų diapazoną. Jeigu Klientas prisijungia per du ar daugiau interneto paslaugų teikėjus, jis turi pateikti kiekvieno 
interneto paslaugų teikėjo adresų diapazoną.
Klientas privalo nurodyti tam tikrus viešus IP adresus arba adresų grupę Pare

         Pasikeičiant IP adresams, būtina iš anksto pateikti 
užregistruoti nauji IP adresai, bus neįmanoma įeiti į sistemą. Darbui atnaujinti, būtina pa
12.2.3.4. Sutartis dėl naudojimosi MultiNet
prašymą ir gavo užklijuotame voke 
tai patvirtina savo parašu. 
12.2.3.5. Klientas turi teisę MultiNet pagalba peržiūrėti informaciją ir valdyti savo lėšas (tvarkyti sąskaitas) Banko 
atsiskaitomosiose sąskaitose, siųsdamas autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti bet kuriuo pa
priima vykdyti Pavedimą banko operacijoms atlikti Banko darbo metu, laikydamasis Banke nustatytos tvarkos ir 
galiojančių Lietuvos Respubliko
12.2.3.6. Pavedimus, išsiųstus MultiNet pagalba, jeigu jie sudaryt
Šalys pripažįsta galiojančiais, tinkamais dokumentais, lygiaverčiais dokumentų originalams, kuriuos pasirašė Kliento 
įgaliotas atstovas ir ant kurių yra Kliento antspaudo atspaudas, ir tuo pagrindu a
pervedimai ir formavimai, nagrinėjami ginčai bet kurioje įstaigoje, pateikiami dokumentai mokesčių inspekcijai ar kitoms 
valstybės valdžios ir valdymo institucijoms
12.2.3.7. MultiNet paslaugos INTERNETO tinkle (adresas: 
parą, išskyrus Pavedimų, kuriuos Bankas atlieka savo darbo metu, vykdymą; taip pat tais atvejais, kai sistemos darbas 
pristabdomas norint pravesti būtinus renginius, susijusius su MultiNet paslaugų eksploatavimu, modernizavimu ir taip pat 
su elektros srovės tiekimo sutrikimais, ir kitais panašiais suplanuotais ir nesuplanuotais atvejais. Tais atvejais, kai vykdo
suplanuoti sistemų tvarkymo darbai, Bankas laiku įspėja Klientą apie paslaugų prieinamumo apribojimą.

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

slaptažodis − skaičių ir lotyniškų raidžių derinys, užtikrinantis Kliento prieigą prie MultiNet ir 

− mokėjimo nurodymas, užsakymas, pranešimas, pareiškim
pateiktas naudojant MultiNet sistemą; 

vadovas − Banko parengtas dokumentas, kuriame paaiškinama, kaip reikia dirbti su MultiNet 
sistema, ir su kuriuo Klientas privalo susipažinti, pasirašydamas naudojimosi MultiNet sistema Prašymus.

. Elektroninis parašas − įtraukti į Pavedimą ir logiškai susiję elektroniniai duomenys, kurie patvirtina Kliento 
asmenybę ir užtikrina Pavedimo autentiškumą. Bankas ir Klientas prilygina elektroniniam parašui 

DIGIPASS, kurie buvo įvesti į MultiNet sistemą Pavedimui patvirtinti.
– speciali Banko išduota kortelė, ant kurios yra pavaizduoti aštuonženkliai skaičiai, naudojami 

Klientui identifikuoti MultiNet sistemoje ir gautiems iš Kliento Pavedimams autorizuoti.
elektroninis įtaisas, kurio pagalba pagal vartotojo vadovą generuojami vienkartiniai slaptažodžiai 

prisijungti prie MultiNet, Kliento Pavedimams autorizuoti bei užtikrinti šių Pavedimų autentiškumą, jeigu jie perduoti per 
MultiNet sistemą. Klientas privalo gauti DIGIPASS, kad galėtų atlikti operacijas, kurių ekvivalentas bet kuria valiuta 

uotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo Prašymą, Bankas gali suteikti Klientui teisę 
MultiNet sistema kartu su visuotiniu INTERNETO tinklu, užtikrindamas 

atsiskaitomųjų ir kitų sąskaitų tvarkymą ir jų informacijos prieinamumą, taip pat kitų MultiNet pagal Taisykles

uotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo Prašymą, Klientas 
įėjimą į sistemą tik iš tam tikrų IP adresų. Tai leis susiaurinti prisijungimo galimybę prie
paslaugų teikėjas naudoja prisijungimo prie interneto dinaminius IP adresus (ADSL), Klientas turi nurodyti
adresų diapazoną. Jeigu Klientas prisijungia per du ar daugiau interneto paslaugų teikėjus, jis turi pateikti kiekvieno 
interneto paslaugų teikėjo adresų diapazoną. 
Klientas privalo nurodyti tam tikrus viešus IP adresus arba adresų grupę Pareiškime dėl MultiNet naudojimo.

Pasikeičiant IP adresams, būtina iš anksto pateikti Bankui naujus duomenis, nes jeigu IP adresai pasikeis prieš tai, kai bus 
užregistruoti nauji IP adresai, bus neįmanoma įeiti į sistemą. Darbui atnaujinti, būtina pa
12.2.3.4. Sutartis dėl naudojimosi MultiNet laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas pateikė Bankui atitinkamą 
prašymą ir gavo užklijuotame voke Vartotojo vardą ir Vartotojo slaptažodį kartu su Kodų kortele arba 

12.2.3.5. Klientas turi teisę MultiNet pagalba peržiūrėti informaciją ir valdyti savo lėšas (tvarkyti sąskaitas) Banko 
atsiskaitomosiose sąskaitose, siųsdamas autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti bet kuriuo pa
priima vykdyti Pavedimą banko operacijoms atlikti Banko darbo metu, laikydamasis Banke nustatytos tvarkos ir 
galiojančių Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų reikalavimų. 
12.2.3.6. Pavedimus, išsiųstus MultiNet pagalba, jeigu jie sudaryti ir išsiųsti pasinaudojus teisingu Elektroniniu parašu, 
Šalys pripažįsta galiojančiais, tinkamais dokumentais, lygiaverčiais dokumentų originalams, kuriuos pasirašė Kliento 
įgaliotas atstovas ir ant kurių yra Kliento antspaudo atspaudas, ir tuo pagrindu a
pervedimai ir formavimai, nagrinėjami ginčai bet kurioje įstaigoje, pateikiami dokumentai mokesčių inspekcijai ar kitoms 
valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, ir jų tekstas yra neginčijamas. 

gos INTERNETO tinkle (adresas: https://www.multinetbank.eu
parą, išskyrus Pavedimų, kuriuos Bankas atlieka savo darbo metu, vykdymą; taip pat tais atvejais, kai sistemos darbas 

tabdomas norint pravesti būtinus renginius, susijusius su MultiNet paslaugų eksploatavimu, modernizavimu ir taip pat 
su elektros srovės tiekimo sutrikimais, ir kitais panašiais suplanuotais ir nesuplanuotais atvejais. Tais atvejais, kai vykdo

sistemų tvarkymo darbai, Bankas laiku įspėja Klientą apie paslaugų prieinamumo apribojimą.
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ų ir lotyniškų raidžių derinys, užtikrinantis Kliento prieigą prie MultiNet ir 

, užsakymas, pranešimas, pareiškimas ar kitas Kliento dokumentas, 

− Banko parengtas dokumentas, kuriame paaiškinama, kaip reikia dirbti su MultiNet 
sistema Prašymus. 

įtraukti į Pavedimą ir logiškai susiję elektroniniai duomenys, kurie patvirtina Kliento 
asmenybę ir užtikrina Pavedimo autentiškumą. Bankas ir Klientas prilygina elektroniniam parašui Vartotojo vardą ir Kodų 

, kurie buvo įvesti į MultiNet sistemą Pavedimui patvirtinti. 
speciali Banko išduota kortelė, ant kurios yra pavaizduoti aštuonženkliai skaičiai, naudojami 

ir gautiems iš Kliento Pavedimams autorizuoti. 
vadovą generuojami vienkartiniai slaptažodžiai 

prisijungti prie MultiNet, Kliento Pavedimams autorizuoti bei užtikrinti šių Pavedimų autentiškumą, jeigu jie perduoti per 
kurių ekvivalentas bet kuria valiuta viršija 

uotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo Prašymą, Bankas gali suteikti Klientui teisę 
MultiNet sistema kartu su visuotiniu INTERNETO tinklu, užtikrindamas Banke atidarytų Kliento 

atsiskaitomųjų ir kitų sąskaitų tvarkymą ir jų informacijos prieinamumą, taip pat kitų MultiNet pagal Taisykles numatytų 

uotolinio Klientų aptarnavimo sistemos naudojimo Prašymą, Klientas turi teisę (galimybę) apriboti 
įėjimą į sistemą tik iš tam tikrų IP adresų. Tai leis susiaurinti prisijungimo galimybę prie MultiNet. Jeigu interneto 
paslaugų teikėjas naudoja prisijungimo prie interneto dinaminius IP adresus (ADSL), Klientas turi nurodyti jo naudojamų 
adresų diapazoną. Jeigu Klientas prisijungia per du ar daugiau interneto paslaugų teikėjus, jis turi pateikti kiekvieno 

iškime dėl MultiNet naudojimo. 
ankui naujus duomenis, nes jeigu IP adresai pasikeis prieš tai, kai bus 

užregistruoti nauji IP adresai, bus neįmanoma įeiti į sistemą. Darbui atnaujinti, būtina pateikti Bankui prašymą. 
laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas pateikė Bankui atitinkamą 

slaptažodį kartu su Kodų kortele arba DIGIPASS, ir Klientas 

12.2.3.5. Klientas turi teisę MultiNet pagalba peržiūrėti informaciją ir valdyti savo lėšas (tvarkyti sąskaitas) Banko 
atsiskaitomosiose sąskaitose, siųsdamas autorizuotą Pavedimą banko operacijoms atlikti bet kuriuo paros metu. Bankas 
priima vykdyti Pavedimą banko operacijoms atlikti Banko darbo metu, laikydamasis Banke nustatytos tvarkos ir 

i ir išsiųsti pasinaudojus teisingu Elektroniniu parašu, 
Šalys pripažįsta galiojančiais, tinkamais dokumentais, lygiaverčiais dokumentų originalams, kuriuos pasirašė Kliento 
įgaliotas atstovas ir ant kurių yra Kliento antspaudo atspaudas, ir tuo pagrindu atliekami atitinkami informacijos 
pervedimai ir formavimai, nagrinėjami ginčai bet kurioje įstaigoje, pateikiami dokumentai mokesčių inspekcijai ar kitoms 

https://www.multinetbank.eu ) on-line režimu 24 valandas per 
parą, išskyrus Pavedimų, kuriuos Bankas atlieka savo darbo metu, vykdymą; taip pat tais atvejais, kai sistemos darbas 

tabdomas norint pravesti būtinus renginius, susijusius su MultiNet paslaugų eksploatavimu, modernizavimu ir taip pat 
su elektros srovės tiekimo sutrikimais, ir kitais panašiais suplanuotais ir nesuplanuotais atvejais. Tais atvejais, kai vykdomi 

sistemų tvarkymo darbai, Bankas laiku įspėja Klientą apie paslaugų prieinamumo apribojimą. 



 

12.2.3.8. Klientas, pirmą kartą prisijungdamas prie MultiNet prieš jos naudojimą, privalo pakeisti 
(toliau šiame skyriuje − slaptažodis). Jeigu 
Bankas neatsako už galimus Kliento nuostolius.
12.2.3.9. Po Kliento pirmo prisijungimo prie MultiNet, slaptažodis žinomas tik Klientui, ir jis turi teisę jį savarankiškai 
keisti. Jeigu Klientas pamiršo slaptažodį, Bankas, po Kliento identifikavimo, suteikia jam galimybę įvesti naują slaptažodį.
12.2.3.10. Vartotojo vardas ir slaptažodis, Kodų kortelė ar 
momento Klientas prisiima visą
nuorodų, prieštaravimų ir pretenzijų dėl neteisėto trečiųjų asmenų 
Digipass įtaiso naudojimo. 
12.2.3.11. Jeigu konfidenciali informacija tapo (ar galėjo tapti) žinoma trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus, susijusius su lėšomis sąskaitoje 
sandorius, atliktus pasinaudojus teisingu Elektroniniu parašu, kol Bankas negaus Kliento raštiško operacijų pristabdymo 
nurodymo. 
12.2.3.12. Prieiga prie MultiNet paslaugų gali būti užblokuota nedelsiant, jeigu Klientas:

12.2.3.12.1. penkis kartus neteisingai įvedė slaptažod
  12.2.3.12.2. tris kartus neteisingai įvedė raktą iš Kodų kortelės arba DIGIPASS generuojamą kodą;
 12.2.3.12.3. jeigu įrenginiai, programinė įranga arba prisijungimo prie MultiNet duomenys, kuriais naudojasi Klientas, 
kelia pavojų paslaugos saugumui;
 12.2.3.12.4. jeigu Bankas įtaria neautorizuotų paslaugų naudojimu, tarp jų bandymais apeiti saugumo sistemą.
12.2.3.13. Klientas privalo tiksliai ir teisingai formuluoti Pavedimus. Mokėjimo 
nustatytus reikalavimus, nurodant visus teisingus gavėjo rekvizitus. Vykd
klaidas, neatitikimus ir netikslumus, atsiradusius dėl informacinių sistemų ir tinklų veikimo klaidų ar sutrikimų, taip pat 
ryšio sistemų, tinklų ir pan. už Banko
panašių priežasčių, atsiradusių dėl nepriklausančių nuo Banko priežasčių.
12.2.3.14. Bankas vykdo Pavedimus pagal jų turinį, netikrindamas mokėjimo ir kitų Kliento nur
ar nurodymų. Tačiau, jeigu jie akivaizdžiai neatitinka Bankui žinomų ir galiojančių rekvizitų, Bankas turi teisę, tačiau 
neprivalo, uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų ir nurodymų, patikslinančių anksči
Papildomos Banko išlaidos, atsiradusios vykdant tokius Pavedimus, apmokamos Kliento lėšomis pagal galiojančius Banko 
paslaugų įkainius. 
12.2.3.15. Įvesdamas Pavedimą ar atlikdamas bet kuriuos kitus siūlomus MultiNet veiksmus, Klientas privalo ve
kruopščiau, laikydamasis Vartotojo 
12.2.3.15.6. Jeigu Klientui reikia pagalbos ar konsultacijos, susijusios su MultiNet naudojimusi, jis gali paskambinti ar 
asmeniškai pasiteirauti Banko darbuotojo, atsakingo už
12.2.3.17. Klientas turi užtikrinti
Kliento Elektroninį parašą, ir Klientas supranta ir prisiima visas rizikas, susijusias su MultiNet ir elektroninio ryšio 
priemonių naudojimu už Banko ribų.
12.2.3.18. Klientas privalo autorizuoti, tai yra Elektroniniu parašu patvirtinti kiekvieną Pavedimą, pateikt
MultiNet pagalba. Klientas patvirtina, kad jis sutinka su Banko teise, tačiau ne su pareiga jo nuožiūra reikalauti 
papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį identifikuoti ar Pavedimui patvirtinti.
12.2.3.19. Bankas privalo, Taisyklių ir 
MultiNet Kliento sąskaitų būklę, priimti Pavedimus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su
12.2.3.20. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nurodymų, patikslinančių 
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti pa
identifikuoti ar Pavedimui patvirtinti.
12.2.3.21. Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu:
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12.2.3.8. Klientas, pirmą kartą prisijungdamas prie MultiNet prieš jos naudojimą, privalo pakeisti 
− slaptažodis). Jeigu Klientas nevykdo šio punkto pirmajame sakinyje numatyto įsipareigojimo, 

Bankas neatsako už galimus Kliento nuostolius. 
12.2.3.9. Po Kliento pirmo prisijungimo prie MultiNet, slaptažodis žinomas tik Klientui, ir jis turi teisę jį savarankiškai 

Klientas pamiršo slaptažodį, Bankas, po Kliento identifikavimo, suteikia jam galimybę įvesti naują slaptažodį.
vardas ir slaptažodis, Kodų kortelė ar DIGIPASS yra konfidenciali informacija. Nuo jų gavimo 

momento Klientas prisiima visą atsakomybę už jų saugojimą ir panaudojimo teisėtumą. Bankas nepriima Kliento 
nuorodų, prieštaravimų ir pretenzijų dėl neteisėto trečiųjų asmenų Vartotojo vardo, slaptažodžio ir Kodų kortelės ar 

12.2.3.11. Jeigu konfidenciali informacija tapo (ar galėjo tapti) žinoma trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus, susijusius su lėšomis sąskaitoje 

pasinaudojus teisingu Elektroniniu parašu, kol Bankas negaus Kliento raštiško operacijų pristabdymo 

12.2.3.12. Prieiga prie MultiNet paslaugų gali būti užblokuota nedelsiant, jeigu Klientas:
12.2.3.12.1. penkis kartus neteisingai įvedė slaptažodį; 
12.2.3.12.2. tris kartus neteisingai įvedė raktą iš Kodų kortelės arba DIGIPASS generuojamą kodą;
12.2.3.12.3. jeigu įrenginiai, programinė įranga arba prisijungimo prie MultiNet duomenys, kuriais naudojasi Klientas, 

kelia pavojų paslaugos saugumui; 
12.2.3.12.4. jeigu Bankas įtaria neautorizuotų paslaugų naudojimu, tarp jų bandymais apeiti saugumo sistemą.

12.2.3.13. Klientas privalo tiksliai ir teisingai formuluoti Pavedimus. Mokėjimo nurodymai 
, nurodant visus teisingus gavėjo rekvizitus. Vykdydamas Pavedim

klaidas, neatitikimus ir netikslumus, atsiradusius dėl informacinių sistemų ir tinklų veikimo klaidų ar sutrikimų, taip pat 
ryšio sistemų, tinklų ir pan. už Banko ribų, dėl neaiškių, nepilnų, netikslių ar neteisingų Kliento instrukcijų ir pavedimų ir 

priežasčių, atsiradusių dėl nepriklausančių nuo Banko priežasčių. 
12.2.3.14. Bankas vykdo Pavedimus pagal jų turinį, netikrindamas mokėjimo ir kitų Kliento nur
ar nurodymų. Tačiau, jeigu jie akivaizdžiai neatitinka Bankui žinomų ir galiojančių rekvizitų, Bankas turi teisę, tačiau 
neprivalo, uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų ir nurodymų, patikslinančių anksči
Papildomos Banko išlaidos, atsiradusios vykdant tokius Pavedimus, apmokamos Kliento lėšomis pagal galiojančius Banko 

12.2.3.15. Įvesdamas Pavedimą ar atlikdamas bet kuriuos kitus siūlomus MultiNet veiksmus, Klientas privalo ve
Vartotojo vadovo nustatytos tvarkos.  

12.2.3.15.6. Jeigu Klientui reikia pagalbos ar konsultacijos, susijusios su MultiNet naudojimusi, jis gali paskambinti ar 
asmeniškai pasiteirauti Banko darbuotojo, atsakingo už MultiNet. 
12.2.3.17. Klientas turi užtikrinti aplinkybes, užkertančias kelią nesankcionuotai prieigai prie
Kliento Elektroninį parašą, ir Klientas supranta ir prisiima visas rizikas, susijusias su MultiNet ir elektroninio ryšio 

ojimu už Banko ribų. 
12.2.3.18. Klientas privalo autorizuoti, tai yra Elektroniniu parašu patvirtinti kiekvieną Pavedimą, pateikt
MultiNet pagalba. Klientas patvirtina, kad jis sutinka su Banko teise, tačiau ne su pareiga jo nuožiūra reikalauti 

ildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį identifikuoti ar Pavedimui patvirtinti.
12.2.3.19. Bankas privalo, Taisyklių ir Vartotojo vadovo nustatyta tvarka, pateikti Klientui informaciją apie prijungtų prie 

sąskaitų būklę, priimti Pavedimus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su
12.2.3.20. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nurodymų, patikslinančių 
anksčiau gautą Pavedimą, taip pat pareikalauti papildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 
identifikuoti ar Pavedimui patvirtinti. 
12.2.3.21. Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jeigu: 
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12.2.3.8. Klientas, pirmą kartą prisijungdamas prie MultiNet prieš jos naudojimą, privalo pakeisti Vartotojo slaptažodį 
Klientas nevykdo šio punkto pirmajame sakinyje numatyto įsipareigojimo, 

12.2.3.9. Po Kliento pirmo prisijungimo prie MultiNet, slaptažodis žinomas tik Klientui, ir jis turi teisę jį savarankiškai 
Klientas pamiršo slaptažodį, Bankas, po Kliento identifikavimo, suteikia jam galimybę įvesti naują slaptažodį. 

yra konfidenciali informacija. Nuo jų gavimo 
atsakomybę už jų saugojimą ir panaudojimo teisėtumą. Bankas nepriima Kliento 

vardo, slaptažodžio ir Kodų kortelės ar 

12.2.3.11. Jeigu konfidenciali informacija tapo (ar galėjo tapti) žinoma trečiajam asmeniui, Klientas privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Banką. Bankas nėra atsakingas už mokėjimo operacijas ir kitus, susijusius su lėšomis sąskaitoje 

pasinaudojus teisingu Elektroniniu parašu, kol Bankas negaus Kliento raštiško operacijų pristabdymo 

12.2.3.12. Prieiga prie MultiNet paslaugų gali būti užblokuota nedelsiant, jeigu Klientas: 

12.2.3.12.2. tris kartus neteisingai įvedė raktą iš Kodų kortelės arba DIGIPASS generuojamą kodą; 
12.2.3.12.3. jeigu įrenginiai, programinė įranga arba prisijungimo prie MultiNet duomenys, kuriais naudojasi Klientas, 

12.2.3.12.4. jeigu Bankas įtaria neautorizuotų paslaugų naudojimu, tarp jų bandymais apeiti saugumo sistemą. 
nurodymai turi būti įforminti pagal Banko 

Pavedimus, Bankas nėra atsakingas už 
klaidas, neatitikimus ir netikslumus, atsiradusius dėl informacinių sistemų ir tinklų veikimo klaidų ar sutrikimų, taip pat 

ribų, dėl neaiškių, nepilnų, netikslių ar neteisingų Kliento instrukcijų ir pavedimų ir 

12.2.3.14. Bankas vykdo Pavedimus pagal jų turinį, netikrindamas mokėjimo ir kitų Kliento nurodytų operacijų rekvizitų 
ar nurodymų. Tačiau, jeigu jie akivaizdžiai neatitinka Bankui žinomų ir galiojančių rekvizitų, Bankas turi teisę, tačiau 
neprivalo, uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų ir nurodymų, patikslinančių anksčiau gautus. 
Papildomos Banko išlaidos, atsiradusios vykdant tokius Pavedimus, apmokamos Kliento lėšomis pagal galiojančius Banko 

12.2.3.15. Įvesdamas Pavedimą ar atlikdamas bet kuriuos kitus siūlomus MultiNet veiksmus, Klientas privalo veikti kuo 

12.2.3.15.6. Jeigu Klientui reikia pagalbos ar konsultacijos, susijusios su MultiNet naudojimusi, jis gali paskambinti ar 

aplinkybes, užkertančias kelią nesankcionuotai prieigai prie MultiNet, naudodamas 
Kliento Elektroninį parašą, ir Klientas supranta ir prisiima visas rizikas, susijusias su MultiNet ir elektroninio ryšio 

12.2.3.18. Klientas privalo autorizuoti, tai yra Elektroniniu parašu patvirtinti kiekvieną Pavedimą, pateiktą Bankui 
MultiNet pagalba. Klientas patvirtina, kad jis sutinka su Banko teise, tačiau ne su pareiga jo nuožiūra reikalauti 

ildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį identifikuoti ar Pavedimui patvirtinti. 
nustatyta tvarka, pateikti Klientui informaciją apie prijungtų prie 

sąskaitų būklę, priimti Pavedimus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su MultiNet. 
12.2.3.20. Bankas turi teisę uždelsti vykdyti Pavedimą ir pareikalauti papildomų instrukcijų bei nurodymų, patikslinančių 

pildomos informacijos ir Kliento patvirtinimo, siekiant tiksliau jį 



 

 − Bankas turi įtarimų dėl Kliento asmenybės ar Pavedimo autentiškumo
Klientu Pavedimui patvirtinti;

        − Klientas nesilaiko Taisyklių reikalavimų;
        − Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas d

12.2.3.22. Klientas privalo laikytis MultiNet naudojimosi tvarkos, numatytos
techninius reikalavimus, reikalingus naudotis MultiNet.
12.2.3.23. Klientas prisiima atsakomybę ir visas rizikas, susijusias su nesankcionuotu MultiNet ir elektroninio ryšio 
priemonių naudojimu. 
12.2.3.24. Klientas sutinka, kad Bankas registruos visus jo atliekamus veiksmus, pasinaudojant
naudos tokius registrus pateiktų pavedimų vykdymui pagrįsti ir operacijų atlikimui įrodyti.
12.2.3.25. MultiNet naudojimo sutartis laikoma sudaryta neribotam
nutraukti naudojimąsi MultiNet, raštu pranešę apie tai kitai Šaliai prieš 30 kalendorinių dienų.
12.2.3.26. MultiNet sutarties naudojimo galiojimas automatiškai nutraukiamas, uždarant Kliento atsiskai

12.3. Pervedimų tvarka (Mokėjimų negrynaisiais atlikimo tvarka)

12.3.1. Terminologija: 
12.3.1.1. Kredito įstaiga 
Respublikos Finansų įstaigų įstatyme, į kur
12.3.1.2. Mokėtojas − Nzinis ar juridinis asmuo, nurodytas mok
Kredito įstaigai mokėjimo nurodymą
12.3.1.3. Gavėjas − Nzinis ar juridinis asmuo, nurodytas mok
pervedimo sumą; 
12.3.1.4. Mokėjimo nurodymas
raštu ar elektroniniu būdu; 
12.3.1.5. Pervedimas − mokėjim

12.3.1.6. Vidaus pervedima
12.3.1.7. Pateikiamas mokėjimas 
atidaryta Banke; 
12.3.1.8. Gautinas mokėjimas 
Banke; 
12.3.1.9. Mokėtojo bankas
12.3.1.10. Gavėjo bankas − kredito 
sumą į Gavėjo sąskaitą ar kitaip išmokėti ją Gavėjui;
12.3.1.11. Bankas tarpininkas
bankas. 
12.3.2. Mokėjimus Klientų ir 
Mokėjimo nurodymuose. 
12.3.3. Mokėjimo nurodymas įforminamas pagal Taisykles.
12.3.4. Banko darbo diena laikoma diena, kuri Banke yra darbo diena.
12.3.5. Taisyklės galioja tiek vidaus Banko pervedim
pervedimą, Mokėtojo bankas ir Gavėjo bankas yra AS „Meridian Trade Bank“. Atliekant tarpbankinį pervedim
bankas, Bankas tarpininkas ir Gavėjo bankas yra skirtingi bankai.
 
12.3.6. KLIENTŲ PERVEDIMŲ VYKDYMAS

12.3.6.1. Bankas vykdo pervedimus iš Kliento sąskaitos, jeigu joje pakanka lėšų. Lietuvos Respublikos teisės aktų 
numatytais atvejais, Bankas papildomai patikrina pervedimo sandorius.
12.3.6.2. Lėšų pervedimą iš Kliento sąskaitos Bankas vykdo pagal nurodymus, nurodytus Kliento mokėjimo 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

įtarimų dėl Kliento asmenybės ar Pavedimo autentiškumo, ir Bankui  
Klientu Pavedimui patvirtinti; 

ų reikalavimų; 
− Kliento Pavedimas neaiškus arba iškreiptas dėl ryšio sutrikimų. 

12.2.3.22. Klientas privalo laikytis MultiNet naudojimosi tvarkos, numatytos Vartotojo 
techninius reikalavimus, reikalingus naudotis MultiNet. 
12.2.3.23. Klientas prisiima atsakomybę ir visas rizikas, susijusias su nesankcionuotu MultiNet ir elektroninio ryšio 

tinka, kad Bankas registruos visus jo atliekamus veiksmus, pasinaudojant
naudos tokius registrus pateiktų pavedimų vykdymui pagrįsti ir operacijų atlikimui įrodyti.

MultiNet naudojimo sutartis laikoma sudaryta neribotam laikotarpiui (neterminuota). Šalys turi teisę bet kada 
nutraukti naudojimąsi MultiNet, raštu pranešę apie tai kitai Šaliai prieš 30 kalendorinių dienų.

MultiNet sutarties naudojimo galiojimas automatiškai nutraukiamas, uždarant Kliento atsiskai
(Mokėjimų negrynaisiais atlikimo tvarka) 

 − verslo bendrovė (komercinė bendrovė), atitinkanti apibūdinimą, pateiktą Lietuvos 
Respublikos Finansų įstaigų įstatyme, į kurios komercinę veiklą įeina negrynųjų pinigų mokėjimo operacijos;

− Nzinis ar juridinis asmuo, nurodytas mokėjimo nurodyme, pradedantis pervedimą, pateikęs 
nurodymą, kuris yra pirmasis mokėjimo nurodymas atliekant 

− Nzinis ar juridinis asmuo, nurodytas mokėjimo nurodyme, kuris

. Mokėjimo nurodymas − besąlyginis pavedimas Kredito įstaigai atlikti lėšų pervedimą, Mokėtojo pateiktas 

mokėjimų eilė, pradėta Mokėtojo banko Mokėtojo iniciatyva, norint

. Vidaus pervedimas − pervedimas, kuriame Mokėtojas ir Gavėjas yra Banko Klientai;
Pateikiamas mokėjimas − pervedimas, kuriame dalyvauja kelios Kredito įstaigos. Mokėtojo sąskaita 

Gautinas mokėjimas − pervedimas, kuriame dalyvauja kelios Kredito įstaigos

Mokėtojo bankas − įstaiga, kurioje Mokėtojas pateikia Mokėjimo nurodymą
− kredito įstaiga, nurodyta mokėjimo nurodyme, kuri, atlikus 

sumą į Gavėjo sąskaitą ar kitaip išmokėti ją Gavėjui; 
Bankas tarpininkas − kredito įstaiga, dalyvaujanti vykdant pervedimą, kuri nėra 

12.3.2. Mokėjimus Klientų ir bankų daugiavaliutinėse sąskaitose Bankas vykdo atlikdamas pervedim

12.3.3. Mokėjimo nurodymas įforminamas pagal Taisykles. 
12.3.4. Banko darbo diena laikoma diena, kuri Banke yra darbo diena. 
12.3.5. Taisyklės galioja tiek vidaus Banko pervedimams, tiek ir tarpbankiniams pervedimams. Atliekant Banko vidaus 
pervedimą, Mokėtojo bankas ir Gavėjo bankas yra AS „Meridian Trade Bank“. Atliekant tarpbankinį pervedim
bankas, Bankas tarpininkas ir Gavėjo bankas yra skirtingi bankai. 

ERVEDIMŲ VYKDYMAS 
12.3.6.1. Bankas vykdo pervedimus iš Kliento sąskaitos, jeigu joje pakanka lėšų. Lietuvos Respublikos teisės aktų 

atvejais, Bankas papildomai patikrina pervedimo sandorius. 
12.3.6.2. Lėšų pervedimą iš Kliento sąskaitos Bankas vykdo pagal nurodymus, nurodytus Kliento mokėjimo 
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nepavyko susisiekti su 

Vartotojo vadove, ir užtikrinti Banko 

12.2.3.23. Klientas prisiima atsakomybę ir visas rizikas, susijusias su nesankcionuotu MultiNet ir elektroninio ryšio 

tinka, kad Bankas registruos visus jo atliekamus veiksmus, pasinaudojant MultiNet, ir, jei reikia, 
naudos tokius registrus pateiktų pavedimų vykdymui pagrįsti ir operacijų atlikimui įrodyti. 

laikotarpiui (neterminuota). Šalys turi teisę bet kada 
nutraukti naudojimąsi MultiNet, raštu pranešę apie tai kitai Šaliai prieš 30 kalendorinių dienų. 

MultiNet sutarties naudojimo galiojimas automatiškai nutraukiamas, uždarant Kliento atsiskaitomąją sąskaitą. 

ė (komercinė bendrovė), atitinkanti apibūdinimą, pateiktą Lietuvos 
ios komercinę veiklą įeina negrynųjų pinigų mokėjimo operacijos; 

, pradedantis pervedimą, pateikęs 
ant pervedimą; 
, kuris, atlikus pervedimą, turi gauti 

įstaigai atlikti lėšų pervedimą, Mokėtojo pateiktas 

, norint pervesti lėšų sumą Gavėjui; 
ėtojas ir Gavėjas yra Banko Klientai; 

kuriame dalyvauja kelios Kredito įstaigos. Mokėtojo sąskaita 

Kredito įstaigos; Gavėjo sąskaita atidaryta 

nurodymą; 
atlikus pervedimą, turi įskaityti pinigų 

kuri nėra Mokėtojo bankas ar Gavėjo 

sąskaitose Bankas vykdo atlikdamas pervedimus, nurodytus 

ams, tiek ir tarpbankiniams pervedimams. Atliekant Banko vidaus 
pervedimą, Mokėtojo bankas ir Gavėjo bankas yra AS „Meridian Trade Bank“. Atliekant tarpbankinį pervedimą, Mokėtojo 

12.3.6.1. Bankas vykdo pervedimus iš Kliento sąskaitos, jeigu joje pakanka lėšų. Lietuvos Respublikos teisės aktų 

12.3.6.2. Lėšų pervedimą iš Kliento sąskaitos Bankas vykdo pagal nurodymus, nurodytus Kliento mokėjimo nurodyme. 



 

12.3.6.3. Klientas mokėjimo 
punktą. 
12.3.6.4. Klientas turi teisę prašyti Banko padėti užpildyti mokėjimo 
pervedimui atlikti. Bankas įsipareigoja savo galimybių ribose suteikti Klientui reikiamą pagalbą ir informaciją.
12.3.6.5. Jeigu Klientas nenurodė vi
papildomos informacijos. Jeigu Bankui 
mokėjimo. 
12.3.6.6. Bankas turi teisę savarankiškai parinkti perv
nurodyme nurodė banką korespondentą Gavėjo bankui, Bankas turi teisę naudoti kitą banką korespondentą Gavėjo 
bankui savo nuožiūra, nederinęs to su Klientu. Jeigu Klientas savo 
korespondento, vykdant pervedimus valiuta, Bankas turi teisę pasirinkti Banką korespondentą, nederinęs to su Klientu. 
Jeigu Bankas parinko Banką korespondentą nekorektiškai, ir pervedimas buvo grąžintas į Banką, Bankas pakartoti
perveda šias lėšas savo sąskaita. Jeigu pakartotinis pervedimas nebuvo atliktas, grąžinta pervedimo suma įskaitoma 
Kliento sąskaitoje. 
12.3.6.7. Nurodyta mokėjimo 
gavimo/akceptavimo dieną.
12.3.6.8. Pagal Taisykles, Mokėjimų įstatymą ir Lietuvos Banko normatyvinius aktus
kai Gavėjo bankas akceptavo Banko išsiųstą mokėjimo nurodymą.
12.3.6.9. Jeigu pervedimas vykdomas kurios nors iš Europos ekonominės zon
Lietuvos ir Europos ekonominės zonos šalių bankai, tai Bankas turi užtikrinti, kad 
sąskaitą Gavėjo banke ne vėliau kaip sekančią dieną nuo to momento, kai Bankas akceptavo 
12.3.6.10. Jeigu pervedimas vykdomas ne kurios nors iš Europos ekonominės zonos šalių valiuta, ir jame dalyvauja tik 
Lietuvos ir Europos ekonominės zonos šalių bankai, tai maksimalus terminas, per kurį Kliento lėšos įskaitomos į sąskaitą 
Gavėjo banke, sudaro 4 (keturias) Banko darbo dienas, skaičiuojant nuo 
12.3.6.11. Jeigu Klientas nurodė visus reikalingus pervedimui rekvizitus ir jo sąskaitoje pakanka lėšų, o pervedimas dėl 
Banko kaltės nebuvo gautas Gavėjo 
įstatymuose. 
12.3.6.12. Jeigu pervedimai vykdomi pasitelkiant vieną ar kelis Bankus tarpininkus užsienyje, užsienio atsiskaitomąsias 
sistemas ir t. t., Bankas neįsipareigoja užbaig
12.3.6.13. Jeigu Kliento mokėjimas neįvykdytas dėl kito dalyvaujančio mokėjime banko kaltės, Bankas įsipareigoja, 
Klientui pareikalavus, užtikrinti lėšų išieškojimą ir, gavęs jas,
12.3.6.14. Visus Bankų tarpininkų, bankų korespondentų ir Gavėjo banko, dalyvaujančių persiunčiant valiutinį 
pervedimą, komisinius apmoka Gavėjas arba Klientas, priklausomai nuo to, kas nurodyta Kliento 

12.3.6.14.1. Jeigu komisinius apmo
Gavėjo bankui su žyma, kad komisinius apmoka Klientas. Bankas tarpininkas ar Gavėjo bankas turi įskaityti 
pervedamą sumą visa apimtimi į Gavėjo sąskaitą. Bankas nėra atsakingas už ta
bankas neįvykdė Banko nurodymų, arba už tai, kad pervedimas negautas visa apimtimi dėl kitų nepriklausančių nuo 
Banko priežasčių. Bankas turi teisę debetuoti Kliento sąskaitą galima papildoma komisinių suma pagal Banko 
tarpininko ir/arba Gavėjo banko reikalavimą;
12.3.6.14.2. Jeigu Klientas pavedime nurodo, kad mokėtojo Banko komisinius apmoka Mokėtojas, o Bankų tarpininkų 
bei Gavėjo Banko komisinius apmoka Gavėjas, tai Banko komisinius, susijusius su mokėjimu, apmoka Mok
Bankų tarpininkų bei Gavėjo Banko komisinius 
gavėjo Banką su atitinkama žyma.
12.3.6.15. Jeigu mokėjimui atlikti reikalingas konvertavimas, pervedimui taikomas Banko vidaus valiu
nustatytas tuo momentu. Kursas fiksuojamas 
tikra valiuta sumai, kuri viršija jos likutį šioje sąskaitoje, Bankas tokiam 
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12.3.6.3. Klientas mokėjimo nurodyme turi nurodyti rekvizitus, reikalingus pervedimui atlikti, pagal Taisyklių 12.3.7 

s turi teisę prašyti Banko padėti užpildyti mokėjimo nurodymą ir/arba išsiaiškinti rekvizitus, reikalingus 
pervedimui atlikti. Bankas įsipareigoja savo galimybių ribose suteikti Klientui reikiamą pagalbą ir informaciją.
12.3.6.5. Jeigu Klientas nenurodė visų reikalingų rekvizitų, Bankas turi teisę, tačiau neprivalo, prašyti Kliento 
papildomos informacijos. Jeigu Bankui nepavyks patikslinti mokėjimo nurodymo 

12.3.6.6. Bankas turi teisę savarankiškai parinkti pervedimų maršrutą iki Gavėjo banko. Jeigu Klientas savo 
nurodyme nurodė banką korespondentą Gavėjo bankui, Bankas turi teisę naudoti kitą banką korespondentą Gavėjo 
bankui savo nuožiūra, nederinęs to su Klientu. Jeigu Klientas savo mokėjimo nurodyme 
korespondento, vykdant pervedimus valiuta, Bankas turi teisę pasirinkti Banką korespondentą, nederinęs to su Klientu. 
Jeigu Bankas parinko Banką korespondentą nekorektiškai, ir pervedimas buvo grąžintas į Banką, Bankas pakartoti
perveda šias lėšas savo sąskaita. Jeigu pakartotinis pervedimas nebuvo atliktas, grąžinta pervedimo suma įskaitoma 

okėjimo nurodyme pinigų suma nurašoma iš Kliento sąskaitos 
ieną. 

12.3.6.8. Pagal Taisykles, Mokėjimų įstatymą ir Lietuvos Banko normatyvinius aktus
kai Gavėjo bankas akceptavo Banko išsiųstą mokėjimo nurodymą. 
12.3.6.9. Jeigu pervedimas vykdomas kurios nors iš Europos ekonominės zonos šalių valiuta, ir jame dalyvauja tik 
Lietuvos ir Europos ekonominės zonos šalių bankai, tai Bankas turi užtikrinti, kad mokėjimo nurodymas būtų įskaitytas į 
sąskaitą Gavėjo banke ne vėliau kaip sekančią dieną nuo to momento, kai Bankas akceptavo 
12.3.6.10. Jeigu pervedimas vykdomas ne kurios nors iš Europos ekonominės zonos šalių valiuta, ir jame dalyvauja tik 
Lietuvos ir Europos ekonominės zonos šalių bankai, tai maksimalus terminas, per kurį Kliento lėšos įskaitomos į sąskaitą 

banke, sudaro 4 (keturias) Banko darbo dienas, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo vykdymo pradžios.
12.3.6.11. Jeigu Klientas nurodė visus reikalingus pervedimui rekvizitus ir jo sąskaitoje pakanka lėšų, o pervedimas dėl 
Banko kaltės nebuvo gautas Gavėjo banke, Bankas yra atsakingas tais atvejais ir ta apimtimi, kaip numatyta LR 

12.3.6.12. Jeigu pervedimai vykdomi pasitelkiant vieną ar kelis Bankus tarpininkus užsienyje, užsienio atsiskaitomąsias 
t., Bankas neįsipareigoja užbaigti pervedimo per tam tikrą laikotarpį. 

12.3.6.13. Jeigu Kliento mokėjimas neįvykdytas dėl kito dalyvaujančio mokėjime banko kaltės, Bankas įsipareigoja, 
Klientui pareikalavus, užtikrinti lėšų išieškojimą ir, gavęs jas, nedelsiant grąžinti Klientui.
12.3.6.14. Visus Bankų tarpininkų, bankų korespondentų ir Gavėjo banko, dalyvaujančių persiunčiant valiutinį 
pervedimą, komisinius apmoka Gavėjas arba Klientas, priklausomai nuo to, kas nurodyta Kliento 

12.3.6.14.1. Jeigu komisinius apmoka Klientas/Mokėtojas, Bankas siunčia mokėjimą bankui korespondentui arba 
Gavėjo bankui su žyma, kad komisinius apmoka Klientas. Bankas tarpininkas ar Gavėjo bankas turi įskaityti 
pervedamą sumą visa apimtimi į Gavėjo sąskaitą. Bankas nėra atsakingas už tai, kad Bankas tarpininkas ar Gavėjo 
bankas neįvykdė Banko nurodymų, arba už tai, kad pervedimas negautas visa apimtimi dėl kitų nepriklausančių nuo 
Banko priežasčių. Bankas turi teisę debetuoti Kliento sąskaitą galima papildoma komisinių suma pagal Banko 
arpininko ir/arba Gavėjo banko reikalavimą; 

Jeigu Klientas pavedime nurodo, kad mokėtojo Banko komisinius apmoka Mokėtojas, o Bankų tarpininkų 
bei Gavėjo Banko komisinius apmoka Gavėjas, tai Banko komisinius, susijusius su mokėjimu, apmoka Mok
Bankų tarpininkų bei Gavėjo Banko komisinius  apmoka Gavėjas, ir Bankas siunčia mokėjimą į Banką tarpininką arba 
gavėjo Banką su atitinkama žyma. 
12.3.6.15. Jeigu mokėjimui atlikti reikalingas konvertavimas, pervedimui taikomas Banko vidaus valiu
nustatytas tuo momentu. Kursas fiksuojamas mokėjimo nurodyme. Jeigu Klientas pateikė mokėjimo 
tikra valiuta sumai, kuri viršija jos likutį šioje sąskaitoje, Bankas tokiam nurodymui 
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turi nurodyti rekvizitus, reikalingus pervedimui atlikti, pagal Taisyklių 12.3.7 

ir/arba išsiaiškinti rekvizitus, reikalingus 
pervedimui atlikti. Bankas įsipareigoja savo galimybių ribose suteikti Klientui reikiamą pagalbą ir informaciją. 

sų reikalingų rekvizitų, Bankas turi teisę, tačiau neprivalo, prašyti Kliento 
nurodymo rekvizitų, jis turi teisę nevykdyti 

edimų maršrutą iki Gavėjo banko. Jeigu Klientas savo mokėjimo 
nurodyme nurodė banką korespondentą Gavėjo bankui, Bankas turi teisę naudoti kitą banką korespondentą Gavėjo 

nurodyme nenurodė Gavėjo banko Banko 
korespondento, vykdant pervedimus valiuta, Bankas turi teisę pasirinkti Banką korespondentą, nederinęs to su Klientu. 
Jeigu Bankas parinko Banką korespondentą nekorektiškai, ir pervedimas buvo grąžintas į Banką, Bankas pakartotinai 
perveda šias lėšas savo sąskaita. Jeigu pakartotinis pervedimas nebuvo atliktas, grąžinta pervedimo suma įskaitoma 

pinigų suma nurašoma iš Kliento sąskaitos mokėjimo nurodymo 

12.3.6.8. Pagal Taisykles, Mokėjimų įstatymą ir Lietuvos Banko normatyvinius aktus, pervedimas laikomas užbaigtas, 

os šalių valiuta, ir jame dalyvauja tik 
okėjimo nurodymas būtų įskaitytas į 

sąskaitą Gavėjo banke ne vėliau kaip sekančią dieną nuo to momento, kai Bankas akceptavo mokėjimo nurodymą. 
12.3.6.10. Jeigu pervedimas vykdomas ne kurios nors iš Europos ekonominės zonos šalių valiuta, ir jame dalyvauja tik 
Lietuvos ir Europos ekonominės zonos šalių bankai, tai maksimalus terminas, per kurį Kliento lėšos įskaitomos į sąskaitą 

okėjimo nurodymo vykdymo pradžios. 
12.3.6.11. Jeigu Klientas nurodė visus reikalingus pervedimui rekvizitus ir jo sąskaitoje pakanka lėšų, o pervedimas dėl 

banke, Bankas yra atsakingas tais atvejais ir ta apimtimi, kaip numatyta LR 

12.3.6.12. Jeigu pervedimai vykdomi pasitelkiant vieną ar kelis Bankus tarpininkus užsienyje, užsienio atsiskaitomąsias 

12.3.6.13. Jeigu Kliento mokėjimas neįvykdytas dėl kito dalyvaujančio mokėjime banko kaltės, Bankas įsipareigoja, 
nedelsiant grąžinti Klientui. 

12.3.6.14. Visus Bankų tarpininkų, bankų korespondentų ir Gavėjo banko, dalyvaujančių persiunčiant valiutinį 
pervedimą, komisinius apmoka Gavėjas arba Klientas, priklausomai nuo to, kas nurodyta Kliento mokėjimo nurodyme: 

ka Klientas/Mokėtojas, Bankas siunčia mokėjimą bankui korespondentui arba 
Gavėjo bankui su žyma, kad komisinius apmoka Klientas. Bankas tarpininkas ar Gavėjo bankas turi įskaityti 

i, kad Bankas tarpininkas ar Gavėjo 
bankas neįvykdė Banko nurodymų, arba už tai, kad pervedimas negautas visa apimtimi dėl kitų nepriklausančių nuo 
Banko priežasčių. Bankas turi teisę debetuoti Kliento sąskaitą galima papildoma komisinių suma pagal Banko 

Jeigu Klientas pavedime nurodo, kad mokėtojo Banko komisinius apmoka Mokėtojas, o Bankų tarpininkų 
bei Gavėjo Banko komisinius apmoka Gavėjas, tai Banko komisinius, susijusius su mokėjimu, apmoka Mokėtojas, o 

apmoka Gavėjas, ir Bankas siunčia mokėjimą į Banką tarpininką arba 

12.3.6.15. Jeigu mokėjimui atlikti reikalingas konvertavimas, pervedimui taikomas Banko vidaus valiutų kursas, 
. Jeigu Klientas pateikė mokėjimo nurodymą tam 

nurodymui įvykdyti turi teisę savo nuožiūra 



 

panaudoti esančias Kliento sąskaitoje lėšas kita valiuta. Tokiu atveju taikomas negrynosios užsienio valiutos pirkimo
pardavimo kursas, nustatytas atitinkam
 

12.3.7 MOKĖJIMO NURODYMO UŽPILDYMO IR ĮVYKDYMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI
12.3.7.1. Bankas perveda lėšas iš Kliento sąskaitos pagal Kliento 
ir sąlygų, numatytų Taisyklėse. Vykdydamas pervedimus iš sąskaitos, Klientas užpildo 
dviem egzemplioriais (išskyru
12.3.7.2. Mokėjimo nurodymo 

12.3.7.2.1. Pateikiamam 
 1) Mokėjimo nurodymo 

atitinkama valiuta;
       2)  informacija apie Mokėtoją:
        − juridiniams asmenims − Kliento (Mok

(Lietuvos Respublikos rezidentams), šalies kodas (jeigu sandory
Lietuvos Respublikos nerezidentas);

         − Nziniams asmenims − Kliento (Mok
sandoryje dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas ir L

3) Gavėjo banko ir banko korespondento pilnas pavadinimas, adresas ir banko kodai (SWIFT, CHIPS, BLZ, ABA 
ROUTING, SORT CODE), išorinio mokėjimo kodas (jeigu sandoryje dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas 
ir Lietuvos Respublikos nerezidentas) bei kiti reikalingi pervedimui rekvizitai, jeigu jų reikalauja Gavėjo 
bankas arba Gavėjo banko šalies teisės aktai. Aukščiau minėtos informacijos apie Gavėjo banko banką 
korespondentą teikimas nėra būtinas. Klientas pateikia Bankui 
korespondentą, kai turi galimybę;

4) informacija apie Gavėją:
− juridiniams asmenims − sąskaitos numeris arba IBAN kodas (International Bank Account Number 

tarptautinis banko sąskaitos numeris) gavėjui, turinčiam sąskaitą
tarptautinio IBAN standarto, pavadinimas, registracijos numeris (Lietuvos Respublikos rezidentams), 
adresas (kaip minimumas, šalis, miestas);

− Nziniams asmenims − sąskaitos numeris arba IBAN kodas (Internati
banko sąskaitos numeris) gavėjui, turinčiam sąskaitą banke, kuris yra šalyje, prisijungusioje prie tarptautinio 
IBAN standarto, vardas, pavardė, adresas (kaip minimumas, šalis, miestas);

5) Mokėjimo nurodymo 
daugiau 140 spaudos ženklų) Gavėjui lietuvių, rusų ar anglų kalba. Vykdant tarptautinius pervedimus, būtina 
nurodyti mokėjimo paskirtį/tikslą tik anglų kalba, ir privaloma atskle
atliekamas šis mokėjimas, apmokamos paslaugos arba prekės pavadinimą. Jeigu vykdant pervedimą, Klientui 
reikia išversti tekstą iš/į lietuvių, rusų ar anglų kalbą, Klientas paveda ir patiki Bankui atlikti atitinkamą verti

6) Grafoje „Informacija bankui“ Klientas gali nurodyti, ar Klientui reikia mokėjimo išsiuntimo patvirtinimo, bei įrašyti 
kitą informaciją Bankui.

12.3.7.3. Bankas nėra atsakingas už tai, kad Bankas tarpininkas ar Gavėjo bankas neįvykdė Banko nurodymų, ar
tai, kad pervedimas negautas visa apimtimi dėl kitų nepriklausančių nuo Banko priežasčių, taip pat jeigu Klientas 
nesilaiko tvarkos ir sąlygų, numatytų Taisyklėse. 
12.3.7.4. Komisinius, pareikalautus Gavėjo banko, ar kitus komisinius, susijusius su 
išskaityti iš Kliento sąskaitos be Kliento pavedimo (neakcepto tvarka), atsižvelgiant į Kliento žymą apie komisinius;
12.3.7.5. Mokėjimo nurodymas 
būdu, analogišku Kliento parašui (Testas
Bankui aiškiai ir nedviprasmiškai.
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s Kliento sąskaitoje lėšas kita valiuta. Tokiu atveju taikomas negrynosios užsienio valiutos pirkimo
pardavimo kursas, nustatytas atitinkamą dieną. 

MOKĖJIMO NURODYMO UŽPILDYMO IR ĮVYKDYMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI 
12.3.7.1. Bankas perveda lėšas iš Kliento sąskaitos pagal Kliento mokėjimo pavedimo nurodymus, laikydamasis tvarkos 
ir sąlygų, numatytų Taisyklėse. Vykdydamas pervedimus iš sąskaitos, Klientas užpildo 
dviem egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai sąskaita valdoma nuotolinio sąskaitų valdymo sistemos pagalba). 

nurodymo grafos, kurias būtina užpildyti: 
Pateikiamam mokėjimui: 

nurodymo numeris, užpildymo data, mokėjimo rūšis, pervedimo suma sk
atitinkama valiuta; 

2)  informacija apie Mokėtoją: 
− juridiniams asmenims − Kliento (Mokėtojo) pavadinimas, sąskaitos numeris, adresas, registracijos numeris 

(Lietuvos Respublikos rezidentams), šalies kodas (jeigu sandoryje dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas ir 
Lietuvos Respublikos nerezidentas); 

− Nziniams asmenims − Kliento (Mokėtojo) vardas, pavardė, sąskaitos numeris, adresas, šalies kodas (jeigu 
sandoryje dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas ir Lietuvos Respublikos nerezidentas);

Gavėjo banko ir banko korespondento pilnas pavadinimas, adresas ir banko kodai (SWIFT, CHIPS, BLZ, ABA 
ROUTING, SORT CODE), išorinio mokėjimo kodas (jeigu sandoryje dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas 

spublikos nerezidentas) bei kiti reikalingi pervedimui rekvizitai, jeigu jų reikalauja Gavėjo 
bankas arba Gavėjo banko šalies teisės aktai. Aukščiau minėtos informacijos apie Gavėjo banko banką 
korespondentą teikimas nėra būtinas. Klientas pateikia Bankui informaciją apie Gavėjo banko banką 
korespondentą, kai turi galimybę; 
informacija apie Gavėją: 

− juridiniams asmenims − sąskaitos numeris arba IBAN kodas (International Bank Account Number 
tarptautinis banko sąskaitos numeris) gavėjui, turinčiam sąskaitą banke, kuris yra šalyje, prisijungusioje prie 
tarptautinio IBAN standarto, pavadinimas, registracijos numeris (Lietuvos Respublikos rezidentams), 
adresas (kaip minimumas, šalis, miestas); 

− Nziniams asmenims − sąskaitos numeris arba IBAN kodas (International Bank Account Number 
banko sąskaitos numeris) gavėjui, turinčiam sąskaitą banke, kuris yra šalyje, prisijungusioje prie tarptautinio 
IBAN standarto, vardas, pavardė, adresas (kaip minimumas, šalis, miestas);

nurodymo grafoje „Mokėjimo paskirtis“ (arba „Informacija gavėjui“) Klientas įrašo informaciją (ne 
daugiau 140 spaudos ženklų) Gavėjui lietuvių, rusų ar anglų kalba. Vykdant tarptautinius pervedimus, būtina 
nurodyti mokėjimo paskirtį/tikslą tik anglų kalba, ir privaloma atskleisti operacijos esmę 
atliekamas šis mokėjimas, apmokamos paslaugos arba prekės pavadinimą. Jeigu vykdant pervedimą, Klientui 
reikia išversti tekstą iš/į lietuvių, rusų ar anglų kalbą, Klientas paveda ir patiki Bankui atlikti atitinkamą verti
Grafoje „Informacija bankui“ Klientas gali nurodyti, ar Klientui reikia mokėjimo išsiuntimo patvirtinimo, bei įrašyti 
kitą informaciją Bankui. 

12.3.7.3. Bankas nėra atsakingas už tai, kad Bankas tarpininkas ar Gavėjo bankas neįvykdė Banko nurodymų, ar
tai, kad pervedimas negautas visa apimtimi dėl kitų nepriklausančių nuo Banko priežasčių, taip pat jeigu Klientas 
nesilaiko tvarkos ir sąlygų, numatytų Taisyklėse.  
12.3.7.4. Komisinius, pareikalautus Gavėjo banko, ar kitus komisinius, susijusius su 
išskaityti iš Kliento sąskaitos be Kliento pavedimo (neakcepto tvarka), atsižvelgiant į Kliento žymą apie komisinius;

nurodymas pasirašomas asmenų, turinčių parašo teisę, arba patvirtinamas kitu identifikavim
būdu, analogišku Kliento parašui (Testas-raktas, slaptažodis MultiNet ir pan.). Klientas turi formuluoti savo pavedimus 
Bankui aiškiai ir nedviprasmiškai. 
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s Kliento sąskaitoje lėšas kita valiuta. Tokiu atveju taikomas negrynosios užsienio valiutos pirkimo-

okėjimo pavedimo nurodymus, laikydamasis tvarkos 
ir sąlygų, numatytų Taisyklėse. Vykdydamas pervedimus iš sąskaitos, Klientas užpildo mokėjimo nurodymą valiuta 

s atvejus, kai sąskaita valdoma nuotolinio sąskaitų valdymo sistemos pagalba).  

numeris, užpildymo data, mokėjimo rūšis, pervedimo suma skaičiais ir žodžiais 

ėtojo) pavadinimas, sąskaitos numeris, adresas, registracijos numeris 
je dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas ir 

ėtojo) vardas, pavardė, sąskaitos numeris, adresas, šalies kodas (jeigu 
ietuvos Respublikos nerezidentas); 

Gavėjo banko ir banko korespondento pilnas pavadinimas, adresas ir banko kodai (SWIFT, CHIPS, BLZ, ABA 
ROUTING, SORT CODE), išorinio mokėjimo kodas (jeigu sandoryje dalyvauja Lietuvos Respublikos rezidentas 

spublikos nerezidentas) bei kiti reikalingi pervedimui rekvizitai, jeigu jų reikalauja Gavėjo 
bankas arba Gavėjo banko šalies teisės aktai. Aukščiau minėtos informacijos apie Gavėjo banko banką 

informaciją apie Gavėjo banko banką 

− juridiniams asmenims − sąskaitos numeris arba IBAN kodas (International Bank Account Number – 
banke, kuris yra šalyje, prisijungusioje prie 

tarptautinio IBAN standarto, pavadinimas, registracijos numeris (Lietuvos Respublikos rezidentams), 

onal Bank Account Number – tarptautinis 
banko sąskaitos numeris) gavėjui, turinčiam sąskaitą banke, kuris yra šalyje, prisijungusioje prie tarptautinio 
IBAN standarto, vardas, pavardė, adresas (kaip minimumas, šalis, miestas); 

kėjimo paskirtis“ (arba „Informacija gavėjui“) Klientas įrašo informaciją (ne 
daugiau 140 spaudos ženklų) Gavėjui lietuvių, rusų ar anglų kalba. Vykdant tarptautinius pervedimus, būtina 

isti operacijos esmę – už ką būtent 
atliekamas šis mokėjimas, apmokamos paslaugos arba prekės pavadinimą. Jeigu vykdant pervedimą, Klientui 
reikia išversti tekstą iš/į lietuvių, rusų ar anglų kalbą, Klientas paveda ir patiki Bankui atlikti atitinkamą vertimą.  
Grafoje „Informacija bankui“ Klientas gali nurodyti, ar Klientui reikia mokėjimo išsiuntimo patvirtinimo, bei įrašyti 

12.3.7.3. Bankas nėra atsakingas už tai, kad Bankas tarpininkas ar Gavėjo bankas neįvykdė Banko nurodymų, arba už 
tai, kad pervedimas negautas visa apimtimi dėl kitų nepriklausančių nuo Banko priežasčių, taip pat jeigu Klientas 

12.3.7.4. Komisinius, pareikalautus Gavėjo banko, ar kitus komisinius, susijusius su pervedimu, Bankas turi teisę 
išskaityti iš Kliento sąskaitos be Kliento pavedimo (neakcepto tvarka), atsižvelgiant į Kliento žymą apie komisinius; 

pasirašomas asmenų, turinčių parašo teisę, arba patvirtinamas kitu identifikavimo 
raktas, slaptažodis MultiNet ir pan.). Klientas turi formuluoti savo pavedimus 



 

12.3.7.6. Bankas akceptuoja pateiktus 
Banko normatyviniuose aktuose, atlikdamas visas procedūras, reikalingas 
šių sąlygų: 

   − mokėjimo nurodyme yra visa reikalinga vykdymui informacija;
         − Bankas gavo reikiamą pinig

momentu. 
12.3.7.7. Kliento mokėjimo 
mokėjimo nurodymas nevykdomas ir po 10 dienų anuliuojamas, jeigu Kliento sąskaitoje nepakanka pinigų 
įvykdyti ir/arba Banko paslaugoms apmokėti. Tokiu atveju Bankas nėra atsakingas už Bankui duoto 
vykdymą. 
12.3.7.8. Tarpbankinių pervedimų atveju 
gautame pavedime, tą 
nurašomas nuo Banko korespondentinės sąskaitos. Bankas nėra atsakingas už 
nurodytam pavedime Gavėjui.

12.3.8. KLIENTO PATEIKTŲ MOKĖJIMO NURODYMŲ TIKRINIMAS
12.3.8.1. Bankas tikrina Kliento pateikto mokėjimo 
tik už akivaizdžių (be specialių priemonių taikym
12.3.8.2. Klientas turi pateikti ar siųsti Bankui pavedimus įskaitoma forma, teisingai užpildytus, be pataisymų ir 
užbraukimų. 
12.3.8.3. Bankas turi teisę nesilaikyti Kliento nurodyto vykdymo termino, jeigu 
neįmanoma, bet šis terminas neturi viršyti keturių darbo dienų nuo nurodymo gavimo momento.
12.3.8.4. Jeigu Bankui kilo įtarimų dėl pateikto pavedimo tikrumo, jis turi teisę pareikalauti  Kliento patvirtinti 
sandorį ir nevykdyti Kliento 
Klientas patyrė dėl nurodyto dokumente pavedimo vykdymo uždelsimo.
12.3.8.5. Visus mokėjimo 
spaudas ant Banko operacinių dokumentų reiškia, kad jie akceptuoti ir priimti vykdyti.
12.3.8.6. Klientas yra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas suklaidina Banką, arba dėl Kliento 
neatidumo, taip pat dėl trečiųjų asmenų veiksmų, jeigu 
atspaudą ar kitą identifikavimo priemonę ant Banko operacinių dokumentų, ir neatitikimas nebuvo akivaizdus.

12.3.9. MOKĖJIMO NURODYMO ATŠAUKIMAS IR TAISYMAS
12.3.9.1. Klientas turi teisę prašyti Banko atšaukti 
atšaukimo prašymą.  
12.3.9.2. Priimdamas Kliento mokėjimo 
12.3.9.3. Jeigu pervedimas dar nebuvo išsiųstas iš Banko, tačiau jau prasidėjo jo 
reikiamus veiksmus, kad toks 
12.3.9.4. Bankas išskaito komisinius už mokėjimo 
12.3.9.5. Jeigu Pervedimas atliktas, Bankas vykdo operacijas, reikalingas grąžinti
ribose susisiekia su Gavėjo banku ar Bankais tarpininkais, arba tiesiogiai su Gavėju, kad pervestos lėšos būtų grąžintos.
12.3.9.6. Bankas, gavęs iš Gavėjo banko ar Banko tarpininko lėšas, pagal neįvykdytą Kliento pervedimą, įskai
Kliento sąskaitą. 
12.3.9.7. Mokėtojas gali pataisyti pavedimą, pateikęs Bankui pavedimo pataisą ar papildymą. Už pranešimą Gavėjo 
bankui ar Bankui tarpininkui apie pataisą ar papildymą Bankas išskaito komisinius pagal galiojančius Banko paslaugų 
įkainius. 

12.3.10. GAUTINŲ MOKĖJIMŲ VYKDYMAS
12.3.10.1. Piniginių lėšų įskaitymą į Kliento sąskaitą Bankas vykdo pagal nurodymus, duotus 
nurodyme. 
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12.3.7.6. Bankas akceptuoja pateiktus mokėjimo nurodymus pagal tvarką, numatytą Mokėjimų įstatyme i
Banko normatyviniuose aktuose, atlikdamas visas procedūras, reikalingas nurodymui 

yra visa reikalinga vykdymui informacija; 
− Bankas gavo reikiamą pinigų sumą, išskyrus atvejus, kai Mokėtojas ir Bankas susitarė, kad to nereikia akcepto 

okėjimo nurodymas galioja 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo akceptavimo datos. Kliento 
nevykdomas ir po 10 dienų anuliuojamas, jeigu Kliento sąskaitoje nepakanka pinigų 

įvykdyti ir/arba Banko paslaugoms apmokėti. Tokiu atveju Bankas nėra atsakingas už Bankui duoto 

12.3.7.8. Tarpbankinių pervedimų atveju Bankas įvykdo savo įsipareigojimus, pateiktus mokėjimo dokumentuose ar 
tą momentą, kai, laikantis šių Taisyklių ir Lietuvos Banko taisyklių, atitinkamas pervedimas 

nurašomas nuo Banko korespondentinės sąskaitos. Bankas nėra atsakingas už 
nurodytam pavedime Gavėjui. 

KLIENTO PATEIKTŲ MOKĖJIMO NURODYMŲ TIKRINIMAS 
Bankas tikrina Kliento pateikto mokėjimo nurodymo tikrumą, išsamumą ir galiojimą. Bankas yra atsakingas 

tik už akivaizdžių (be specialių priemonių taikymo) klastojimų aptikimą, jeigu tai padaryta vykdant minėtus veiksmus.
Klientas turi pateikti ar siųsti Bankui pavedimus įskaitoma forma, teisingai užpildytus, be pataisymų ir 

Bankas turi teisę nesilaikyti Kliento nurodyto vykdymo termino, jeigu 
neįmanoma, bet šis terminas neturi viršyti keturių darbo dienų nuo nurodymo gavimo momento.

Jeigu Bankui kilo įtarimų dėl pateikto pavedimo tikrumo, jis turi teisę pareikalauti  Kliento patvirtinti 
sandorį ir nevykdyti Kliento pavedimo, kol gaus patvirtinimą. Tokiu atveju Bankas nėra atsakingas už nuostolius, kuriuos 
Klientas patyrė dėl nurodyto dokumente pavedimo vykdymo uždelsimo. 

okėjimo nurodymus iš Banko pusės pasirašo įgalioti Banko darbuotojai. Banko darbuotojų par
spaudas ant Banko operacinių dokumentų reiškia, kad jie akceptuoti ir priimti vykdyti.

Klientas yra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas suklaidina Banką, arba dėl Kliento 
neatidumo, taip pat dėl trečiųjų asmenų veiksmų, jeigu Bankas neteisingai identifikavo Kliento parašą, antspaudo 
atspaudą ar kitą identifikavimo priemonę ant Banko operacinių dokumentų, ir neatitikimas nebuvo akivaizdus.

MOKĖJIMO NURODYMO ATŠAUKIMAS IR TAISYMAS 
Klientas turi teisę prašyti Banko atšaukti mokėjimo nurodymą. Klientas turi pateikti mokėjimo 

Priimdamas Kliento mokėjimo nurodymo atšaukimo prašymą, Bankas negarantuoja, kad suma bus grąžinta.
Jeigu pervedimas dar nebuvo išsiųstas iš Banko, tačiau jau prasidėjo jo 

reikiamus veiksmus, kad toks mokėjimo nurodymas nebūtų įvykdytas. 
Bankas išskaito komisinius už mokėjimo nurodymo atšaukimą pagal Banko paslaugų įkainius.
Jeigu Pervedimas atliktas, Bankas vykdo operacijas, reikalingas grąžinti 

ribose susisiekia su Gavėjo banku ar Bankais tarpininkais, arba tiesiogiai su Gavėju, kad pervestos lėšos būtų grąžintos.
Bankas, gavęs iš Gavėjo banko ar Banko tarpininko lėšas, pagal neįvykdytą Kliento pervedimą, įskai

Mokėtojas gali pataisyti pavedimą, pateikęs Bankui pavedimo pataisą ar papildymą. Už pranešimą Gavėjo 
bankui ar Bankui tarpininkui apie pataisą ar papildymą Bankas išskaito komisinius pagal galiojančius Banko paslaugų 

AUTINŲ MOKĖJIMŲ VYKDYMAS 
Piniginių lėšų įskaitymą į Kliento sąskaitą Bankas vykdo pagal nurodymus, duotus 
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pagal tvarką, numatytą Mokėjimų įstatyme ir Lietuvos 
nurodymui apdoroti, jeigu buvo laikomasi 

ų sumą, išskyrus atvejus, kai Mokėtojas ir Bankas susitarė, kad to nereikia akcepto 

galioja 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo akceptavimo datos. Kliento 
nevykdomas ir po 10 dienų anuliuojamas, jeigu Kliento sąskaitoje nepakanka pinigų nurodymui 

įvykdyti ir/arba Banko paslaugoms apmokėti. Tokiu atveju Bankas nėra atsakingas už Bankui duoto nurodymo 

Bankas įvykdo savo įsipareigojimus, pateiktus mokėjimo dokumentuose ar 
, kai, laikantis šių Taisyklių ir Lietuvos Banko taisyklių, atitinkamas pervedimas 

nurašomas nuo Banko korespondentinės sąskaitos. Bankas nėra atsakingas už atitinkamos sumos išmokėjimą 

tikrumą, išsamumą ir galiojimą. Bankas yra atsakingas 
o) klastojimų aptikimą, jeigu tai padaryta vykdant minėtus veiksmus. 

Klientas turi pateikti ar siųsti Bankui pavedimus įskaitoma forma, teisingai užpildytus, be pataisymų ir 

Bankas turi teisę nesilaikyti Kliento nurodyto vykdymo termino, jeigu jo įvykdyti per tokį terminą 
neįmanoma, bet šis terminas neturi viršyti keturių darbo dienų nuo nurodymo gavimo momento. 

Jeigu Bankui kilo įtarimų dėl pateikto pavedimo tikrumo, jis turi teisę pareikalauti  Kliento patvirtinti 
pavedimo, kol gaus patvirtinimą. Tokiu atveju Bankas nėra atsakingas už nuostolius, kuriuos 

iš Banko pusės pasirašo įgalioti Banko darbuotojai. Banko darbuotojų parašai, 
spaudas ant Banko operacinių dokumentų reiškia, kad jie akceptuoti ir priimti vykdyti. 

Klientas yra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas suklaidina Banką, arba dėl Kliento 
Bankas neteisingai identifikavo Kliento parašą, antspaudo 

atspaudą ar kitą identifikavimo priemonę ant Banko operacinių dokumentų, ir neatitikimas nebuvo akivaizdus. 

. Klientas turi pateikti mokėjimo nurodymo 

atšaukimo prašymą, Bankas negarantuoja, kad suma bus grąžinta. 
Jeigu pervedimas dar nebuvo išsiųstas iš Banko, tačiau jau prasidėjo jo apdorojimas, Bankas atlieka visus 

atšaukimą pagal Banko paslaugų įkainius. 
 pervestas lėšas, ir savo galimybių 

ribose susisiekia su Gavėjo banku ar Bankais tarpininkais, arba tiesiogiai su Gavėju, kad pervestos lėšos būtų grąžintos. 
Bankas, gavęs iš Gavėjo banko ar Banko tarpininko lėšas, pagal neįvykdytą Kliento pervedimą, įskaito jas į 

Mokėtojas gali pataisyti pavedimą, pateikęs Bankui pavedimo pataisą ar papildymą. Už pranešimą Gavėjo 
bankui ar Bankui tarpininkui apie pataisą ar papildymą Bankas išskaito komisinius pagal galiojančius Banko paslaugų 

Piniginių lėšų įskaitymą į Kliento sąskaitą Bankas vykdo pagal nurodymus, duotus gautiname mokėjimo 



 

12.3.10.2. Mokėjimo nurodyme 
numeris) ir teisingas Kliento pavadinimas, taip pat būtina nurodyti mokėjimo paskirtį/tikslą ir mokėtojo 
vardą/pavadinimą, ir privaloma atskleisti operacijos esmę 
paslaugos arba prekės pavadinimą.
12.3.10.3. Gautini mokėjimai eurais 
lėšų įskaitymo į Banko korespondentinę sąskaitą dieną, jeigu ši diena yra Banke darbo diena, arba sekančią dieną, jeigu 
lėšų įskaitymo į Banko korespondentinę sąskaitą die
Kliento sąskaitą tą dieną, kai gaunamas Banko korespondentinės sąskaitos išrašas, patvirtinantis lėšų įskaitymą į Banko 
korespondentinę sąskaitą, jeigu ši diena yra Banke darbo diena, arba sek
Banke išeiginė diena. 

12.4. Grynųjų lėšų sandorių vykdymo taisyklės
12.4.1. Grynųjų pinigų išmokėjimas sąskaitos laisvo likučio ribose vykdomas tik pagal Kliento reikalavimą, kuris gali būti 
pateiktas tiek žodžiu, tiek ir Nuotolinio 
12.4.2. Grynąsias lėšas pagal žodi
12.4.3. Prieš išmokant grynąsias lėšas, Banko Klientas pateikia 
12.4.4. Išmokėdamas grynąsias lėšas, Banko Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas (Kasinink
atitinkamą pinigų sumą, tikrindamas jos teisingumą Klient
Kasininko akivaizdoje. Bankas nėra atsakingas, jeigu Klientas kasoje nepageidauja tikrinti gautos sumos teising
pretenzijų, pateiktų po pinigų sumos gavimo, Bankas nepriima.
12.4.5. Norėdamas gauti grynuosius pinigus, kurių suma viršija EUR 15 000 arba ekvivalentą kita valiuta, Klientas turi 
užsakyti Banke reikiamą lėšų sumą. Jeigu Klientas užsakė, o vė
neakcepto tvarka nuskaityti komisinis 
12.4.6. Kasininkas išduoda Klientui išlaidų orderį 
12.4.7. Įmokėti grynąsias lėšas į Atsiskaitomąją sąskaitą arba Kortelės sąskaitą gali bet kuris asmuo, laikydamasis Klientų 
identifikavimo taisyklių. 
12.4.8. Įmokėdamas grynąsias lėšas, Klientas būtinai turi nurodyti sąskaitos pavadinimą
12.4.9. Lėšos į juridinio asmens 
įmoka lėšas, negali pateikti sąskaitos, Kasininkas identifikuoja tokį asmenį, prašydamas pateikt
dokumentą. 
12.4.10. Jeigu lėšas numatoma 
fiziškai įmokantį lėšas: 

12.4.10.1. jeigu įskaitomos sumos ekvivalentas yra 
identifikavimui dokumentų; 
12.4.10.2. jeigu įskaitomos sumos ekvivalentas yra mažesnis negu 
registracijos numerio. 
12.4.11. Įmokėdamas grynąsias lėšas, Kasininkas patik
Klientas matytų visą skaičiavimo ir patikrinimo procedūrą.
12.4.12. Kasininkas išduoda Klientui pajamų orderį 
12.4.13. Jeigu nustatomi grynųjų pinigų padirbimo požymiai, Kasininkas išima tokius pinigus ir surašo aktą dėl jų 
perdavimo atitinkamoms valstybės institucijoms.
12.4.14. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti sandorius su grynaisiais pinigais, su tam tikromis kupiūromi
jeigu jų apdorojimas Banke apsunkintas ar apribotas.

12.5. Čekių tvarkymo taisyklės
12.5.1. Grynųjų pinigų išmokėjimo pagal čekį paslauga teikiama Klientams 
12.5.2. Klientui gali būti išmokami iš Sąskait
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nurodyme turi būti nurodytas visas numeris IBAN (International Bank Account Number

ngas Kliento pavadinimas, taip pat būtina nurodyti mokėjimo paskirtį/tikslą ir mokėtojo 
vardą/pavadinimą, ir privaloma atskleisti operacijos esmę – už ką būtent atliekamas šis mokėjimas, apmokamos 
paslaugos arba prekės pavadinimą. 

Gautini mokėjimai eurais ir kurios nors iš Europos ekonominės zonos šalių valiuta įskaitomi į Gavėjo sąskaitą 
lėšų įskaitymo į Banko korespondentinę sąskaitą dieną, jeigu ši diena yra Banke darbo diena, arba sekančią dieną, jeigu 
lėšų įskaitymo į Banko korespondentinę sąskaitą diena yra Banke išeiginė diena. Kiti gautini mokėjimai įskaitomi į 
Kliento sąskaitą tą dieną, kai gaunamas Banko korespondentinės sąskaitos išrašas, patvirtinantis lėšų įskaitymą į Banko 
korespondentinę sąskaitą, jeigu ši diena yra Banke darbo diena, arba sekančią dieną, jeigu išrašo gavimo diena yra 

12.4. Grynųjų lėšų sandorių vykdymo taisyklės 
12.4.1. Grynųjų pinigų išmokėjimas sąskaitos laisvo likučio ribose vykdomas tik pagal Kliento reikalavimą, kuris gali būti 
pateiktas tiek žodžiu, tiek ir Nuotolinio tvarkymo sistemų pagalba, pagal Taisykles ar Banko čekį.
12.4.2. Grynąsias lėšas pagal žodinį reikalavimą turi teisę gauti asmuo, kuris turi Banke Parašo teisę.
12.4.3. Prieš išmokant grynąsias lėšas, Banko Klientas pateikia asmens tapatybės dokumentą. 
12.4.4. Išmokėdamas grynąsias lėšas, Banko Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas (Kasinink
atitinkamą pinigų sumą, tikrindamas jos teisingumą Kliento akivaizdoje. Klientas turi patikrinti gautos sumos teisingumą 
Kasininko akivaizdoje. Bankas nėra atsakingas, jeigu Klientas kasoje nepageidauja tikrinti gautos sumos teising

sumos gavimo, Bankas nepriima. 
12.4.5. Norėdamas gauti grynuosius pinigus, kurių suma viršija EUR 15 000 arba ekvivalentą kita valiuta, Klientas turi 
užsakyti Banke reikiamą lėšų sumą. Jeigu Klientas užsakė, o vėliau atsisakė gauti prašomą sumą, Bankas turi teisę 
neakcepto tvarka nuskaityti komisinis iš bet kurios Kliento sąskaitos pagal Banko paslaugų įkainius.
12.4.6. Kasininkas išduoda Klientui išlaidų orderį − dokumentą, įrodantį grynųjų lėšų išmokėjimą, kurį 
12.4.7. Įmokėti grynąsias lėšas į Atsiskaitomąją sąskaitą arba Kortelės sąskaitą gali bet kuris asmuo, laikydamasis Klientų 

grynąsias lėšas, Klientas būtinai turi nurodyti sąskaitos pavadinimą, sąskaitos numerį, sumą ir valiutą.
12.4.9. Lėšos į juridinio asmens − rezidento sąskaitą įmokamos pagal Kliento išrašytą sąskaitą. Jeigu fizinis asmuo, kuris 

lėšas, negali pateikti sąskaitos, Kasininkas identifikuoja tokį asmenį, prašydamas pateikt

12.4.10. Jeigu lėšas numatoma įmokėti juridinio asmens vardu, kuris nėra Banko klientas, Bankas laiko Mokėtoju asmenį, 

12.4.10.1. jeigu įskaitomos sumos ekvivalentas yra EUR 15000 ar daugiau, ir Klientas negali pateikti reikalingų 
 

12.4.10.2. jeigu įskaitomos sumos ekvivalentas yra mažesnis negu EUR 15000, o asmuo negali nurodyti juridinio asmens 

12.4.11. Įmokėdamas grynąsias lėšas, Kasininkas patikrina pinigų sumą ir tikrumą Klient
Klientas matytų visą skaičiavimo ir patikrinimo procedūrą. 
12.4.12. Kasininkas išduoda Klientui pajamų orderį − dokumentą, įrodantį grynųjų lėšų 

gu nustatomi grynųjų pinigų padirbimo požymiai, Kasininkas išima tokius pinigus ir surašo aktą dėl jų 
perdavimo atitinkamoms valstybės institucijoms. 
12.4.14. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti sandorius su grynaisiais pinigais, su tam tikromis kupiūromi

Banke apsunkintas ar apribotas. 
Čekių tvarkymo taisyklės 

12.5.1. Grynųjų pinigų išmokėjimo pagal čekį paslauga teikiama Klientams – rezidentams, juridiniams asmenims.
12.5.2. Klientui gali būti išmokami iš Sąskaitos grynieji pinigai pagal Banko čekį. 

28

International Bank Account Number) (sąskaitos 
ngas Kliento pavadinimas, taip pat būtina nurodyti mokėjimo paskirtį/tikslą ir mokėtojo 

už ką būtent atliekamas šis mokėjimas, apmokamos 

ir kurios nors iš Europos ekonominės zonos šalių valiuta įskaitomi į Gavėjo sąskaitą 
lėšų įskaitymo į Banko korespondentinę sąskaitą dieną, jeigu ši diena yra Banke darbo diena, arba sekančią dieną, jeigu 

na yra Banke išeiginė diena. Kiti gautini mokėjimai įskaitomi į 
Kliento sąskaitą tą dieną, kai gaunamas Banko korespondentinės sąskaitos išrašas, patvirtinantis lėšų įskaitymą į Banko 

ančią dieną, jeigu išrašo gavimo diena yra 

12.4.1. Grynųjų pinigų išmokėjimas sąskaitos laisvo likučio ribose vykdomas tik pagal Kliento reikalavimą, kuris gali būti 
sistemų pagalba, pagal Taisykles ar Banko čekį. 

nį reikalavimą turi teisę gauti asmuo, kuris turi Banke Parašo teisę. 
okumentą.  

12.4.4. Išmokėdamas grynąsias lėšas, Banko Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas (Kasininkas) paruošia ir išduoda 
. Klientas turi patikrinti gautos sumos teisingumą 

Kasininko akivaizdoje. Bankas nėra atsakingas, jeigu Klientas kasoje nepageidauja tikrinti gautos sumos teisingumo. Kliento 

12.4.5. Norėdamas gauti grynuosius pinigus, kurių suma viršija EUR 15 000 arba ekvivalentą kita valiuta, Klientas turi 
liau atsisakė gauti prašomą sumą, Bankas turi teisę 

bet kurios Kliento sąskaitos pagal Banko paslaugų įkainius. 
įrodantį grynųjų lėšų išmokėjimą, kurį Klientas pasirašo. 

12.4.7. Įmokėti grynąsias lėšas į Atsiskaitomąją sąskaitą arba Kortelės sąskaitą gali bet kuris asmuo, laikydamasis Klientų 

, sąskaitos numerį, sumą ir valiutą. 
pagal Kliento išrašytą sąskaitą. Jeigu fizinis asmuo, kuris 

lėšas, negali pateikti sąskaitos, Kasininkas identifikuoja tokį asmenį, prašydamas pateikti asmens tapatybės 

juridinio asmens vardu, kuris nėra Banko klientas, Bankas laiko Mokėtoju asmenį, 

Klientas negali pateikti reikalingų 

15000, o asmuo negali nurodyti juridinio asmens 

rina pinigų sumą ir tikrumą Kliento akivaizdoje tokiu būdu, kad 

įrodantį grynųjų lėšų įmokėjimą, kurį Klientas pasirašo. 
gu nustatomi grynųjų pinigų padirbimo požymiai, Kasininkas išima tokius pinigus ir surašo aktą dėl jų 

12.4.14. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti sandorius su grynaisiais pinigais, su tam tikromis kupiūromis ar monetomis, 

rezidentams, juridiniams asmenims. 



 

12.5.3. Pagal Kliento žodinį pareiškimą Bankas išduoda Klientui čekių knygelę. Komisiniai už čekių knygelės Klientui 
išdavimą imami pagal Taisykles ir Banko paslaugų įkainius.
12.5.4. Klientas turi laikyti čekių knygel
Kliento nuostolius, jeigu tretieji asmenys piktavališkai pasinaudojo išduota Klientui čekių knygele, 
Taisykles. 
12.5.5. Užbraukti, taisyti, neteisingai
nepriima jų vykdyti. 
12.5.6. Išrašyto čekio galiojimo terminas yra 8 (aštuonios) dienos, įskaitant čekio išrašymo dieną.
12.5.7. Išrašytame čekyje, pateiktame Bankui vykd

− pavadinimas „čekis“, įtrauktas į patį dokumento tekstą ir išreikštas ta kalba, kuria yra parašytas šis dokumentas; 
− išdavimo data; 
− išdavimo vieta; 
− pilnas gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas (rezidentams), gimimo data
− gavėjo parašas; 
− suma skaičiais, valiutos pavadinimas, suma žodžiais − eilut

Valiutos pavadinimas turi būti rašomas iš karto po parašytos žodžių sumos 
suma žodžiais; 

− Kliento (išdavusio čekį asmens)
− išdavusio čekį asmens (pagal galiojančius įstatymus) registracijos liudijimo numeris;
− išdavusio čekį asmens(-ų) atsiskaitomosio
valiuta ir komisiniai pagal Banko paslaugų įkainius;
− Kliento, išdavusio čekį, parašas ir, jei reikalinga, antspaudas.

12.5.8.Visi čekio rekvizitai rašomi plunksnakočiu, vienos sp
12.5.9. Bankas priima apmokėjimui čekius tik iš to Kliento, kurio vardu šis čekis buvo išrašytas.
12.5.10. Užbraukti, ištaisyti, neteisingai užpildyti, 

12.6. Valiutos keitimo (konvertavimo) taisyklės
12.6.1. Terminologija: 

12.6.1.1. Valiuta − šalies piniginis vienetas;
12.6.1.2. Valiutos konvertavimo
pirkimas ir/arba pardavimas už kitą valiutą;
12.6.1.3. Valiutavimo data
12.6.1.4. TOMORROW – Valiutos konvertavimo sandoris
sudarymo dienos valiutų kursu, nustatytu tokio Sandorio sudarymo momentu. 
12.6.1.5. SPOT – Valiutos konvertavimo sandoris su Valiutavimo data Banko antrą darbo dieną po Sandorio sudarymo 
dienos valiutų kursu, nustatytu tokio Sandorio sudarymo momentu.

12.6.2. Bankas vykdo valiutos, nurodytos Banko bankų korespondentų sąraše, konvertavimo sandorius. Bankas vykdo kitų 
Valiutų konvertavimo sandorius tik esant susitarimui su Klientu.

    12.6.3. Valiutos konvertavimo sandoris gali būti vykdomas pagal galiojantį tuo momentu Banke konvertavimo kursą. Jeigu 
Valiutos konvertavimo sandorio suma viršija EUR 
konvertavimo kurso. Jeigu Bankas su Klientu susitarė dėl specialaus konvertavimo kurso, Klientas nurodo tai Valiutos 
konvertavimo prašyme; priešingu atveju
konvertavimo kursu. 

12.6.4. Valiutos konvertavimo sandoris specialiu konvertavimo kursu laikomas sudarytu, kai Klientas žodžiu (telefonu) 
susitarė su Banku dėl perkamos Valiutos, sumų, valiutų kursų ir Valiutavimo datos. Klientas sutinka, kad Bankas 
pokalbių garso įrašą. Ginčų ar pretenzijų atveju
sandorio sudarymo ir jo turinio įrodymu.
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12.5.3. Pagal Kliento žodinį pareiškimą Bankas išduoda Klientui čekių knygelę. Komisiniai už čekių knygelės Klientui 
išdavimą imami pagal Taisykles ir Banko paslaugų įkainius. 
12.5.4. Klientas turi laikyti čekių knygelę saugioje vietoje, nepasiekiamoje tretiesiems asmenims. Bankas nėra atsakingas už 
Kliento nuostolius, jeigu tretieji asmenys piktavališkai pasinaudojo išduota Klientui čekių knygele, 

12.5.5. Užbraukti, taisyti, neteisingai užpildyti, įplyšę, suglamžyti arba sutepti čekiai laikomi negaliojančiais, ir Bankas 

12.5.6. Išrašyto čekio galiojimo terminas yra 8 (aštuonios) dienos, įskaitant čekio išrašymo dieną.
12.5.7. Išrašytame čekyje, pateiktame Bankui vykdyti, turi būti šie rekvizitai: 

įtrauktas į patį dokumento tekstą ir išreikštas ta kalba, kuria yra parašytas šis dokumentas; 

ėjo vardas, pavardė, asmens kodas (rezidentams), gimimo data ir paso numeris (visiems nerezidentams);

− suma skaičiais, valiutos pavadinimas, suma žodžiais − eilutė „Suma žodžiais“ turi prasidėti be 
Valiutos pavadinimas turi būti rašomas iš karto po parašytos žodžių sumos be tarpo

į asmens) pavadinimas − juridiniam asmeniui; 
į asmens (pagal galiojančius įstatymus) registracijos liudijimo numeris; 

ų) atsiskaitomosios sąskaitos numeris(-iai), iš kurio(-ių) bus nurašyta nurodyta čekyje suma, 
valiuta ir komisiniai pagal Banko paslaugų įkainius; 

į, parašas ir, jei reikalinga, antspaudas. 
12.5.8.Visi čekio rekvizitai rašomi plunksnakočiu, vienos spalvos rašalu, vienoda rašysena.
12.5.9. Bankas priima apmokėjimui čekius tik iš to Kliento, kurio vardu šis čekis buvo išrašytas.
12.5.10. Užbraukti, ištaisyti, neteisingai užpildyti, įplyšę arba sutepti Čekiai laikomi negaliojančiais ir nepriimami.

Valiutos keitimo (konvertavimo) taisyklės 

− šalies piniginis vienetas; 
konvertavimo (pirkimo) sandoris − Banko ir Kliento atliktas gryn

pirkimas ir/arba pardavimas už kitą valiutą; 
Valiutavimo data − Banko darbo diena, kai Bankas įvykdo Valiutos konvertavimo sandorį;

Valiutos konvertavimo sandoris su Valiutavimo data kitą Banko darbo dieną po Sandorio 
sudarymo dienos valiutų kursu, nustatytu tokio Sandorio sudarymo momentu.  

Valiutos konvertavimo sandoris su Valiutavimo data Banko antrą darbo dieną po Sandorio sudarymo 
tų kursu, nustatytu tokio Sandorio sudarymo momentu. 

12.6.2. Bankas vykdo valiutos, nurodytos Banko bankų korespondentų sąraše, konvertavimo sandorius. Bankas vykdo kitų 
Valiutų konvertavimo sandorius tik esant susitarimui su Klientu. 

12.6.3. Valiutos konvertavimo sandoris gali būti vykdomas pagal galiojantį tuo momentu Banke konvertavimo kursą. Jeigu 
Valiutos konvertavimo sandorio suma viršija EUR 3000 ar šios sumos ekvivalentą kita valiuta, Šalys gali susitarti dėl specialaus 

ertavimo kurso. Jeigu Bankas su Klientu susitarė dėl specialaus konvertavimo kurso, Klientas nurodo tai Valiutos 
priešingu atveju, Valiutos konvertavimo sandoris vykdomas galiojančiu Banke tuo momentu bendru 

. Valiutos konvertavimo sandoris specialiu konvertavimo kursu laikomas sudarytu, kai Klientas žodžiu (telefonu) 
susitarė su Banku dėl perkamos Valiutos, sumų, valiutų kursų ir Valiutavimo datos. Klientas sutinka, kad Bankas 

įrašą. Ginčų ar pretenzijų atveju, Šalys laiko atitinkamą garso įrašą pakankamu Valiutos konvertavimo 
sandorio sudarymo ir jo turinio įrodymu. 
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12.5.3. Pagal Kliento žodinį pareiškimą Bankas išduoda Klientui čekių knygelę. Komisiniai už čekių knygelės Klientui 

ę saugioje vietoje, nepasiekiamoje tretiesiems asmenims. Bankas nėra atsakingas už 
Kliento nuostolius, jeigu tretieji asmenys piktavališkai pasinaudojo išduota Klientui čekių knygele, nebent Bankas pažeidė 

užpildyti, įplyšę, suglamžyti arba sutepti čekiai laikomi negaliojančiais, ir Bankas 

12.5.6. Išrašyto čekio galiojimo terminas yra 8 (aštuonios) dienos, įskaitant čekio išrašymo dieną. 

įtrauktas į patį dokumento tekstą ir išreikštas ta kalba, kuria yra parašytas šis dokumentas;  

ir paso numeris (visiems nerezidentams); 

ė „Suma žodžiais“ turi prasidėti be tarpo ir didžiąja raide. 
tarpo. Suma skaičiais turi sutapti su 

 
ių) bus nurašyta nurodyta čekyje suma, 

. 
12.5.9. Bankas priima apmokėjimui čekius tik iš to Kliento, kurio vardu šis čekis buvo išrašytas. 

arba sutepti Čekiai laikomi negaliojančiais ir nepriimami. 

− Banko ir Kliento atliktas grynųjų ar negrynųjų lėšų valiuta 

įvykdo Valiutos konvertavimo sandorį; 
su Valiutavimo data kitą Banko darbo dieną po Sandorio 

Valiutos konvertavimo sandoris su Valiutavimo data Banko antrą darbo dieną po Sandorio sudarymo 

12.6.2. Bankas vykdo valiutos, nurodytos Banko bankų korespondentų sąraše, konvertavimo sandorius. Bankas vykdo kitų 

12.6.3. Valiutos konvertavimo sandoris gali būti vykdomas pagal galiojantį tuo momentu Banke konvertavimo kursą. Jeigu 
ar šios sumos ekvivalentą kita valiuta, Šalys gali susitarti dėl specialaus 

ertavimo kurso. Jeigu Bankas su Klientu susitarė dėl specialaus konvertavimo kurso, Klientas nurodo tai Valiutos 
Valiutos konvertavimo sandoris vykdomas galiojančiu Banke tuo momentu bendru 

. Valiutos konvertavimo sandoris specialiu konvertavimo kursu laikomas sudarytu, kai Klientas žodžiu (telefonu) 
susitarė su Banku dėl perkamos Valiutos, sumų, valiutų kursų ir Valiutavimo datos. Klientas sutinka, kad Bankas darys tokių 

Šalys laiko atitinkamą garso įrašą pakankamu Valiutos konvertavimo 



 

12.6.5. Klientas turi pateikti Bankui prašymą lėšoms konvertuoti iki darbo laiko Banke pabaigos Valiutos konverta
sandorio sudarymo dieną.  
12.6.6.Bankas vykdo Kliento Valiutos konvertavimą tik gavęs tokį prašymą, ir jeigu Klientas užtikrino pakankamą likutį savo 
atsiskaitomojoje sąskaitoje arba 
12.6.7. Jeigu Klientas nepateikė prašymo konvertuoti Valiutą arba neužtikrino pakankamo likučio savo atsiskaitomojoje 
sąskaitoje ar neįmokėjo pakankamos pinigų sumos grynais
nutrauktu, ir Klientas atlygina Bank
apskaičiuojama kaip skirtumas tarp Valiutos kurso, dėl kurio Bankas ir Klientas susitarė derindami Valiutos konvertavimo 
sandorį, ir valiutos konvertavimo rinkos kurso
12.6.8. TOMORROW ir SPOT 

       12.6.8.1. Norėdamas sudaryti TOMORROW 
ir pateikia Bankui atitinkamą prašym

12.6.8.2. TOMORROW ir SPOT vykdomi pagal Valiutavimo datą, nurodytą Valiutos konvertavimo prašyme tokiu Valiutos 
kursu, kokiu Klientas ir Bankas susitarė atitinkamo Sandorio sudarymo momentu.
12.6.8.3. Siekdamas užtikrinti 
atsiskaitomojoje sąskaitoje, kurios reikalingos finansiniam laidavimui ir sudaro 10 % visų lėšų, atitinkamai 
ir/arba SPOT. Po TOMORROW 
12.6.8.4. TOMORROW ir/arba
sąskaitoje atitinkama Valiuta pagal sudaryto Sandorio sąlygas. Jeigu Klientas neįvykdys minėtų reikalavimų, Bankas 
vykdo atgalinio Valiutos konvertavimo sandorį Kliento sudar
konvertavimo rinkos kursu. Nuostolius, jeigu tokie atsirado, Bankas atlygina iš užblokuotų pagal Taisyklių 12.6.8.3 punktą 
Kliento lėšų ir/arba kitų Kliento lėšų.

 
12.7. Akredityvų išdavimo ir tvarkymo taisy

12.7.1. Terminologija: 
12.7.1.1. Akredityvas

įsipareigojimą išmokėti Akredityvo sumą jo gavėjui pagal dokumentus, jeigu jie atitinka akredityvo 
sąlygas ir UCP 600;

12.7.1.2. Beneficia
12.7.1.3. Akredityvo suma
12.7.1.4. Pareiškimas dėl akredityvo išleidimo
Klientas pateikia Bankui, pagal kurį Bankas išleidžia Akredityvą, o Klientas užtikrina, kad, reikiamam mokėjimui atlikti, 
nurodytu Išdavimo datos momentu, Akredityvo suma būtų atsiskaitomojoje sąs
sąskaitą atitinkamos sumos dydžiu;
12.7.1.5. Pirkimo-pardavimo
pirkėjui už tam tikrą kainą pinigine išraiška, sumokamą pirkėjo. Tarptautinė 
kurios sudarymą, vykdymą ir atsakomybę dėl nutraukimo reglamentuoja 1980 metų JT Vienos konvencija 
prekių pirkimo-pardavimo sutarčių;
12.7.1.6. UCP 600 − „UniNkuotos dokumentini
rūmų publikacija Nr. 600, 2007 metų redakcija;
12.7.1.7. Akredityvo galiojimo termino pabaiga 
būtina pateikti nurodytus Akredityve dokumentus į nurodytą Akred
12.7.1.8. Akredityvo išdavimo data 
Banko mokėjimo įsipareigojimai Akredityvo gavėjui;
12.7.1.9. Priemonių apmokėjimo taisyklės 
atidėtas apmokėjimas, įsakytinio vekselio akceptas, įsakytinio vekselio ir priemonių 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

12.6.5. Klientas turi pateikti Bankui prašymą lėšoms konvertuoti iki darbo laiko Banke pabaigos Valiutos konverta

12.6.6.Bankas vykdo Kliento Valiutos konvertavimą tik gavęs tokį prašymą, ir jeigu Klientas užtikrino pakankamą likutį savo 
atsiskaitomojoje sąskaitoje arba įmokėjo pakankamą pinigų sumą grynaisiais į Banko kasą.

u Klientas nepateikė prašymo konvertuoti Valiutą arba neužtikrino pakankamo likučio savo atsiskaitomojoje 
pakankamos pinigų sumos grynaisiais į Banko kasą, Valiutos konvertavimo sandoris laikomas 

nutrauktu, ir Klientas atlygina Bankui visas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl tokių Kliento veiksmų. Išlaidų apimtis 
apskaičiuojama kaip skirtumas tarp Valiutos kurso, dėl kurio Bankas ir Klientas susitarė derindami Valiutos konvertavimo 
sandorį, ir valiutos konvertavimo rinkos kurso, kuriuo Bankas vykdo šios valiutos atgalinio konvertavimo sandorį.

TOMORROW ar SPOT, Klientas suderina su Banku atitinkamą kursą, apimtį ir Valiutavimo datą
ir pateikia Bankui atitinkamą prašymą lėšoms konvertuoti. 

SPOT vykdomi pagal Valiutavimo datą, nurodytą Valiutos konvertavimo prašyme tokiu Valiutos 
kursu, kokiu Klientas ir Bankas susitarė atitinkamo Sandorio sudarymo momentu. 
12.6.8.3. Siekdamas užtikrinti TOMORROW ir/arba SPOT vykdymą, Bankas turi teisę užblokuoti lėšas Kliento 
atsiskaitomojoje sąskaitoje, kurios reikalingos finansiniam laidavimui ir sudaro 10 % visų lėšų, atitinkamai 

TOMORROW ir/arba SPOT vykdymo Bankas atblokuos Kliento lėšas. 
arba SPOT vykdymo dieną Klientas užtikrina pakankamą lėšų likutį savo atsiskaitomojoje 

sąskaitoje atitinkama Valiuta pagal sudaryto Sandorio sąlygas. Jeigu Klientas neįvykdys minėtų reikalavimų, Bankas 
vykdo atgalinio Valiutos konvertavimo sandorį Kliento sudarytiems TOMORROW ir
konvertavimo rinkos kursu. Nuostolius, jeigu tokie atsirado, Bankas atlygina iš užblokuotų pagal Taisyklių 12.6.8.3 punktą 
Kliento lėšų ir/arba kitų Kliento lėšų. 

Akredityvų išdavimo ir tvarkymo taisyklės 

Akredityvas − Banko išduotas dokumentas, pagal kurį Bankas Kliento prašymu prisiima 
įsipareigojimą išmokėti Akredityvo sumą jo gavėjui pagal dokumentus, jeigu jie atitinka akredityvo 
sąlygas ir UCP 600; 
Beneficiantas − akredityvo gavėjas, paprastai pardavėjas; 

Akredityvo suma − maksimali suma, kuriai išleistas Akredityvas; 
Pareiškimas dėl akredityvo išleidimo − pareiškimas, sudarytas pagal Banko nustatytą formą, kur

Klientas pateikia Bankui, pagal kurį Bankas išleidžia Akredityvą, o Klientas užtikrina, kad, reikiamam mokėjimui atlikti, 
nurodytu Išdavimo datos momentu, Akredityvo suma būtų atsiskaitomojoje sąskaitoje, kad Bankas galėtų debetuoti šią 
sąskaitą atitinkamos sumos dydžiu; 

pardavimo sutartis − sutartis, pagal kurią nuosavybės teisė į prekes pereina iš pardavėjo 
pirkėjui už tam tikrą kainą pinigine išraiška, sumokamą pirkėjo. Tarptautinė pirkimo-pardavimo 
kurios sudarymą, vykdymą ir atsakomybę dėl nutraukimo reglamentuoja 1980 metų JT Vienos konvencija 

sutarčių; 
− „UniNkuotos dokumentinių akredityvų taisyklės ir papročiai“, Paryžiaus Tarptautinių prekybos 

rūmų publikacija Nr. 600, 2007 metų redakcija; 
Akredityvo galiojimo termino pabaiga − data, nurodyta Akredityve kaip jo galiojimo termino, per kurį 

būtina pateikti nurodytus Akredityve dokumentus į nurodytą Akredityve banką, pabaiga;
Akredityvo išdavimo data − data, nurodyta Akredityve kaip jo išleidimo data, nuo kurios atsiranda 

Banko mokėjimo įsipareigojimai Akredityvo gavėjui; 
Priemonių apmokėjimo taisyklės − taisyklės, nustatančios apmokėjimo rūšį (skubus apmo

atidėtas apmokėjimas, įsakytinio vekselio akceptas, įsakytinio vekselio ir priemonių pardavimo derybos
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12.6.5. Klientas turi pateikti Bankui prašymą lėšoms konvertuoti iki darbo laiko Banke pabaigos Valiutos konvertavimo 

12.6.6.Bankas vykdo Kliento Valiutos konvertavimą tik gavęs tokį prašymą, ir jeigu Klientas užtikrino pakankamą likutį savo 
į Banko kasą. 

u Klientas nepateikė prašymo konvertuoti Valiutą arba neužtikrino pakankamo likučio savo atsiskaitomojoje 
į Banko kasą, Valiutos konvertavimo sandoris laikomas 

ui visas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl tokių Kliento veiksmų. Išlaidų apimtis 
apskaičiuojama kaip skirtumas tarp Valiutos kurso, dėl kurio Bankas ir Klientas susitarė derindami Valiutos konvertavimo 

, kuriuo Bankas vykdo šios valiutos atgalinio konvertavimo sandorį. 

SPOT, Klientas suderina su Banku atitinkamą kursą, apimtį ir Valiutavimo datą, 

SPOT vykdomi pagal Valiutavimo datą, nurodytą Valiutos konvertavimo prašyme tokiu Valiutos 

SPOT vykdymą, Bankas turi teisę užblokuoti lėšas Kliento 
atsiskaitomojoje sąskaitoje, kurios reikalingos finansiniam laidavimui ir sudaro 10 % visų lėšų, atitinkamai TOMORROW 

SPOT vykdymo dieną Klientas užtikrina pakankamą lėšų likutį savo atsiskaitomojoje 
sąskaitoje atitinkama Valiuta pagal sudaryto Sandorio sąlygas. Jeigu Klientas neįvykdys minėtų reikalavimų, Bankas 

ir/arba SPOT sandoriams Valiutos 
konvertavimo rinkos kursu. Nuostolius, jeigu tokie atsirado, Bankas atlygina iš užblokuotų pagal Taisyklių 12.6.8.3 punktą 

į Bankas Kliento prašymu prisiima 
įsipareigojimą išmokėti Akredityvo sumą jo gavėjui pagal dokumentus, jeigu jie atitinka akredityvo 

− pareiškimas, sudarytas pagal Banko nustatytą formą, kurį 
Klientas pateikia Bankui, pagal kurį Bankas išleidžia Akredityvą, o Klientas užtikrina, kad, reikiamam mokėjimui atlikti, 

kaitoje, kad Bankas galėtų debetuoti šią 

ės teisė į prekes pereina iš pardavėjo 
pardavimo sutartis − tokia sutartis, 

kurios sudarymą, vykdymą ir atsakomybę dėl nutraukimo reglamentuoja 1980 metų JT Vienos konvencija dėl tarptautinių 

papročiai“, Paryžiaus Tarptautinių prekybos 

data, nurodyta Akredityve kaip jo galiojimo termino, per kurį 
ityve banką, pabaiga; 

− data, nurodyta Akredityve kaip jo išleidimo data, nuo kurios atsiranda 

apmokėjimo rūšį (skubus apmokėjimas, 
pardavimo derybos), taip pat bankas, 



 

įgaliotas vykdyti išmokėjimus (Nominuotas bankas).
12.7.2. Išankstinė sąlyga Akredityvui 
12.7.3. Importo Akredityvas

12.7.3.1. Bankas neprisiima kredito rizikos ir 
Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje Akredityvo sumos dydžio lėšas, garantuojančias Akredityvo padengimą;
12.7.3.2. Bankas išduoda 
jo prašymu išduoda Banko darbuotojas po to, kai Klientas susipažino su Taisyklėmis;
12.7.3.3. Klientas (pirkėjas) Prašyme 
− pilnas Kliento pavadinimas, adresas;
− Akredityvo suma skaičiais, žodžiais ir valiuta;
− Akredityvo galiojimo termino pabaiga ir 
− įgalioto vykdyti Akredityvą banko pavadinimas;
− pilnas BeneNcianto pavadinimas, adresas ir b
− Akredityvo tipas; 
− apmokėjimo rūšis; 
− prekių tiekimo sąlygos (INCOTERMS);
− paskutinė krovinio pakrovimo data;
− prekių pakrovimo vieta; 
− prekių pristatymo vieta; 
− prekių aprašymas; 
− dokumentų, reikalingų Akredityvui apmokėti, 
− kitų bankų komisinių apmokėjimo sąlygos.
12.7.3.4. Prašyme Klientas įgalioja Banką debetuoti Banko naudai savo sąskaitą maksimalia Akredityvo ir Banko 
komisinių (jeigu tokie yra) suma.
12.7.3.5. Klientas gali nusiųsti Prašymą Bankui taip pat elektroniniu 
susitarimą. 
12.7.3.6. Klientas (pirkėjas) kartu su Prašymu išleisti Akredityvą pateikia Bankui sudarytą 
Pirkimo-pardavimo sutartį galima įforminti dviem būdais:
− jeigu sutarties šalys nebuvo susitikusios asmeniškai, ją sudaro du dokumentai 
įforminti raštu (raštai, telefaksai ir pan.);
− jeigu sutarties šalys buvo susitikusios asmeniškai, ją sudaro vienas dokumentas − 
12.7.3.7. Bankas priima Prašymą 
12.7.3.8. Bankas turi teisę atsisakyti 
12.7.3.9. Akredityvas išduodamas, pagal Kliento pateiktą Prašymą 
dienas po Akredityvo sumos blokavimo Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje ir siunčiamas pardavėjo bankui, nurodytam 
Prašyme. 
12.7.3.10. Prašymas išduoti Akredityvą yra neatšaukiamas nuo to momento, kai Bankas jį
12.7.3.11. Bankas sudaro ir išduoda 
12.7.4. Eksporto Akredityvas

12.7.4.1. Gavęs pirkėjo banko pranešimą apie eksporto Akredityvo 
praneša apie tai Klientui. 
12.7.4.2. Pranešimą, kartu su gauto Akredityvo 
išduoda Klientui, jam pasirašant. 
12.7.4.3. Jeigu Klientas nesutinka su Akredityvo sąlygomis, jis raštu laisva forma pateikia Bankui pranešimą, 
nurodydamas priežastis, dėl kurių jis nesutinka su Akredityvo sąlygomis.
12.7.4.4. Jeigu Akredityvo sąlygos visiškai įvykdomos, Klientas eksportuoja prekes ir pateikia Bankui numatytus 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

įgaliotas vykdyti išmokėjimus (Nominuotas bankas). 
Išankstinė sąlyga Akredityvui išduoti − atidaryti Banke Kliento vardu atsiskaitomąją sąskaitą
Importo Akredityvas 
Bankas neprisiima kredito rizikos ir išduoda Akredityvą, jeigu Klientas užtikrina Bankui galimybę užblokuoti 

Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje Akredityvo sumos dydžio lėšas, garantuojančias Akredityvo padengimą;
išduoda Akredityvą, remiantis raštišku Kliento Prašymu išduoti Akredityvą. Prašymo blanką Klientui 

jo prašymu išduoda Banko darbuotojas po to, kai Klientas susipažino su Taisyklėmis; 
Klientas (pirkėjas) Prašyme išduoti akredityvą būtinai nurodo šią informaciją:

− pilnas Kliento pavadinimas, adresas; 
− Akredityvo suma skaičiais, žodžiais ir valiuta; 
− Akredityvo galiojimo termino pabaiga ir išdavimo vieta; 

įgalioto vykdyti Akredityvą banko pavadinimas; 
pavadinimas, adresas ir banko rekvizitai; 

ų tiekimo sąlygos (INCOTERMS); 
ė krovinio pakrovimo data; 

ų, reikalingų Akredityvui apmokėti, sąrašas; 
ų bankų komisinių apmokėjimo sąlygos. 

Prašyme Klientas įgalioja Banką debetuoti Banko naudai savo sąskaitą maksimalia Akredityvo ir Banko 
komisinių (jeigu tokie yra) suma. 
12.7.3.5. Klientas gali nusiųsti Prašymą Bankui taip pat elektroniniu būdu, jeigu Klientas ir Bankas sudarė atitinkamą 

12.7.3.6. Klientas (pirkėjas) kartu su Prašymu išleisti Akredityvą pateikia Bankui sudarytą 
sutartį galima įforminti dviem būdais: 

alys nebuvo susitikusios asmeniškai, ją sudaro du dokumentai − oferta ir akceptas
įforminti raštu (raštai, telefaksai ir pan.); 
− jeigu sutarties šalys buvo susitikusios asmeniškai, ją sudaro vienas dokumentas − pirkimo
12.7.3.7. Bankas priima Prašymą išduoti Akredityvą, užrašęs ant jo atitinkamą žymą. 
12.7.3.8. Bankas turi teisę atsisakyti išduoti Akredityvą, Klientui nepaaiškinęs priežasčių.
12.7.3.9. Akredityvas išduodamas, pagal Kliento pateiktą Prašymą išduoti Akredityvą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas po Akredityvo sumos blokavimo Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje ir siunčiamas pardavėjo bankui, nurodytam 

Akredityvą yra neatšaukiamas nuo to momento, kai Bankas jį
išduoda Akredityvą pagal UCP 600. 

Eksporto Akredityvas 
Gavęs pirkėjo banko pranešimą apie eksporto Akredityvo išdavimą Kliento (Beneficia

Pranešimą, kartu su gauto Akredityvo nuorašu, Bankas siunčia Klientui faksu ar elektroniniu paštu arba 
išduoda Klientui, jam pasirašant.  

Jeigu Klientas nesutinka su Akredityvo sąlygomis, jis raštu laisva forma pateikia Bankui pranešimą, 
stis, dėl kurių jis nesutinka su Akredityvo sąlygomis. 

Jeigu Akredityvo sąlygos visiškai įvykdomos, Klientas eksportuoja prekes ir pateikia Bankui numatytus 
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skaitomąją sąskaitą.  

Akredityvą, jeigu Klientas užtikrina Bankui galimybę užblokuoti 
Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje Akredityvo sumos dydžio lėšas, garantuojančias Akredityvo padengimą; 

Akredityvą. Prašymo blanką Klientui 

informaciją: 

Prašyme Klientas įgalioja Banką debetuoti Banko naudai savo sąskaitą maksimalia Akredityvo ir Banko 

būdu, jeigu Klientas ir Bankas sudarė atitinkamą 

12.7.3.6. Klientas (pirkėjas) kartu su Prašymu išleisti Akredityvą pateikia Bankui sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį. 

− oferta ir akceptas, ir juos būtina 

pirkimo-pardavimo sutartis. 

Akredityvą, Klientui nepaaiškinęs priežasčių. 
Akredityvą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas po Akredityvo sumos blokavimo Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje ir siunčiamas pardavėjo bankui, nurodytam 

Akredityvą yra neatšaukiamas nuo to momento, kai Bankas jį priėmė. 

Kliento (Beneficianto) naudai, Bankas 

, Bankas siunčia Klientui faksu ar elektroniniu paštu arba 

Jeigu Klientas nesutinka su Akredityvo sąlygomis, jis raštu laisva forma pateikia Bankui pranešimą, 

Jeigu Akredityvo sąlygos visiškai įvykdomos, Klientas eksportuoja prekes ir pateikia Bankui numatytus 



 

Akredityve dokumentus. 
12.8 Mokėjimo kortelės išdavimo ir tvarkymo taisyklės

12.8.1.Terminologija: 
12.8.1.1. Atsiskaitymo laikotarpis

Kortele (vienas mėnuo);
12.8.1.2. Leistino kredito palūkanos

pagal Banko nustatytą įkainį, skaičiuojant, kad metuose yra 360 dienų;
12.8.1.3. Leistinas kreditas
12.8.1.4. Ataskaita − kasm
12.8.1.5. Sandoris − (šio skyriaus prasme) Kortel

Kortelė pagal Sutartį naudojama atsiskaityti už prekes ir paslaugas ir gauti grynuosius pinigus;
12.8.1.6. Debetuoti − mažinti Kortel
12.8.1.7. Prašymas− (šio skyriaus prasme) prašymas mok
12.8.1.8. Išlaidų limitas − suma, 
12.8.1.9. Kortelė − Banko išduota tarptautin

Business, EuroCard/MasterCard Standard, Maestro, Visa Classic, Visa Business

Electron), kurią Bankas išduoda pagal Taisykles ir Kliento prašymą;
12.8.1.10. Kortelės sąskaita

kredituojama pagal Sandorius, kuriuos vykdo Kortelės naudotojas ir Klientas;
12.8.1.11. Kortelės naudotojas

Kortelė; 
12.8.1.12. Klientas − (šio skyriaus prasme) Nzinis ar juridinis asmuo, ar kitas teis

Taisykles atidaryta Kortelės sąskaita;
12.8.1.13. Kredituoti − didinti Kortel
12.8.1.14. Sutartis − Banko ir Kliento mokėjimo kortelės 

Klientas pateikė Bankui Prašymą ir gavo Kortelę;
12.8.1.15. Sutartinė bauda
2) delspinigiai ir papildomos baudų palūkanos už uždelsimą, kurias Klientas privalo sumokėti, jeigu laiku neatnaujina 

minimalaus balanso; 
12.8.1.16. Laidavimas − (šio skyriaus prasme) Banko priimtas Kliento 
12.8.1.17. PIN-kodas − personalinis identiNkavimo kodas, kuris priskiriamas Kortel

Kortele, ir kurį Kortelės naudotojas naudoja kaip Kortelės naudotojo parašą patvirtin
12.8.2. Gavęs Prašymą, Bankas per 10 (dešim
Bankas turi teisę neaiškinti priežasties.
12.8.3. Šis Taisyklių skyrius reglamentuoja kortelių naudojimą ir 
MasterCard International taisyklės (pagal Kortelės tipą) (prieinamos atitinkamai www.visa.com ir www.mastercard.com) ir 
Lietuvos Respublikos normatyviniai aktai.
12.8.4. Tvirtinant Sandorius, Kortelės PIN
turi būti naudojamas tiksliai laikantis visų atitinkamo bankomato ar mokėjimo kortelių terminalo instrukcijų.
12.8.5. Metinis Kortelės mokestis imamas pirmą Kortelės galiojimo mėnesį, tiek už naujas, tiek ir už atnaujintas Korteles. Ik
pirmo mėnesio Kortelės naudojimo pabaigos Klientas neturi teisės imti 
mokesčio padengimui. 
12.8.6. Kortelių gaminimo terminai:

          12.8.6.1. 4 (keturios) darbo dienos, neskaičiuojant Prašymo gavimo dienos.
12.8.7. Mokėjimus už Banko paslaugas, susijusias su Kortelės išdavimu, Sąskaitos atidarymu ir Sandoriais, Klientas vykdo 
pagal Banko paslaugų įkainius

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

12.8 Mokėjimo kortelės išdavimo ir tvarkymo taisyklės 

Atsiskaitymo laikotarpis − laikotarpis, per kurį Bankas apibendrina Sandorius, įvykdytus pasinaudojus 
Kortele (vienas mėnuo); 

Leistino kredito palūkanos − palūkanos, kurias Klientas turi sumokėti už naudojimąsi Leistinu kreditu, 
tytą įkainį, skaičiuojant, kad metuose yra 360 dienų; 

Leistinas kreditas − suma, kurią Bankas leido naudoti papildomai prie Kortel
− kasmėnesinis Kortelės sąskaitos išrašas; 
− (šio skyriaus prasme) Kortelės sąskaitos Debetavimas ar Kreditavimas bei operacijos, kuriose 

Kortelė pagal Sutartį naudojama atsiskaityti už prekes ir paslaugas ir gauti grynuosius pinigus;
− mažinti Kortelės sąskaitos likutį; 

− (šio skyriaus prasme) prašymas mokėjimo kortelei gauti; 
− suma, į kurią įeina Kortelės sąskaitos likutis ir Leistinas kreditas;

− Banko išduota tarptautinė mokėjimo kortelė (EuroCard/MasterCard Gold

Business, EuroCard/MasterCard Standard, Maestro, Visa Classic, Visa Business-Gold, Visa Classic, Visa Platinum, Visa 

), kurią Bankas išduoda pagal Taisykles ir Kliento prašymą; 
Kortelės sąskaita − atsiskaitomoji sąskaita, kuri atidaroma Kliento vardu, ir kuri debetuojama ir 

kredituojama pagal Sandorius, kuriuos vykdo Kortelės naudotojas ir Klientas; 
Kortelės naudotojas − Nzinis asmuo, kurį Klientas įgaliojo naudotis Kortelės sąskaita ir kurio vardu išduot

− (šio skyriaus prasme) Nzinis ar juridinis asmuo, ar kitas teisės subjektas, kurio vardu pagal šias 
Taisykles atidaryta Kortelės sąskaita; 

− didinti Kortelės sąskaitos likutį; 
ko ir Kliento mokėjimo kortelės tvarkymo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo to momento, kai 

Klientas pateikė Bankui Prašymą ir gavo Kortelę; 
Sutartinė bauda − 1) baudų palūkanos, kurias Klientas privalo sumokėti, viršijęs Leistiną kreditą;

elspinigiai ir papildomos baudų palūkanos už uždelsimą, kurias Klientas privalo sumokėti, jeigu laiku neatnaujina 

− (šio skyriaus prasme) Banko priimtas Kliento įsipareigojimų vykdymo laidavimas;
− personalinis identiNkavimo kodas, kuris priskiriamas Kortelės naudotojui ir išduodamas kartu su 

Kortele, ir kurį Kortelės naudotojas naudoja kaip Kortelės naudotojo parašą patvirtindamas
12.8.2. Gavęs Prašymą, Bankas per 10 (dešimt) dienų priima sprendimą dėl Kortelės išdavimo. Neigiamo atsakymo atveju 
Bankas turi teisę neaiškinti priežasties. 
12.8.3. Šis Taisyklių skyrius reglamentuoja kortelių naudojimą ir tvarkymą, kaip reglamentuoja Visa International ir 

l taisyklės (pagal Kortelės tipą) (prieinamos atitinkamai www.visa.com ir www.mastercard.com) ir 
Lietuvos Respublikos normatyviniai aktai. 
12.8.4. Tvirtinant Sandorius, Kortelės PIN-kodas prilyginamas Kortelės naudotojo parašui
turi būti naudojamas tiksliai laikantis visų atitinkamo bankomato ar mokėjimo kortelių terminalo instrukcijų.
12.8.5. Metinis Kortelės mokestis imamas pirmą Kortelės galiojimo mėnesį, tiek už naujas, tiek ir už atnaujintas Korteles. Ik

o mėnesio Kortelės naudojimo pabaigos Klientas neturi teisės imti iš Kortelės lėšų, reikalingų Kortelės m

12.8.6. Kortelių gaminimo terminai: 
12.8.6.1. 4 (keturios) darbo dienos, neskaičiuojant Prašymo gavimo dienos. 

12.8.7. Mokėjimus už Banko paslaugas, susijusias su Kortelės išdavimu, Sąskaitos atidarymu ir Sandoriais, Klientas vykdo 
įkainius. Bankas turi teisę išieškoti lėšas iš Kortelės sąskaitos be atskiro Kliento pavedimo už bet 
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į Bankas apibendrina Sandorius, įvykdytus pasinaudojus 

ūkanos, kurias Klientas turi sumokėti už naudojimąsi Leistinu kreditu, 

− suma, kurią Bankas leido naudoti papildomai prie Kortelės sąskaitos likučio; 

ės sąskaitos Debetavimas ar Kreditavimas bei operacijos, kuriose 
Kortelė pagal Sutartį naudojama atsiskaityti už prekes ir paslaugas ir gauti grynuosius pinigus; 

į kurią įeina Kortelės sąskaitos likutis ir Leistinas kreditas; 
EuroCard/MasterCard Gold, EuroCard/MasterCard 

Gold, Visa Classic, Visa Platinum, Visa 

kaita, kuri atidaroma Kliento vardu, ir kuri debetuojama ir 

į Klientas įgaliojo naudotis Kortelės sąskaita ir kurio vardu išduota 

ės subjektas, kurio vardu pagal šias 

sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo to momento, kai 

viršijęs Leistiną kreditą; 
elspinigiai ir papildomos baudų palūkanos už uždelsimą, kurias Klientas privalo sumokėti, jeigu laiku neatnaujina 

įsipareigojimų vykdymo laidavimas; 
ės naudotojui ir išduodamas kartu su 

damas atskirus Sandorius. 
t) dienų priima sprendimą dėl Kortelės išdavimo. Neigiamo atsakymo atveju 

, kaip reglamentuoja Visa International ir 
l taisyklės (pagal Kortelės tipą) (prieinamos atitinkamai www.visa.com ir www.mastercard.com) ir 

kodas prilyginamas Kortelės naudotojo parašui.  Jeigu naudojamas PIN-kodas, jis 
turi būti naudojamas tiksliai laikantis visų atitinkamo bankomato ar mokėjimo kortelių terminalo instrukcijų. 
12.8.5. Metinis Kortelės mokestis imamas pirmą Kortelės galiojimo mėnesį, tiek už naujas, tiek ir už atnaujintas Korteles. Iki 

Kortelės lėšų, reikalingų Kortelės metinio 

12.8.7. Mokėjimus už Banko paslaugas, susijusias su Kortelės išdavimu, Sąskaitos atidarymu ir Sandoriais, Klientas vykdo 
. Bankas turi teisę išieškoti lėšas iš Kortelės sąskaitos be atskiro Kliento pavedimo už bet 



 

kuriuos mokėjimus, kuriuos Klientas turi vykdyti, pagal Taisykles ir Banko paslaugų 
Kortelės sąskaitos likutį. Bankas turi teisę padengti skolos sumą iš Laidavimo ar bet kurių kitų Kliento sąskaitų Banke.
12.8.8. KORTELĖS IR KORTELĖS SĄSKAITOS NAUDOJIMAS

12.8.8.1. Kortelė yra Banko nuosavybė, ir Klientas, Bankui pareikalavus, privalo nedelsiant ją grąžinti.
12.8.8.2. Kortele gali naudotis asmuo, kurio vardas, pavardė ir parašas nurodyti Kortelėje.
12.8.8.3. Kliento ir Kortelės naud

− gavus Kortelę, iš karto pasirašyti joje parašo pavyzdžiui numatytoje vietoje;
− laikyti paslaptyje PIN-kodą;
− nedelsiant įspėti Banką apie Kortelės praradimą, pavogimą, arba tuo atveju, kai PIN
tapti žinomas netinkamam asmeniui;
− neviršyti Išlaidų limito; 
− Nenaudoti Kortelės pasibaigus jos galiojimo 
− pasirašyti Sandorio dokumentus (jeigu tokie yra), prieš tai 
faktinę; 
− nepasirašyti patvirtinančių Sandorį dokumentų, jeigu nežinoma Sandorio suma;
− neviršyti Leistino kredito;
− prekybos vietose reikalauti, kad Sandoris, panaudojant Kortelę, vykt
sandorius internete); 
− sekti Kortelės galiojimo laiką ir, jam pasibaigus, kreiptis į Banką ir pasiimti Kortelę su atnaujintu galiojimo terminu.

12.8.8.4. Kortelės naudotojas yra visiškai atsakingas už visus Sandorius, sudarytus panaudojant Kortelę.
12.8.8.5. Klientas yra atsakingas už 
naudotojų supažindinimą su Taisyklėmis.
12.8.8.6. Klientas yra atsakingas už šios Sutarties įsipareigojimų ir Taisyklių vykdymą ir prisiima visišką materialinę 
atsakomybę už Kortelės naudotojų įvykdytus Sandorius, taip pat įsipareigoja pranešti Bankui apie visus Prašyme 
nurodytos informacijos pasikeitimus.
12.8.8.7. Kliento nemokumo atveju visi Kortelių naudotojai yra solidariai atsakingi.
12.8.8.8. Pasirašydamas Sutartį
šaltinis yra teisėtas/legalus. Be to, Klientas įsipareigoja:

         − nedaryti kokių nors veiksmų/operacijų, susijusių su nusikalstamu/neteisėtu būdu gautų lėšų legalizavimu
         − gauti ir naudoti Kortelę savo interesais, o ne kito asmens pavedimu, siekiant nusl

12.8.8.9. Bankas turi teisę nustatyti vienkartinio Sandorio sumos limitus.
12.8.8.10. Bankas debetuoja Kortelės sąskaitą visoms išlaidoms
Kortelės išdavimo ir naudojimo, taip pat kitiems, susijusiems su Sutartimi, mokėjimams atlikti.
12.8.8.11. Bankas kredituoja Kortelės sąskaitą pagal Kliento, Kortelės naudotojo ar kito asmens vykdomus, s
įskaitomus mokėjimus. 
12.8.8.12. Bankas turi teisę, neįspėjęs Kliento, 
įtarimai, kad Kortelė naudojama nusikalstamu būdu gautoms lėšoms legalizuoti
finansuoti. 
12.8.8.13. Jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, Bankas turi teisę, nederinęs su Klientu, pakeisti Leistino kredito 
sumą arba uždaryti Kortelę, raštu ar kitu būdu (elektroniniu paštu, telefonu ir pan.) informavęs apie pakeitimą K
10 (dešimt) darbo dienų. 
12.8.8.14. Jeigu Kortelės sąskaitoje reguliariai susidaro neigiamas balansas dėl konvertavimo skirtumo ar komisinių 
nurašymo, Bankas turi teisę nustatyti minimalų neprieinamą Kortelės sąskaitos likutį, apskaičiuotą pagal
Kortelės sąskaitoje per paskutinius du mėnesius.

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

imus, kuriuos Klientas turi vykdyti, pagal Taisykles ir Banko paslaugų įkainius
Kortelės sąskaitos likutį. Bankas turi teisę padengti skolos sumą iš Laidavimo ar bet kurių kitų Kliento sąskaitų Banke.

LĖS SĄSKAITOS NAUDOJIMAS 
12.8.8.1. Kortelė yra Banko nuosavybė, ir Klientas, Bankui pareikalavus, privalo nedelsiant ją grąžinti.
12.8.8.2. Kortele gali naudotis asmuo, kurio vardas, pavardė ir parašas nurodyti Kortelėje.
12.8.8.3. Kliento ir Kortelės naudotojo pareigos: 

− gavus Kortelę, iš karto pasirašyti joje parašo pavyzdžiui numatytoje vietoje; 
kodą; 

įspėti Banką apie Kortelės praradimą, pavogimą, arba tuo atveju, kai PIN
netinkamam asmeniui; 

 
Nenaudoti Kortelės pasibaigus jos galiojimo terminui ir grąžinti ją Bankui; 

− pasirašyti Sandorio dokumentus (jeigu tokie yra), prieš tai įsitikinus, kad suma tokiuose dokumentuose atitinka 

rašyti patvirtinančių Sandorį dokumentų, jeigu nežinoma Sandorio suma; 
− neviršyti Leistino kredito; 
− prekybos vietose reikalauti, kad Sandoris, panaudojant Kortelę, vyktų dalyvaujant Klientui ir jo akivaizdoje (išskyrus 

elės galiojimo laiką ir, jam pasibaigus, kreiptis į Banką ir pasiimti Kortelę su atnaujintu galiojimo terminu.
12.8.8.4. Kortelės naudotojas yra visiškai atsakingas už visus Sandorius, sudarytus panaudojant Kortelę.
12.8.8.5. Klientas yra atsakingas už Kortelės naudotojų teisingų ir tikslių duomenų perdavimą Bankui ir Kortelės 
naudotojų supažindinimą su Taisyklėmis. 
12.8.8.6. Klientas yra atsakingas už šios Sutarties įsipareigojimų ir Taisyklių vykdymą ir prisiima visišką materialinę 

ės naudotojų įvykdytus Sandorius, taip pat įsipareigoja pranešti Bankui apie visus Prašyme 
nurodytos informacijos pasikeitimus. 
12.8.8.7. Kliento nemokumo atveju visi Kortelių naudotojai yra solidariai atsakingi. 
12.8.8.8. Pasirašydamas Sutartį, Klientas patvirtina, kad jis yra naudos gavėjas, ir kad įskaitomų į Kortelės sąskaitą lėšų 
šaltinis yra teisėtas/legalus. Be to, Klientas įsipareigoja: 

ų nors veiksmų/operacijų, susijusių su nusikalstamu/neteisėtu būdu gautų lėšų legalizavimu
− gauti ir naudoti Kortelę savo interesais, o ne kito asmens pavedimu, siekiant nuslėpti jo identifikavimą.

12.8.8.9. Bankas turi teisę nustatyti vienkartinio Sandorio sumos limitus. 
12.8.8.10. Bankas debetuoja Kortelės sąskaitą visoms išlaidoms, įsipareigojimams ir nuostoliams, atsiradusiems dėl 
Kortelės išdavimo ir naudojimo, taip pat kitiems, susijusiems su Sutartimi, mokėjimams atlikti.
12.8.8.11. Bankas kredituoja Kortelės sąskaitą pagal Kliento, Kortelės naudotojo ar kito asmens vykdomus, s

12.8.8.12. Bankas turi teisę, neįspėjęs Kliento, atsisakyti debetuoti ar kredituoti Kortelės sąskaitą, jeigu Bankui kilo 
įtarimai, kad Kortelė naudojama nusikalstamu būdu gautoms lėšoms legalizuoti, pinigų plovimui 

12.8.8.13. Jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, Bankas turi teisę, nederinęs su Klientu, pakeisti Leistino kredito 
sumą arba uždaryti Kortelę, raštu ar kitu būdu (elektroniniu paštu, telefonu ir pan.) informavęs apie pakeitimą K

12.8.8.14. Jeigu Kortelės sąskaitoje reguliariai susidaro neigiamas balansas dėl konvertavimo skirtumo ar komisinių 
nurašymo, Bankas turi teisę nustatyti minimalų neprieinamą Kortelės sąskaitos likutį, apskaičiuotą pagal
Kortelės sąskaitoje per paskutinius du mėnesius. 
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įkainius, taip pat didindamas neigiamą 
Kortelės sąskaitos likutį. Bankas turi teisę padengti skolos sumą iš Laidavimo ar bet kurių kitų Kliento sąskaitų Banke. 

12.8.8.1. Kortelė yra Banko nuosavybė, ir Klientas, Bankui pareikalavus, privalo nedelsiant ją grąžinti. 
12.8.8.2. Kortele gali naudotis asmuo, kurio vardas, pavardė ir parašas nurodyti Kortelėje. 

įspėti Banką apie Kortelės praradimą, pavogimą, arba tuo atveju, kai PIN-kodas tapo žinomas ar galėjo 

įsitikinus, kad suma tokiuose dokumentuose atitinka 

ų dalyvaujant Klientui ir jo akivaizdoje (išskyrus 

elės galiojimo laiką ir, jam pasibaigus, kreiptis į Banką ir pasiimti Kortelę su atnaujintu galiojimo terminu. 
12.8.8.4. Kortelės naudotojas yra visiškai atsakingas už visus Sandorius, sudarytus panaudojant Kortelę. 

Kortelės naudotojų teisingų ir tikslių duomenų perdavimą Bankui ir Kortelės 

12.8.8.6. Klientas yra atsakingas už šios Sutarties įsipareigojimų ir Taisyklių vykdymą ir prisiima visišką materialinę 
ės naudotojų įvykdytus Sandorius, taip pat įsipareigoja pranešti Bankui apie visus Prašyme 

ir kad įskaitomų į Kortelės sąskaitą lėšų 

ų nors veiksmų/operacijų, susijusių su nusikalstamu/neteisėtu būdu gautų lėšų legalizavimu; 
ėpti jo identifikavimą. 

, įsipareigojimams ir nuostoliams, atsiradusiems dėl 
Kortelės išdavimo ir naudojimo, taip pat kitiems, susijusiems su Sutartimi, mokėjimams atlikti. 
12.8.8.11. Bankas kredituoja Kortelės sąskaitą pagal Kliento, Kortelės naudotojo ar kito asmens vykdomus, sąskaitoje 

redituoti Kortelės sąskaitą, jeigu Bankui kilo 
, pinigų plovimui  ir/ar terorizmui 

12.8.8.13. Jeigu Klientas nevykdo savo įsipareigojimų, Bankas turi teisę, nederinęs su Klientu, pakeisti Leistino kredito 
sumą arba uždaryti Kortelę, raštu ar kitu būdu (elektroniniu paštu, telefonu ir pan.) informavęs apie pakeitimą Klientą per 

12.8.8.14. Jeigu Kortelės sąskaitoje reguliariai susidaro neigiamas balansas dėl konvertavimo skirtumo ar komisinių 
nurašymo, Bankas turi teisę nustatyti minimalų neprieinamą Kortelės sąskaitos likutį, apskaičiuotą pagal skolos sumą 



 

12.8.8.15. Jeigu per 2 (du) mėnesius po minimalaus neprieinamo Kortelės sąskaitos likučio sudarymo Kortelės sąskaitoje 
nesusidaro neigiamas likutis dėl konvertavimo skirtumo ar komisinių nurašym
neprieinamo Kortelės sąskaitos likučio sumą su atnaujinimo teise, jeigu pakartotinai susidarytų neigiamas likutis.
12.8.8.16. Minimalus neprieinamas Kortelės sąskaitos likutis 

12.8.9. ATASKAITOS 
12.8.9.1. Jeigu Klientas, užpildydamas Prašymą mokėjimo kortelei gauti, nurodė, kad jis pageidauja gauti ataskaitą, 
Bankas rengia kasmėnesinę Kortelės sąskaitos Ataskaitą. Ataskaitą už Ataskaitinį laikotarpį Klientas gali gauti Banke; ji 
siunčiama Prašyme nurodytu adresu arba MultiNet.
12.8.9.2. Ataskaitoje pateikiami visi Sandoriai, vykdyti Kortele, taip pat mokėjimai Bankui.
12.8.9.3.Ataskaitos negavimas neatleidžia Kliento nuo pareigų vykdymo pagal Sandorius, atliktus su Kortele.

12.8.10. MOKĖJIMAI 
12.8.10.1. Klientas ir Kortelės naudotojas turi apmokėti paslaugas pagal Banko paslaugų 
apimtimi, kaip nurodyta Ataskaitoje.
12.8.10.2. Mokėjimus, susijusius su Kortelės sąskaitos atidarymu, išdavimu ir 
naudotojo padarytus Bankui nuostolius, Bankas išskaito iš Kortelės sąskaitos 
12.8.10.3. Bankas skaičiuoja palūkanas už suteiktą kreditą nuo dienos, kai gauta informacija apie įvykdytą Sandorį,
kredito grąžinimo dienos. 
12.8.10.4. Už visą laikotarpį, per kurį Kortelės sąskaitoje buvo skola, Bankas turi teisę išskaityti iš Kliento Kortelės sąsk
Leistino ir/arba neleistino kredito palūkanas, baudų palūkanas ir baudas už Minimalaus balanso
12.8.10.5. Neleistiną Kortelės kreditą, taip pat skolą, viršijančią Leistiną Kortelės kreditą, Klientas turi grąžinti nedelsi
be Banko atskiro pranešimo.
12.8.10.6. Jeigu Klientas nesumoka Kortelės skolos per nurodytą Ataskaitoje laikot
padengti turi teisę pasinaudoti Laidavimu arba pradėti teismo procesą. Bankas turi teisę nutraukti Kortelės galiojimą ir 
uždaryti Leistiną kreditą. Bankas turi teisę išieškoti lėšas iš bet kurios kitos Kliento sąskaitos
12.8.10.7. Jeigu skolos padengimą iš Laidavimo vykdo Bankas, Kortelės galiojimas nutraukiamas, ir, po Laidavimo 
atnaujinimo, Bankas priima sprendimą dėl tolimesnio Kortelės naudojimo.
12.8.10.8. Jeigu Klientui Kortelė išduodama be Leistino kredito,
Klientas privalo padengti tokią skolą per 1 (vieną) mėnesį, sumokėdamas palūkanas už neleistino kredito panaudojimą.

12.8.11. UŽTIKRINIMAS. LEISTINAS KREDITAS
12.8.11.1. Kliento įsipareigojimų Užtikrini

− Kliento lėšos atidarytoje Banke sąskaitoje;
− priimtino Bankui Nzinio ar juridinio asmens laidavimas;
− kitas Kliento pasiūlytas ir Bankui priimtinas 

12.8.11.2. Jeigu Klientas Prašyme kaip 
Bankui užblokuoti (nepervesti ir neišmokėti) esančias šioje sąskaitoje lėšas, nurodyta Pareiškime apimtimi, kol Klientas 
visiškai įvykdys savo įsipareigojimus. Toks pavedimas yra Kliento pagal Sutartį prisiimt
užtikrinimo įstatymo prasme ir todėl negali būti atšauktas vienašališkai.
12.8.11.3. Leistino kredito apimtį nustato Bankas, atsižvelgęs į 
12.8.11.4. Kortelės Leistinas kreditas suteikiamas vieneriems metams.
12.8.11.5. Klientas privalo išmokėti panaudoto kredito sumą per nurodytą Ataskaitoje laikotarpį.

12.8.12. KORTELĖS SAUGUMAS
12.8.12.1. Jeigu Kortelė prarasta ar pavogta arba jeigu PIN
Kortelės naudotojas turi nedelsiant pranešti
21000 arba Bankui telefonais +370 52609521, +370 61439015; faksu +370 52609117, kurie pristabdys Kortelės 
galiojimą. Jeigu Klientas ir/arba Kortelės naudotojas pranešdamas negali pas
tikslinančią informaciją, blokuojamos visos Kliento kortelės.
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12.8.8.15. Jeigu per 2 (du) mėnesius po minimalaus neprieinamo Kortelės sąskaitos likučio sudarymo Kortelės sąskaitoje 
nesusidaro neigiamas likutis dėl konvertavimo skirtumo ar komisinių nurašym
neprieinamo Kortelės sąskaitos likučio sumą su atnaujinimo teise, jeigu pakartotinai susidarytų neigiamas likutis.
12.8.8.16. Minimalus neprieinamas Kortelės sąskaitos likutis atblokuojamas Kortelės uždarymo momentu.

12.8.9.1. Jeigu Klientas, užpildydamas Prašymą mokėjimo kortelei gauti, nurodė, kad jis pageidauja gauti ataskaitą, 
Bankas rengia kasmėnesinę Kortelės sąskaitos Ataskaitą. Ataskaitą už Ataskaitinį laikotarpį Klientas gali gauti Banke; ji 

a Prašyme nurodytu adresu arba MultiNet. 
12.8.9.2. Ataskaitoje pateikiami visi Sandoriai, vykdyti Kortele, taip pat mokėjimai Bankui.
12.8.9.3.Ataskaitos negavimas neatleidžia Kliento nuo pareigų vykdymo pagal Sandorius, atliktus su Kortele.

12.8.10.1. Klientas ir Kortelės naudotojas turi apmokėti paslaugas pagal Banko paslaugų 
apimtimi, kaip nurodyta Ataskaitoje. 
12.8.10.2. Mokėjimus, susijusius su Kortelės sąskaitos atidarymu, išdavimu ir tvarkymu
naudotojo padarytus Bankui nuostolius, Bankas išskaito iš Kortelės sąskaitos bei kitų Kliento sąskaitų Banke.
12.8.10.3. Bankas skaičiuoja palūkanas už suteiktą kreditą nuo dienos, kai gauta informacija apie įvykdytą Sandorį,

12.8.10.4. Už visą laikotarpį, per kurį Kortelės sąskaitoje buvo skola, Bankas turi teisę išskaityti iš Kliento Kortelės sąsk
Leistino ir/arba neleistino kredito palūkanas, baudų palūkanas ir baudas už Minimalaus balanso
12.8.10.5. Neleistiną Kortelės kreditą, taip pat skolą, viršijančią Leistiną Kortelės kreditą, Klientas turi grąžinti nedelsi
be Banko atskiro pranešimo. 
12.8.10.6. Jeigu Klientas nesumoka Kortelės skolos per nurodytą Ataskaitoje laikotarpį, Bankas Kliento Kortelės skolai 

pasinaudoti Laidavimu arba pradėti teismo procesą. Bankas turi teisę nutraukti Kortelės galiojimą ir 
uždaryti Leistiną kreditą. Bankas turi teisę išieškoti lėšas iš bet kurios kitos Kliento sąskaitos
12.8.10.7. Jeigu skolos padengimą iš Laidavimo vykdo Bankas, Kortelės galiojimas nutraukiamas, ir, po Laidavimo 
atnaujinimo, Bankas priima sprendimą dėl tolimesnio Kortelės naudojimo. 
12.8.10.8. Jeigu Klientui Kortelė išduodama be Leistino kredito, o Kortelės sąskaitoje susidarė neleistinas kreditas, 
Klientas privalo padengti tokią skolą per 1 (vieną) mėnesį, sumokėdamas palūkanas už neleistino kredito panaudojimą.

UŽTIKRINIMAS. LEISTINAS KREDITAS 
12.8.11.1. Kliento įsipareigojimų Užtikrinimu gali būti: 

ėšos atidarytoje Banke sąskaitoje; 
− priimtino Bankui Nzinio ar juridinio asmens laidavimas; 

ūlytas ir Bankui priimtinas užtikrinimas. 
12.8.11.2. Jeigu Klientas Prašyme kaip Užtikrinimą nurodo turimas jo sąskaitoje lėšas, Prašymas laikomas Kliento pavedimu 
Bankui užblokuoti (nepervesti ir neišmokėti) esančias šioje sąskaitoje lėšas, nurodyta Pareiškime apimtimi, kol Klientas 
visiškai įvykdys savo įsipareigojimus. Toks pavedimas yra Kliento pagal Sutartį prisiimt

įstatymo prasme ir todėl negali būti atšauktas vienašališkai. 
12.8.11.3. Leistino kredito apimtį nustato Bankas, atsižvelgęs į Užtikrinimą. 
12.8.11.4. Kortelės Leistinas kreditas suteikiamas vieneriems metams. 

.11.5. Klientas privalo išmokėti panaudoto kredito sumą per nurodytą Ataskaitoje laikotarpį.
KORTELĖS SAUGUMAS 

Jeigu Kortelė prarasta ar pavogta arba jeigu PIN-kodas tapo žinomas netinkamam asmeniui, Klientas ar 
Kortelės naudotojas turi nedelsiant pranešti apie tai UAB „First Data Lietuva“ telefonu +370 5
21000 arba Bankui telefonais +370 52609521, +370 61439015; faksu +370 52609117, kurie pristabdys Kortelės 
galiojimą. Jeigu Klientas ir/arba Kortelės naudotojas pranešdamas negali pasakyti Kortelės numerio arba suteikti kitą 
tikslinančią informaciją, blokuojamos visos Kliento kortelės. 
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12.8.8.15. Jeigu per 2 (du) mėnesius po minimalaus neprieinamo Kortelės sąskaitos likučio sudarymo Kortelės sąskaitoje 
nesusidaro neigiamas likutis dėl konvertavimo skirtumo ar komisinių nurašymo, Bankas panaikina minimalią 
neprieinamo Kortelės sąskaitos likučio sumą su atnaujinimo teise, jeigu pakartotinai susidarytų neigiamas likutis. 

Kortelės uždarymo momentu. 

12.8.9.1. Jeigu Klientas, užpildydamas Prašymą mokėjimo kortelei gauti, nurodė, kad jis pageidauja gauti ataskaitą, 
Bankas rengia kasmėnesinę Kortelės sąskaitos Ataskaitą. Ataskaitą už Ataskaitinį laikotarpį Klientas gali gauti Banke; ji 

12.8.9.2. Ataskaitoje pateikiami visi Sandoriai, vykdyti Kortele, taip pat mokėjimai Bankui. 
12.8.9.3.Ataskaitos negavimas neatleidžia Kliento nuo pareigų vykdymo pagal Sandorius, atliktus su Kortele. 

12.8.10.1. Klientas ir Kortelės naudotojas turi apmokėti paslaugas pagal Banko paslaugų įkainius tais terminais ir tokia 

tvarkymu, taip pat Kliento ir Kortelės 
kitų Kliento sąskaitų Banke. 

12.8.10.3. Bankas skaičiuoja palūkanas už suteiktą kreditą nuo dienos, kai gauta informacija apie įvykdytą Sandorį, iki 

12.8.10.4. Už visą laikotarpį, per kurį Kortelės sąskaitoje buvo skola, Bankas turi teisę išskaityti iš Kliento Kortelės sąskaitos 
Leistino ir/arba neleistino kredito palūkanas, baudų palūkanas ir baudas už Minimalaus balanso neatnaujinimą. 
12.8.10.5. Neleistiną Kortelės kreditą, taip pat skolą, viršijančią Leistiną Kortelės kreditą, Klientas turi grąžinti nedelsiant, 

arpį, Bankas Kliento Kortelės skolai 
pasinaudoti Laidavimu arba pradėti teismo procesą. Bankas turi teisę nutraukti Kortelės galiojimą ir 

uždaryti Leistiną kreditą. Bankas turi teisę išieškoti lėšas iš bet kurios kitos Kliento sąskaitos Banke. 
12.8.10.7. Jeigu skolos padengimą iš Laidavimo vykdo Bankas, Kortelės galiojimas nutraukiamas, ir, po Laidavimo 

o Kortelės sąskaitoje susidarė neleistinas kreditas, 
Klientas privalo padengti tokią skolą per 1 (vieną) mėnesį, sumokėdamas palūkanas už neleistino kredito panaudojimą. 

toje lėšas, Prašymas laikomas Kliento pavedimu 
Bankui užblokuoti (nepervesti ir neišmokėti) esančias šioje sąskaitoje lėšas, nurodyta Pareiškime apimtimi, kol Klientas 
visiškai įvykdys savo įsipareigojimus. Toks pavedimas yra Kliento pagal Sutartį prisiimtas įsipareigojimas Finansinio 

.11.5. Klientas privalo išmokėti panaudoto kredito sumą per nurodytą Ataskaitoje laikotarpį. 

kodas tapo žinomas netinkamam asmeniui, Klientas ar 
apie tai UAB „First Data Lietuva“ telefonu +370 5 2331199, GSM: +370 698 

21000 arba Bankui telefonais +370 52609521, +370 61439015; faksu +370 52609117, kurie pristabdys Kortelės 
akyti Kortelės numerio arba suteikti kitą 



 

12.8.12.2. Per 7 (septynias) dienas po žodinio pranešimo Klientas ar Kortelės naudotojas turi pateikti Bankui raštišką 
prašymą blokuoti Kortelę. 
12.8.12.3. Klientas yra visiš
momento, kai buvo pranešta
Kortele Sandorį, patvirtintą teisingu PIN
„First Data Lietuva“, numatyto Taisyklių 12.9.14.1 punkte.
12.8.12.4. Bankas nėra atsakingas už trečiojo asmens atsisakymą įvykdyti apmokėjimą Kortele, taip pat už įsigytų 
pasinaudojant Kortele prekių ir paslaugų kokybę.
12.8.12.5. Bankas nėra atsakingas už trečiojo asmens nustatytus limitus ir apribojimus (pvz., prekybininkų ar 
bankomatų), kurie gali daryti įtaką 
12.8.12.6. Jeigu Klientas prašo Banko pristabdyti Kortelės naudoto
Korteles, paskelbtas kaip prarastas ar pavogtas, Bankas pristabdo, dėl ko pristabdoma ar nutraukiama galimybė vykdyti 
Sandorius. Bankas turi teisę pristabdyti Sandorius su visomis Kortelėmis, susijusiomis
Kortelių naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį.
12.8.12.7. Klientas įsipareigoja, 
Pagal Kliento Prašymą Bankas išduoda naują Kortel
nedelsiant pranešti apie tai Bankui ir grąžinti jam rastą Kortelę.

12.8.13. MOKĖJIMO KORTELIŲ REKLAMACIJOS (PRETENZIJOS)
12.8.13.1. Jeigu Klientas nustatė, kad Sandoriai, atvaizduoti Kortelės 

sandorių, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo 
Sandorio atvaizdavimo sąskaitoje
Pareiškimo blanke raštu įf

12.8.13.2. Bankas svarsto pretenziją per 45 (keturiasdešimt penkias) darbo dienas po pretenzijos pateikimo. 
Svarstydamas pretenziją, Bankas atsižvelgia į visą informaciją, susijusią su ginčijamais Sandoriais, tarp 
jų informaciją iš Kli
Banko (bankas 
kortelių organizacijas.  

12.8.13.3. Jeigu pateikta pretenzija yra nepagr
Komisinius už nepagrįstos pretenzijos svarstymą, už Banko išlaidas, susijusias su pretenzijos 
svarstymu. 

12.8.13.4. Kiek tai neprieštarauja specialioms teisinėms normoms Lietuvos Respublikos vartoto
apsaugos srityje, Bankas turi teisę negrąžinti Klientui ginčijamo arba neautorizuoto Sandorio sumos, 
jei:  

- a. Klientas neinformavo Banko pagal Taisyklių 12.9.15.1. punktą; 
- b. Sandorį patvirtino Klientas/Kortelės naudotojas, pasirašęs sandorį patvirtinančius dokumentus (ir/ar čekį) 

arba įvedęs 
kad Klientas/Kortelės naudotojas sutiko atlikti sand

- c. Klientas/Kortelės naudotojas perleido Kortelę arba leido, kad Kortele naudotųsi trečiasis asmuo, arba 
nevykdė kitų prievolių, paminėtų Mokėjimo kortelių taisyklėse;  

-d. Klientas/Kortelės naudotojas nesirūpino saugiu Kortelės informacijos išlai
-e. Sandoris buvo atliktas prieš pateikiant Bankui Pareiškimą dėl Kortelės praradimo, jos patekimo tretiesiems 

asmenims, PIN
- f. Sandoris buvo atliktas per 24 vala

praradimo, jos patekimo tretiesiems asmenims, PIN
naudojimo, ir Sandorio suma neviršija EUR 50 arba ekvivalentą kita valiuta; 
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Per 7 (septynias) dienas po žodinio pranešimo Klientas ar Kortelės naudotojas turi pateikti Bankui raštišką 

Klientas yra visiškai atsakingas už Sandorius, vykdytus pasinaudojant Kortele
momento, kai buvo pranešta Bankui ar UAB „First Data Lietuva“. Klientas yra visiškai atsakingas už kiekvieną įvykdytą 
Kortele Sandorį, patvirtintą teisingu PIN-kodu ar kitu identifikavimo įrodymo būdu ir atliktą iki pranešimo Bankui ar UAB 
„First Data Lietuva“, numatyto Taisyklių 12.9.14.1 punkte.    

Bankas nėra atsakingas už trečiojo asmens atsisakymą įvykdyti apmokėjimą Kortele, taip pat už įsigytų 
kių ir paslaugų kokybę. 

Bankas nėra atsakingas už trečiojo asmens nustatytus limitus ir apribojimus (pvz., prekybininkų ar 
daryti įtaką Klientų ar Kortelių naudotojo interesams. 

Jeigu Klientas prašo Banko pristabdyti Kortelės naudotojo teisę naudoti Kortelę, tai šią Kortelę
Korteles, paskelbtas kaip prarastas ar pavogtas, Bankas pristabdo, dėl ko pristabdoma ar nutraukiama galimybė vykdyti 
Sandorius. Bankas turi teisę pristabdyti Sandorius su visomis Kortelėmis, susijusiomis 
Kortelių naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį. 

Klientas įsipareigoja, jei reikia, pateikti Bankui visą informaciją Kortelės praradimo/pavogimo atvejui ištirti. 
Pagal Kliento Prašymą Bankas išduoda naują Kortelę. Suradęs Kortelę, kuri laikoma prarasta ar pavogta, Klientas privalo 
nedelsiant pranešti apie tai Bankui ir grąžinti jam rastą Kortelę. 

MOKĖJIMO KORTELIŲ REKLAMACIJOS (PRETENZIJOS) 
12.8.13.1. Jeigu Klientas nustatė, kad Sandoriai, atvaizduoti Kortelės sąskaitoje, neatitinka faktiškai atliktų 

sandorių, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo 
Sandorio atvaizdavimo sąskaitoje, pranešti apie tai Bankui, pateikdamas Bankui specialiame 
Pareiškimo blanke raštu įformintą pretenziją.  

12.8.13.2. Bankas svarsto pretenziją per 45 (keturiasdešimt penkias) darbo dienas po pretenzijos pateikimo. 
Svarstydamas pretenziją, Bankas atsižvelgia į visą informaciją, susijusią su ginčijamais Sandoriais, tarp 
jų informaciją iš Kliento / Kortelės naudotojo, UAB „First Data Lietuva“, iš mokėjimo kortelę priimančio 
Banko (bankas – įgijėjas) ir prekybininko, kuri gauta per tarptautinių VISA Europe arba MasterCard 
kortelių organizacijas.   

12.8.13.3. Jeigu pateikta pretenzija yra nepagrįsta, Klientas pagal Banko paslaugų įkainius moka Bankui 
Komisinius už nepagrįstos pretenzijos svarstymą, už Banko išlaidas, susijusias su pretenzijos 
svarstymu.  

12.8.13.4. Kiek tai neprieštarauja specialioms teisinėms normoms Lietuvos Respublikos vartoto
apsaugos srityje, Bankas turi teisę negrąžinti Klientui ginčijamo arba neautorizuoto Sandorio sumos, 

a. Klientas neinformavo Banko pagal Taisyklių 12.9.15.1. punktą;  
b. Sandorį patvirtino Klientas/Kortelės naudotojas, pasirašęs sandorį patvirtinančius dokumentus (ir/ar čekį) 

arba įvedęs PIN-kodą bankomate arba mokėjimo kortelių priėmimo terminale; tuo patvirtinama, 
kad Klientas/Kortelės naudotojas sutiko atlikti sandorį;  

c. Klientas/Kortelės naudotojas perleido Kortelę arba leido, kad Kortele naudotųsi trečiasis asmuo, arba 
nevykdė kitų prievolių, paminėtų Mokėjimo kortelių taisyklėse;   

d. Klientas/Kortelės naudotojas nesirūpino saugiu Kortelės informacijos išlaikymu ir saugiu Kortelės naudojimu; 
e. Sandoris buvo atliktas prieš pateikiant Bankui Pareiškimą dėl Kortelės praradimo, jos patekimo tretiesiems 

asmenims, PIN-kodo atskleidimo arba neautorizuoto Kortelės naudojimo;
f. Sandoris buvo atliktas per 24 valandas nuo to momento, kai buvo pateiktas Pareiškimas dėl Kortelės 

praradimo, jos patekimo tretiesiems asmenims, PIN-kodo atskleidimo arba neautorizuoto Kortelės 
naudojimo, ir Sandorio suma neviršija EUR 50 arba ekvivalentą kita valiuta; 
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Per 7 (septynias) dienas po žodinio pranešimo Klientas ar Kortelės naudotojas turi pateikti Bankui raštišką 

kai atsakingas už Sandorius, vykdytus pasinaudojant Kortele per 24 valandas nuo to 
Klientas yra visiškai atsakingas už kiekvieną įvykdytą 

identifikavimo įrodymo būdu ir atliktą iki pranešimo Bankui ar UAB 

Bankas nėra atsakingas už trečiojo asmens atsisakymą įvykdyti apmokėjimą Kortele, taip pat už įsigytų 

Bankas nėra atsakingas už trečiojo asmens nustatytus limitus ir apribojimus (pvz., prekybininkų ar 

jo teisę naudoti Kortelę, tai šią Kortelę bei visas 
Korteles, paskelbtas kaip prarastas ar pavogtas, Bankas pristabdo, dėl ko pristabdoma ar nutraukiama galimybė vykdyti 

 su Sąskaita, jeigu Klientas ir/arba 

, pateikti Bankui visą informaciją Kortelės praradimo/pavogimo atvejui ištirti. 
ę. Suradęs Kortelę, kuri laikoma prarasta ar pavogta, Klientas privalo 

sąskaitoje, neatitinka faktiškai atliktų 
sandorių, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo 

pranešti apie tai Bankui, pateikdamas Bankui specialiame 

12.8.13.2. Bankas svarsto pretenziją per 45 (keturiasdešimt penkias) darbo dienas po pretenzijos pateikimo. 
Svarstydamas pretenziją, Bankas atsižvelgia į visą informaciją, susijusią su ginčijamais Sandoriais, tarp 

ento / Kortelės naudotojo, UAB „First Data Lietuva“, iš mokėjimo kortelę priimančio 
įgijėjas) ir prekybininko, kuri gauta per tarptautinių VISA Europe arba MasterCard 

įsta, Klientas pagal Banko paslaugų įkainius moka Bankui 
Komisinius už nepagrįstos pretenzijos svarstymą, už Banko išlaidas, susijusias su pretenzijos 

12.8.13.4. Kiek tai neprieštarauja specialioms teisinėms normoms Lietuvos Respublikos vartotojų teisių 
apsaugos srityje, Bankas turi teisę negrąžinti Klientui ginčijamo arba neautorizuoto Sandorio sumos, 

b. Sandorį patvirtino Klientas/Kortelės naudotojas, pasirašęs sandorį patvirtinančius dokumentus (ir/ar čekį) 
bankomate arba mokėjimo kortelių priėmimo terminale; tuo patvirtinama, 

c. Klientas/Kortelės naudotojas perleido Kortelę arba leido, kad Kortele naudotųsi trečiasis asmuo, arba 

kymu ir saugiu Kortelės naudojimu;  
e. Sandoris buvo atliktas prieš pateikiant Bankui Pareiškimą dėl Kortelės praradimo, jos patekimo tretiesiems 

kodo atskleidimo arba neautorizuoto Kortelės naudojimo; 
ndas nuo to momento, kai buvo pateiktas Pareiškimas dėl Kortelės 

kodo atskleidimo arba neautorizuoto Kortelės 
naudojimo, ir Sandorio suma neviršija EUR 50 arba ekvivalentą kita valiuta;  



 

- g. Klientui ar Kortelės naudotojui buvo išsiųstas Trumpasis pranešimas apie
Klientas ar Kortelės naudotojas per 4 valandas nuo Trumpojo pranešimo išsiuntimo nepranešė Bankui 
ar Banko sandorių apdorojimo centrui UAB „First Data Lietuva“ te
+370 698 21000, arba Bankui telefonu + 370 52609521, + 370 61439015, faksu + 370 52609117, ir 
neužblokavo kortelės; 

- i. taip pat kitais atvejais, kai tai leidžia Banko taikytini teisės aktai. 
12.8.13.5. Klientas, Lietuvos Res

Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą pripažįstamas vartotoju, turi teisę gauti atlyginimą už 
žalą/nuostolį, jei Klientas nedelsdamas, kai tik sužinojo apie neautorizuo
12.9.15.1 punkte nustatyto termino ir, laikydamasis Taisyklių nustatytos tvarkos, pranešė apie tai 
Bankui.   

12.8.13.6. Bankas atlygina žalą/nuostolį, grąžindamas Sandorio sumą į valiutos sąskaitą, arba atkuria Kliento 
Kortelės są
neatlygina Klientui žalos/nuostolio, jei Klientas veikė neteisėtai ar tyčia, arba dėl didelio neatsargumo 
neįvykdė vieno ar kelių Taisyklių punktų. Sandorio suma negrą
bet nesirūpino lėšų Kortelės sąskaitoje saugumu (taip pat sąlygodamas limitą Sandoriams su Kortele 
arba laiku pareikšdamas dėl būtinybės užblokuoti Kortelę; duodamas Bankui savo patvirtinimą 
Sandoriui atlikti, kai
pateikti pretenziją arba reikalavimą dėl žalos/nuostolio atlyginimo šio sandorio atžvilgiu). 

12.8.14. KORTELĖS GALIOJIMO TERMINAS
12.8.14.1. Kortelės galiojimo terminas nurodytas Kortelėje. Kort
(imtinai). 
12.8.14.2. Klientas yra atsakingas už tai, kad visos Kortelės, išduotos jo Prašymu, per penkias darbo dienas po 
galiojimo termino pabaigos būtų grąžintos Bankui.
12.8.14.3. Per paskutinį Kortelės galiojimo mėnesį iš 
Klientas ir Kortelės naudotojas nepažeidė Sutarties, Kortelė automatiškai atnaujinama, nuskaitant pagal Banko paslaugų 
įkainius mokestį.  

12.8.15. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS
12.8.15.1. Sutartis sudaroma nerib
12.8.15.2. Sutarties nutraukimas įsigalioja, kai iš Kortelės sąskaitos nurašomas paskutinis Sandoris, atliktas 
pasinaudojus Kortele, tačiau ne anksčiau kaip po 40 dienų po vienos iš 
nutraukti Sutartį. 
12.8.15.3. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir uždaryti Kortelės sąskaitą, jeigu Klientas ir/arba Kortelės 
naudotojas nevykdo Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Klientas, Bankui pareikalavus, prival
Korteles. 
12.8.15.4. Bankas turi teisę laikyti Sutartį nutraukta ir visiškai ar iš dalies atsisakyti ją vykdyti, jeigu Klientas ar Kortelės 
naudotojas nevykdo Sutarties
12.8.15.5. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį, taip pat pristabdyti Kortelės galiojimą bet kuriuo momentu, jeigu Bankas 
turi informacijos, kad Klientas ar Kortelės naudotojas pateikė netikslius, neteisingus ir/arba klaidinančius duomenis. 
Bankas pasilieka sau teisę (savo nuožiūra) ir/arba įstatymų numatytais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas pagal 
galiojančius įstatymus. 
12.8.15.6. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, iš anksto nusiuntęs Bankui raštišką Prašymą. Toks Prašymas laikomas 
Kliento prašymu nutraukti tolimesnį Sutarties vykdymą ir sustabdyti Kortelės sąskaitos galiojimą prašymo pateikimo 
momentu bei uždaryti tokią sąskaitą per 40 dienų nuo tokio prašymo gavimo momento. Prašymo pateikimo momentu 
Klientas turi grąžinti Korteles Bankui. 
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rtelės naudotojui buvo išsiųstas Trumpasis pranešimas apie
Klientas ar Kortelės naudotojas per 4 valandas nuo Trumpojo pranešimo išsiuntimo nepranešė Bankui 
ar Banko sandorių apdorojimo centrui UAB „First Data Lietuva“ te

698 21000, arba Bankui telefonu + 370 52609521, + 370 61439015, faksu + 370 52609117, ir 
neužblokavo kortelės;  

i. taip pat kitais atvejais, kai tai leidžia Banko taikytini teisės aktai.  
12.8.13.5. Klientas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo numatytais atvejais ir tvarka, kuris pagal Lietuvos 

Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą pripažįstamas vartotoju, turi teisę gauti atlyginimą už 
žalą/nuostolį, jei Klientas nedelsdamas, kai tik sužinojo apie neautorizuo
12.9.15.1 punkte nustatyto termino ir, laikydamasis Taisyklių nustatytos tvarkos, pranešė apie tai 

 
12.8.13.6. Bankas atlygina žalą/nuostolį, grąžindamas Sandorio sumą į valiutos sąskaitą, arba atkuria Kliento 

Kortelės sąskaitos būklę ligi tos padėties, kuri buvo prieš įvykus neautorizuotam Sandoriui. Bankas 
neatlygina Klientui žalos/nuostolio, jei Klientas veikė neteisėtai ar tyčia, arba dėl didelio neatsargumo 
neįvykdė vieno ar kelių Taisyklių punktų. Sandorio suma negrąžinama tais atvejais, kai Klientas galėjo, 
bet nesirūpino lėšų Kortelės sąskaitoje saugumu (taip pat sąlygodamas limitą Sandoriams su Kortele 
arba laiku pareikšdamas dėl būtinybės užblokuoti Kortelę; duodamas Bankui savo patvirtinimą 
Sandoriui atlikti, kai Bankas kreipėsi į Klientą dėl papildomos informacijos; Klientas atsisakė teisės 
pateikti pretenziją arba reikalavimą dėl žalos/nuostolio atlyginimo šio sandorio atžvilgiu). 

KORTELĖS GALIOJIMO TERMINAS 
Kortelės galiojimo terminas nurodytas Kortelėje. Kortelė galioja iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos 

Klientas yra atsakingas už tai, kad visos Kortelės, išduotos jo Prašymu, per penkias darbo dienas po 
galiojimo termino pabaigos būtų grąžintos Bankui. 

Per paskutinį Kortelės galiojimo mėnesį iš Kliento nepriimamas Prašymas uždaryti Kortelės sąskaitą, ir jeigu 
Klientas ir Kortelės naudotojas nepažeidė Sutarties, Kortelė automatiškai atnaujinama, nuskaitant pagal Banko paslaugų 

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS 
Sutartis sudaroma neribotam laikui ir galioja iki tol, kol įvykdomi visi su ja susiję įsipareigojimai.
Sutarties nutraukimas įsigalioja, kai iš Kortelės sąskaitos nurašomas paskutinis Sandoris, atliktas 

pasinaudojus Kortele, tačiau ne anksčiau kaip po 40 dienų po vienos iš Šalių raštiško pranešimo apie pageidavimą 

Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir uždaryti Kortelės sąskaitą, jeigu Klientas ir/arba Kortelės 
naudotojas nevykdo Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Klientas, Bankui pareikalavus, prival

Bankas turi teisę laikyti Sutartį nutraukta ir visiškai ar iš dalies atsisakyti ją vykdyti, jeigu Klientas ar Kortelės 
naudotojas nevykdo Sutarties, arba jeigu Užtikrinimas tapo nepakankamas vykdyti Sutarties 

Bankas turi teisę nutraukti Sutartį, taip pat pristabdyti Kortelės galiojimą bet kuriuo momentu, jeigu Bankas 
turi informacijos, kad Klientas ar Kortelės naudotojas pateikė netikslius, neteisingus ir/arba klaidinančius duomenis. 

ilieka sau teisę (savo nuožiūra) ir/arba įstatymų numatytais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas pagal 

Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, iš anksto nusiuntęs Bankui raštišką Prašymą. Toks Prašymas laikomas 
mu nutraukti tolimesnį Sutarties vykdymą ir sustabdyti Kortelės sąskaitos galiojimą prašymo pateikimo 

momentu bei uždaryti tokią sąskaitą per 40 dienų nuo tokio prašymo gavimo momento. Prašymo pateikimo momentu 
Klientas turi grąžinti Korteles Bankui.  
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rtelės naudotojui buvo išsiųstas Trumpasis pranešimas apie ginčijamo Sandorio autorizaciją, o 
Klientas ar Kortelės naudotojas per 4 valandas nuo Trumpojo pranešimo išsiuntimo nepranešė Bankui 
ar Banko sandorių apdorojimo centrui UAB „First Data Lietuva“ telefonu + 370 5 2331100; GSM 

698 21000, arba Bankui telefonu + 370 52609521, + 370 61439015, faksu + 370 52609117, ir 

publikos mokėjimų įstatymo numatytais atvejais ir tvarka, kuris pagal Lietuvos 
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą pripažįstamas vartotoju, turi teisę gauti atlyginimą už 
žalą/nuostolį, jei Klientas nedelsdamas, kai tik sužinojo apie neautorizuotą Sandorį, bet ne vėliau 
12.9.15.1 punkte nustatyto termino ir, laikydamasis Taisyklių nustatytos tvarkos, pranešė apie tai 

12.8.13.6. Bankas atlygina žalą/nuostolį, grąžindamas Sandorio sumą į valiutos sąskaitą, arba atkuria Kliento 
skaitos būklę ligi tos padėties, kuri buvo prieš įvykus neautorizuotam Sandoriui. Bankas 

neatlygina Klientui žalos/nuostolio, jei Klientas veikė neteisėtai ar tyčia, arba dėl didelio neatsargumo 
žinama tais atvejais, kai Klientas galėjo, 

bet nesirūpino lėšų Kortelės sąskaitoje saugumu (taip pat sąlygodamas limitą Sandoriams su Kortele 
arba laiku pareikšdamas dėl būtinybės užblokuoti Kortelę; duodamas Bankui savo patvirtinimą 

Bankas kreipėsi į Klientą dėl papildomos informacijos; Klientas atsisakė teisės 
pateikti pretenziją arba reikalavimą dėl žalos/nuostolio atlyginimo šio sandorio atžvilgiu).  

elė galioja iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos 

Klientas yra atsakingas už tai, kad visos Kortelės, išduotos jo Prašymu, per penkias darbo dienas po 

Kliento nepriimamas Prašymas uždaryti Kortelės sąskaitą, ir jeigu 
Klientas ir Kortelės naudotojas nepažeidė Sutarties, Kortelė automatiškai atnaujinama, nuskaitant pagal Banko paslaugų 

otam laikui ir galioja iki tol, kol įvykdomi visi su ja susiję įsipareigojimai. 
Sutarties nutraukimas įsigalioja, kai iš Kortelės sąskaitos nurašomas paskutinis Sandoris, atliktas 

raštiško pranešimo apie pageidavimą 

Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir uždaryti Kortelės sąskaitą, jeigu Klientas ir/arba Kortelės 
naudotojas nevykdo Sutarties sąlygų. Tokiu atveju Klientas, Bankui pareikalavus, privalo nedelsiant grąžinti išduotas 

Bankas turi teisę laikyti Sutartį nutraukta ir visiškai ar iš dalies atsisakyti ją vykdyti, jeigu Klientas ar Kortelės 
tapo nepakankamas vykdyti Sutarties įsipareigojimus. 

Bankas turi teisę nutraukti Sutartį, taip pat pristabdyti Kortelės galiojimą bet kuriuo momentu, jeigu Bankas 
turi informacijos, kad Klientas ar Kortelės naudotojas pateikė netikslius, neteisingus ir/arba klaidinančius duomenis. 

ilieka sau teisę (savo nuožiūra) ir/arba įstatymų numatytais atvejais kreiptis į teisėsaugos institucijas pagal 

Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, iš anksto nusiuntęs Bankui raštišką Prašymą. Toks Prašymas laikomas 
mu nutraukti tolimesnį Sutarties vykdymą ir sustabdyti Kortelės sąskaitos galiojimą prašymo pateikimo 

momentu bei uždaryti tokią sąskaitą per 40 dienų nuo tokio prašymo gavimo momento. Prašymo pateikimo momentu 



 

12.8.15.7. Nuo prašymo pateikimo momento, Bankas sudaro Kortelės sąskaitos balansą ir Sutarties nutraukimo dieną 
uždaro Kortelės sąskaitą. 
12.8.15.8. Sutartis yra privaloma Klientui iki tol, kol visiškai įvykdomi joje numatyti įsipareigojimai.

12.9. Kaupiamųjų sąskaitų tvarkymo tai
12.9.1. Terminologija: 
12.9.1.1. Kaupiamoji sąskaita
sąskaitoje neapibrėžtam laikotarpiui su tam tikra palūkanų norma. Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanų
Kaupiamąją sąskaitą Klientas turi teisę neribotai papildyti.
12.9.2. Kaupiamosios sąskaitos 
Kaupiamosios sąskaitos atidarymo Prašymą, ir įsigalioja nuo Kaupiamosios s
12.9.3. Bankas priskaičiuoja Klientui esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų palūkanas pagal Banko paslaugų įkainius.
12.9.4. Esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų palūkanos priskaičiuojamos kasdien pagal lėšų likutį Kaupiamo
dienos pabaigoje. 
12.9.5. Bankas išmoka Klientui esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų priskaičiuotas palūkanas vieną kartą per mėnesį tą 
dieną, kuri atitinka Kaupiamosios sąskaitos atidarymo dieną, įskaičiuodamas jas Kaupiamojoje sąskaitoje
Kliento prašymą. 
12.9.6. Palūkanos priskaičiuojamos skaičiuojant, kad metuose yra 365 dienos.
12.9.7. Klientas turi teisę gauti esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų sumą visą ar dalimis, pateikęs Bankui atitinkamai 
pagal Taisykles įformintą Mokėjimo 
12.9.8. Bankas vykdo paminėtą ankstesniame punkte Mokėjimo 
gavimo, neskaičiuojant Mokėjimo 
12.9.9. Jeigu Klientas pageidauja pervesti esančių Kaupiamojoj
punkte termino, Klientas moka Bankui sutarties baudą pagal Banko paslaugų įkainius. Sutarties bauda mokama lėšų sumos 
ar jos dalies išmokėjimo dieną, Bankui mažinant išmokamą sumą.
12.9.10. Klientas turi teisę užsakyti Banke Kaupiamosios sąskaitos Ataskaitą pagal numatytą 12.1 punkte tvarką.
12.9.11. Klientas turi teisę bet kada pareikšti apie Kaupiamosios sąskaitos uždarymą, laikydamasis numatytos Taisyklėse 
tvarkos. 
12.9.12. Bankas turi teisę uždaryti Klientui atidarytą Kaupiamąją sąskaitą be raštiško įspėjimo, jeigu 12 mėnesių iš eilės 
Kaupiamojoje sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos, ir Kaupiamojoje sąskaitoje nėra lėšų.

12.10. Overdrafto suteikimo ir tvarkymo taisyklės
12.10.1. Terminologija: 

12.10.1.1. Overdraftas − pinigin
sąskaitoje Banke, nustatant maksimaliai leidžiamą limitą. 

12.10.2. Remdamasis Kliento raštišku prašymu, Bankas gali suteikti Klientui 
atskirą Overdrafto sutartį. 
12.10.3. Sutarties sudarymo išankstinė sąlyga yra atidaryta Kliento vardu atsiskaitomoji sąskaita Banke, kurioje ne mažiau 
kaip 6 (šešis) mėnesius yra reguliari ir stabili lėšų apyvar
12.10.4. Jeigu Klientas pageidauja sudaryti Overdrafto sutartį, Bankas pareikalaus iš Kliento informacijos, reikalingos 
Overdraftui suteikti, būtent: 

12.10.4.1. praėjusių metų finansinę ataskaitą;
12.10.4.2. einamųjų metų ketvirčių balansus;
12.10.4.3. kitus dokumentus, patvirtinančius Kliento kreditingumą.

12.10.5. Gavęs visą reikalingą informaciją, Bankas rengia Overdrafto sutarties projektą, į kurį įtraukta 
12.10.5.1. Overdrafto sutarties sudarymo vieta ir data;
12.10.5.2. Banko ir Kliento identifikavimo duomenys;
12.10.5.3. atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
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prašymo pateikimo momento, Bankas sudaro Kortelės sąskaitos balansą ir Sutarties nutraukimo dieną 

Sutartis yra privaloma Klientui iki tol, kol visiškai įvykdomi joje numatyti įsipareigojimai.
12.9. Kaupiamųjų sąskaitų tvarkymo taisyklės 

Kaupiamoji sąskaita − atsiskaitomoji sąskaita, kurioje laikomos Kliento l
sąskaitoje neapibrėžtam laikotarpiui su tam tikra palūkanų norma. Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanų

Klientas turi teisę neribotai papildyti. 
sąskaitos atidarymo ir tvarkymo sutartis laikoma sudaryta, ją pasirašius ir pateikus Bankui 

Kaupiamosios sąskaitos atidarymo Prašymą, ir įsigalioja nuo Kaupiamosios sąskaitos Banke atidarymo momento.
12.9.3. Bankas priskaičiuoja Klientui esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų palūkanas pagal Banko paslaugų įkainius.
12.9.4. Esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų palūkanos priskaičiuojamos kasdien pagal lėšų likutį Kaupiamo

12.9.5. Bankas išmoka Klientui esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų priskaičiuotas palūkanas vieną kartą per mėnesį tą 
dieną, kuri atitinka Kaupiamosios sąskaitos atidarymo dieną, įskaičiuodamas jas Kaupiamojoje sąskaitoje

12.9.6. Palūkanos priskaičiuojamos skaičiuojant, kad metuose yra 365 dienos. 
12.9.7. Klientas turi teisę gauti esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų sumą visą ar dalimis, pateikęs Bankui atitinkamai 

intą Mokėjimo nurodymą. 
12.9.8. Bankas vykdo paminėtą ankstesniame punkte Mokėjimo nurodymą 7 (septintą) dieną po tokio Mokėjimo 
gavimo, neskaičiuojant Mokėjimo nurodymo gavimo dienos. 
12.9.9. Jeigu Klientas pageidauja pervesti esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų sumą ar jos dalį iki paminėto ankstesniame 
punkte termino, Klientas moka Bankui sutarties baudą pagal Banko paslaugų įkainius. Sutarties bauda mokama lėšų sumos 
ar jos dalies išmokėjimo dieną, Bankui mažinant išmokamą sumą. 

tas turi teisę užsakyti Banke Kaupiamosios sąskaitos Ataskaitą pagal numatytą 12.1 punkte tvarką.
12.9.11. Klientas turi teisę bet kada pareikšti apie Kaupiamosios sąskaitos uždarymą, laikydamasis numatytos Taisyklėse 

daryti Klientui atidarytą Kaupiamąją sąskaitą be raštiško įspėjimo, jeigu 12 mėnesių iš eilės 
Kaupiamojoje sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos, ir Kaupiamojoje sąskaitoje nėra lėšų.

12.10. Overdrafto suteikimo ir tvarkymo taisyklės 

− piniginė paskola Klientui, kuri išduodama leidžiant debetinį likutį Kliento atsiskaitomojoje 
sąskaitoje Banke, nustatant maksimaliai leidžiamą limitą.  

12.10.2. Remdamasis Kliento raštišku prašymu, Bankas gali suteikti Klientui Overdraftą, dėl ko Bankas ir Klientas sudaro 

12.10.3. Sutarties sudarymo išankstinė sąlyga yra atidaryta Kliento vardu atsiskaitomoji sąskaita Banke, kurioje ne mažiau 
kaip 6 (šešis) mėnesius yra reguliari ir stabili lėšų apyvarta. 
12.10.4. Jeigu Klientas pageidauja sudaryti Overdrafto sutartį, Bankas pareikalaus iš Kliento informacijos, reikalingos 

12.10.4.1. praėjusių metų finansinę ataskaitą; 
12.10.4.2. einamųjų metų ketvirčių balansus; 

kitus dokumentus, patvirtinančius Kliento kreditingumą. 
12.10.5. Gavęs visą reikalingą informaciją, Bankas rengia Overdrafto sutarties projektą, į kurį įtraukta 

12.10.5.1. Overdrafto sutarties sudarymo vieta ir data; 
iento identifikavimo duomenys; 

12.10.5.3. atsiskaitomosios sąskaitos numeris; 
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prašymo pateikimo momento, Bankas sudaro Kortelės sąskaitos balansą ir Sutarties nutraukimo dieną 

Sutartis yra privaloma Klientui iki tol, kol visiškai įvykdomi joje numatyti įsipareigojimai. 

− atsiskaitomoji sąskaita, kurioje laikomos Kliento lėšos, įskaitytos Kaupiamojoje 
sąskaitoje neapibrėžtam laikotarpiui su tam tikra palūkanų norma. Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanų normą. 

sutartis laikoma sudaryta, ją pasirašius ir pateikus Bankui 
ąskaitos Banke atidarymo momento. 

12.9.3. Bankas priskaičiuoja Klientui esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų palūkanas pagal Banko paslaugų įkainius. 
12.9.4. Esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų palūkanos priskaičiuojamos kasdien pagal lėšų likutį Kaupiamojoje sąskaitoje 

12.9.5. Bankas išmoka Klientui esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų priskaičiuotas palūkanas vieną kartą per mėnesį tą 
dieną, kuri atitinka Kaupiamosios sąskaitos atidarymo dieną, įskaičiuodamas jas Kaupiamojoje sąskaitoje ar kitu būdu pagal 

12.9.7. Klientas turi teisę gauti esančių Kaupiamojoje sąskaitoje lėšų sumą visą ar dalimis, pateikęs Bankui atitinkamai 

7 (septintą) dieną po tokio Mokėjimo nurodymo 

e sąskaitoje lėšų sumą ar jos dalį iki paminėto ankstesniame 
punkte termino, Klientas moka Bankui sutarties baudą pagal Banko paslaugų įkainius. Sutarties bauda mokama lėšų sumos 

tas turi teisę užsakyti Banke Kaupiamosios sąskaitos Ataskaitą pagal numatytą 12.1 punkte tvarką. 
12.9.11. Klientas turi teisę bet kada pareikšti apie Kaupiamosios sąskaitos uždarymą, laikydamasis numatytos Taisyklėse 

daryti Klientui atidarytą Kaupiamąją sąskaitą be raštiško įspėjimo, jeigu 12 mėnesių iš eilės 
Kaupiamojoje sąskaitoje nebuvo vykdomos operacijos, ir Kaupiamojoje sąskaitoje nėra lėšų. 

ė paskola Klientui, kuri išduodama leidžiant debetinį likutį Kliento atsiskaitomojoje 

Overdraftą, dėl ko Bankas ir Klientas sudaro 

12.10.3. Sutarties sudarymo išankstinė sąlyga yra atidaryta Kliento vardu atsiskaitomoji sąskaita Banke, kurioje ne mažiau 

12.10.4. Jeigu Klientas pageidauja sudaryti Overdrafto sutartį, Bankas pareikalaus iš Kliento informacijos, reikalingos 

12.10.5. Gavęs visą reikalingą informaciją, Bankas rengia Overdrafto sutarties projektą, į kurį įtraukta ši informacija: 



 

12.10.5.4. Overdrafto suma, t.
12.10.5.5. Overdrafto suteikimo terminas;
12.10.5.6. palūkanų norma; 
12.10.5.7. sutartinė bauda už laiku negrąžintą Overdraftą ar jo dalį;
12.10.5.8. užtikrinimo dydis ir susijusių su juo klausimų sprendimas, jeigu Klientui suteiktas Overdraftas su 
12.10.5.9. Banko ir Kliento atstovų parašai;
12.10.5.10. kita informacija, susijusi su san

12.10.6. Overdrafto sutarties projektą iki jo pasirašymo Bankas derina su Kliento atstovais.
12.10.7. Išsamiu ir aiškiu Kliento valios pareiškimu gauti Overdraftą laikoma: 1) Kliento prašymas/prašymai Overdraftui 
gauti; 2) Kliento mokėjimo nurodymas/nurodymai
ribose, kuris(-ie) kartu su Banko išduotu minėtos atsiskaitomosios sąskaitos išrašu taip pat yra Overdrafto suteikimo 
(piniginės paskolos perdavimo) įrodymas.
12.10.8. Kiekvieną Overdrafto piniginę sumą, gautą Overdrafto sutarties 
Bankui piniginę paskolą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo momento, tačiau ne vėliau 
kaip iki Overdrafto sutarties galiojimo termino pabaigos, jeigu tik Overdrafto sutartyje nenumatyta kitaip.
12.10.9. Už naudojimąsi Overdraftu priskaičiuojamos palūkanos pagal nurodytą Overdrafto sutartyje normą, skaičiuojant, 
kad metuose yra 360 dienos, pagal naudojimosi Ove
12.10.10. Iš lėšų, kurias Klientas grąžina Bankui pagal Overdrafto sutartį, Kliento įsipareigojimai padengiami tokia tvarka: 
pirmiausia padengiamos palūkanos už naudojimosi Overdraftu, po to padengiamas Overdraftas, o pasku
sutartinė bauda, jei tokia yra. 
12.10.11. Jeigu Bankas ir Klientas sudarė Overdrafto sutartį, Klientas įsipareigoja vykdyti lėšų pervedimą, grynųjų pinigų 
gavimą, konvertavimą ir kitas banko operacijas tik Banke, ir tokioms operacijoms vykdyti
Banke, ir visuose atsiskaitymo dokumentuose ir sutartyse nurodo jas kaip savo sąskaitas.
12.10.12. Overdrafto sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas neturi teisės pateikti Bankui, o Bankas neprivalo priimti iš 
Kliento kokių nors dokumentų (prašymų, nurodymų, pavedimų ir kt.) dėl nurodymų uždaryti Kliento sąskaitas Banke.
12.10.13. Klientas yra atsakingas už Overdrafto sutarties įsipareigojimų vykdymą visu savo turtu be jokių apribojimų.
12.10.14. Klientas turi teisę vykdyti Overdrafto sutarties numatytus mokėjimus dalimis ir/arba 
12.10.15. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Banką apie aplinkybes, kurios gali apsunkinti Overdrafto sutarties 
įsipareigojimų vykdymą (taip pat
įsipareigojimų prisiėmimą. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kuriuos reikalavimus ir pretenzijas, 
pateiktas Klientui. 
12.10.16. Bankas tiri teisę bet kuriuo momentu iki Overdrafto padengimo termino pabaigos be kokių nors papildomų sąlygų 
ir įspėjimų, vienašališkai atsisakyti suteikti Klientui Overdraftą ir/arba pareikalauti anksčiau laiko padengti Overdraftą, 
palūkanas už naudojimąsi Overdra
privalo nedelsiant grąžinti minėtą Overdraftą Bankui. Overdrafto sutarties dalis, liečianti Banko įsipareigojimus išduoti 
Overdraftą visą arba iš dalies, vykdoma tik t
sandorių normų apribojimai, nustatyti Bankui kaip Lietuvos Respublikos kredito įstaigai. Bankui suteikta šiame punkte 
besąlyginė teisė apima taip pat Banko teisę bet kuriuo mom
išieškoti Overdraftą ir kitus Overdrafto sutarties numatytus mokėjimus, jeigu neišreikalavus minėtų mokėjimų bus viršyti 
rizikingų sandorių normų apribojimai, nustatyti Bankui kaip Lietuvos Resp

12.11. Piniginių perlaidų tvarkymo (neatidarant sąskaitos) taisyklės
12.11.1. Terminologija: 

12.11.1.1. Siuntėjas − Nzinis asmuo, kuris remiantis prašymu perveda l
paslaugomis;  
12.11.1.2. Gavėjas − Nzinis asmuo, kuris gauna pervestas l
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12.10.5.4. Overdrafto suma, t. y. maksimalus leistinas sąskaitos likučio limitas; 
12.10.5.5. Overdrafto suteikimo terminas; 

 
už laiku negrąžintą Overdraftą ar jo dalį; 

dydis ir susijusių su juo klausimų sprendimas, jeigu Klientui suteiktas Overdraftas su 
12.10.5.9. Banko ir Kliento atstovų parašai; 
12.10.5.10. kita informacija, susijusi su sandorio sąlygomis. 

12.10.6. Overdrafto sutarties projektą iki jo pasirašymo Bankas derina su Kliento atstovais.
12.10.7. Išsamiu ir aiškiu Kliento valios pareiškimu gauti Overdraftą laikoma: 1) Kliento prašymas/prašymai Overdraftui 

nurodymas/nurodymai Bankui dėl Kliento atsiskaitomosios sąskaitos debetavimo Overdrafto 
ie) kartu su Banko išduotu minėtos atsiskaitomosios sąskaitos išrašu taip pat yra Overdrafto suteikimo 

(piniginės paskolos perdavimo) įrodymas. 
Kiekvieną Overdrafto piniginę sumą, gautą Overdrafto sutarties ribose, Klientas įsipareigoja padengti (grąžinti 

Bankui piniginę paskolą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo momento, tačiau ne vėliau 
sutarties galiojimo termino pabaigos, jeigu tik Overdrafto sutartyje nenumatyta kitaip.

12.10.9. Už naudojimąsi Overdraftu priskaičiuojamos palūkanos pagal nurodytą Overdrafto sutartyje normą, skaičiuojant, 
dienos, pagal naudojimosi Overdraftu faktinį laiką ir apimtį. 

12.10.10. Iš lėšų, kurias Klientas grąžina Bankui pagal Overdrafto sutartį, Kliento įsipareigojimai padengiami tokia tvarka: 
pirmiausia padengiamos palūkanos už naudojimosi Overdraftu, po to padengiamas Overdraftas, o pasku

 
12.10.11. Jeigu Bankas ir Klientas sudarė Overdrafto sutartį, Klientas įsipareigoja vykdyti lėšų pervedimą, grynųjų pinigų 
gavimą, konvertavimą ir kitas banko operacijas tik Banke, ir tokioms operacijoms vykdyti
Banke, ir visuose atsiskaitymo dokumentuose ir sutartyse nurodo jas kaip savo sąskaitas. 
12.10.12. Overdrafto sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas neturi teisės pateikti Bankui, o Bankas neprivalo priimti iš 

ių nors dokumentų (prašymų, nurodymų, pavedimų ir kt.) dėl nurodymų uždaryti Kliento sąskaitas Banke.
12.10.13. Klientas yra atsakingas už Overdrafto sutarties įsipareigojimų vykdymą visu savo turtu be jokių apribojimų.
12.10.14. Klientas turi teisę vykdyti Overdrafto sutarties numatytus mokėjimus dalimis ir/arba 
12.10.15. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Banką apie aplinkybes, kurios gali apsunkinti Overdrafto sutarties 

aip pat apie kokias nors ūkines nesėkmes, dėl kurių Klientas turi nuostolių), apie skolinių 
įsipareigojimų prisiėmimą. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kuriuos reikalavimus ir pretenzijas, 

i teisę bet kuriuo momentu iki Overdrafto padengimo termino pabaigos be kokių nors papildomų sąlygų 
ir įspėjimų, vienašališkai atsisakyti suteikti Klientui Overdraftą ir/arba pareikalauti anksčiau laiko padengti Overdraftą, 
palūkanas už naudojimąsi Overdraftu, sutartinę baudą, Banko patirtas išlaidas ir nuostolius, jeigu tokių yra, o Klientas 
privalo nedelsiant grąžinti minėtą Overdraftą Bankui. Overdrafto sutarties dalis, liečianti Banko įsipareigojimus išduoti 
Overdraftą visą arba iš dalies, vykdoma tik tuo atveju, jeigu aptarto Banko įsipareigojimo 
sandorių normų apribojimai, nustatyti Bankui kaip Lietuvos Respublikos kredito įstaigai. Bankui suteikta šiame punkte 
besąlyginė teisė apima taip pat Banko teisę bet kuriuo momentu iki Overdrafto padengimo termino pabaigos anksčiau laiko 
išieškoti Overdraftą ir kitus Overdrafto sutarties numatytus mokėjimus, jeigu neišreikalavus minėtų mokėjimų bus viršyti 
rizikingų sandorių normų apribojimai, nustatyti Bankui kaip Lietuvos Respublikos kredito įstaigai.

12.11. Piniginių perlaidų tvarkymo (neatidarant sąskaitos) taisyklės 

− Nzinis asmuo, kuris remiantis prašymu perveda lėšas neatidarant sąskaitos,

− Nzinis asmuo, kuris gauna pervestas lėšas; 
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dydis ir susijusių su juo klausimų sprendimas, jeigu Klientui suteiktas Overdraftas su užtikrinimu; 

12.10.6. Overdrafto sutarties projektą iki jo pasirašymo Bankas derina su Kliento atstovais. 
12.10.7. Išsamiu ir aiškiu Kliento valios pareiškimu gauti Overdraftą laikoma: 1) Kliento prašymas/prašymai Overdraftui 

Bankui dėl Kliento atsiskaitomosios sąskaitos debetavimo Overdrafto 
ie) kartu su Banko išduotu minėtos atsiskaitomosios sąskaitos išrašu taip pat yra Overdrafto suteikimo 

, Klientas įsipareigoja padengti (grąžinti 
Bankui piniginę paskolą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo momento, tačiau ne vėliau 

sutarties galiojimo termino pabaigos, jeigu tik Overdrafto sutartyje nenumatyta kitaip. 
12.10.9. Už naudojimąsi Overdraftu priskaičiuojamos palūkanos pagal nurodytą Overdrafto sutartyje normą, skaičiuojant, 

12.10.10. Iš lėšų, kurias Klientas grąžina Bankui pagal Overdrafto sutartį, Kliento įsipareigojimai padengiami tokia tvarka: 
pirmiausia padengiamos palūkanos už naudojimosi Overdraftu, po to padengiamas Overdraftas, o paskui padengiama 

12.10.11. Jeigu Bankas ir Klientas sudarė Overdrafto sutartį, Klientas įsipareigoja vykdyti lėšų pervedimą, grynųjų pinigų 
gavimą, konvertavimą ir kitas banko operacijas tik Banke, ir tokioms operacijoms vykdyti Klientas naudoja savo sąskaitas 

 
12.10.12. Overdrafto sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas neturi teisės pateikti Bankui, o Bankas neprivalo priimti iš 

ių nors dokumentų (prašymų, nurodymų, pavedimų ir kt.) dėl nurodymų uždaryti Kliento sąskaitas Banke. 
12.10.13. Klientas yra atsakingas už Overdrafto sutarties įsipareigojimų vykdymą visu savo turtu be jokių apribojimų. 
12.10.14. Klientas turi teisę vykdyti Overdrafto sutarties numatytus mokėjimus dalimis ir/arba prieš terminą. 
12.10.15. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Banką apie aplinkybes, kurios gali apsunkinti Overdrafto sutarties 

kurių Klientas turi nuostolių), apie skolinių 
įsipareigojimų prisiėmimą. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kuriuos reikalavimus ir pretenzijas, 

i teisę bet kuriuo momentu iki Overdrafto padengimo termino pabaigos be kokių nors papildomų sąlygų 
ir įspėjimų, vienašališkai atsisakyti suteikti Klientui Overdraftą ir/arba pareikalauti anksčiau laiko padengti Overdraftą, 

ftu, sutartinę baudą, Banko patirtas išlaidas ir nuostolius, jeigu tokių yra, o Klientas 
privalo nedelsiant grąžinti minėtą Overdraftą Bankui. Overdrafto sutarties dalis, liečianti Banko įsipareigojimus išduoti 

uo atveju, jeigu aptarto Banko įsipareigojimo pasekmėje nebus viršyti rizikingų 
sandorių normų apribojimai, nustatyti Bankui kaip Lietuvos Respublikos kredito įstaigai. Bankui suteikta šiame punkte 

entu iki Overdrafto padengimo termino pabaigos anksčiau laiko 
išieškoti Overdraftą ir kitus Overdrafto sutarties numatytus mokėjimus, jeigu neišreikalavus minėtų mokėjimų bus viršyti 

ublikos kredito įstaigai. 

ėšas neatidarant sąskaitos, naudodamasis Banko 



 

12.11.1.3. Greitų tarptautinių mokėjimų sistema
sistema, kuri leidžia vykdyti lėšų pervedimus;
12.11.1.4. Kontrolinis numeris
Gavėjui; 

12.11.2. Bankas vykdo tarptautinius lėšų pervedimus neatidarant sąskaitos, naudodamasis Greitų tarptautinių mokėjimų 
sistemomis, su kuriomis Bankas sudarė bendradarbiavimo sutart
mokėjimų sistemų sąrašas yra Banke.
12.11.3. Klientas, vykdydamas tarptautinį lėšų pervedimą, turi teisę pats pasirinkti Greitų tarptautinių mokėjimų sistemą, 
kurios pagalba jis pageidauja išsiųsti Klien
12.11.4. Lėšų pervedimai vykdomi JAV doleriais arba eurais ir kita valiuta, jeigu tai leidžia Bankas ir numato Greitų 
tarptautinių mokėjimų sistemos.
12.11.5. Norėdamas gauti ar pervesti lėš
12.11.6. Lėšų pervedimui išsiųsti Siuntėjas prašyme turi būtinai nurodyti Gavėjo vardą, pavardę bei pervedimo gavimo šalį ir 
miestą. 
12.11.7. Norėdamas gauti lėšų pervedimą
pervedimo sumą ir Kontrolinį numerį.
12.11.8. Lėšų pervedimo siuntėjas pats praneša Gavėjui Kontrolinį numerį.
12.11.9. Bankas nepraneša Gavėjui, kad jo vardu yra gautas pervedimas. Gavėjas tu
12.11.10. Banko komisinius už tarptautinį pervedimą apmoka Siuntėjas. Už lėšų pervedimo gavimą komisinis mokestis 
neimamas. 
12.11.11. Jeigu Gavėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų negauna priklausančio jam pervedimo, tarpta
pervedimas anuliuojamas, o sumokėti komisiniai negrąžinami.
12.11.12. Išsiųstą lėšų pervedimą galima anuliuoti, padavus Bankui prašymą
negrąžinamas. 
12.11.13. Išsiųstame lėšų pervedime galima taisyti Gavėjo vard

 
13. BANKO REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS

13.1. Terminologija: 
13.1.1. Vykdymo įvykis − aplinkyb
Asmuo, priėmęs užtikrinimą, turi teisę be jokio teismo ar kitos įstaigos, ar asmens tarpininkavimo nusavinti (taip pat savo 
naudai) atitinkamą reikiamos apimti
13.1.2. Užtikrinimas − Nnansin
bet kurioje Kliento sąskaitoje Banke;
13.1.3. Asmuo, priėmęs užtikrinimą
licencijuota Lietuvos Respublikoje;
13.1.4. Asmuo, pateikęs užtikrinimą
ir rekvizitai paminėti atitinkamame Kliento 
13.1.5. Užtikrinami finansiniai įsipareigojimai
Taisyklių ar kito privalomo Šalims dokumento, kurie užtikrinami.

13.2. Lėšų užtikrinimo sutartis laikoma sud
Klientas įgalioja Banką nurašyti reikiamą užtikrinimo sumą iš Kliento atsiskaitomosios sąskaitos į užtikrinimo sąskaitą, jeig
Bankui tai bus reikalinga, tačiau bet kuriuo at
kurioje sąskaitoje, neleisdamas debeto operacijų.
13.3. Gavęs Vykdymo įvykį, Bankas turi teisę laisvai ir, nevykd
mažinti, arba visiškai padengti užtikrintus Kliento finansinius įsipareigojimus bet kuriomis finansinėmis (piniginėmis) 
lėšomis, esančiomis bet kurioje įkeistoje sąskaitoje. Jei užtikrinimo objektas yra finansinės priemonės, Bankas turi teisę ja
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Greitų tarptautinių mokėjimų sistema − tarptautinė finansinių paslaugų t
sistema, kuri leidžia vykdyti lėšų pervedimus; 

Kontrolinis numeris − numeris, kurį Banko darbuotojas priskiria lėšų pervedimui ir kuris pranešamas 

12.11.2. Bankas vykdo tarptautinius lėšų pervedimus neatidarant sąskaitos, naudodamasis Greitų tarptautinių mokėjimų 
, su kuriomis Bankas sudarė bendradarbiavimo sutartis. Bendradarbiaujančių su Bankų Greitų tarptautinių 

mokėjimų sistemų sąrašas yra Banke. 
12.11.3. Klientas, vykdydamas tarptautinį lėšų pervedimą, turi teisę pats pasirinkti Greitų tarptautinių mokėjimų sistemą, 
kurios pagalba jis pageidauja išsiųsti Kliento lėšas. 

pervedimai vykdomi JAV doleriais arba eurais ir kita valiuta, jeigu tai leidžia Bankas ir numato Greitų 
tarptautinių mokėjimų sistemos. 
12.11.5. Norėdamas gauti ar pervesti lėšų, Siuntėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybės

pervedimui išsiųsti Siuntėjas prašyme turi būtinai nurodyti Gavėjo vardą, pavardę bei pervedimo gavimo šalį ir 

gauti lėšų pervedimą (perlaidą), Gavėjas turi būtinai nurodyti prašyme Siuntėjo vardą, pavardę, 
pervedimo sumą ir Kontrolinį numerį. 

pervedimo siuntėjas pats praneša Gavėjui Kontrolinį numerį. 
12.11.9. Bankas nepraneša Gavėjui, kad jo vardu yra gautas pervedimas. Gavėjas turi pats kreiptis į Banką.
12.11.10. Banko komisinius už tarptautinį pervedimą apmoka Siuntėjas. Už lėšų pervedimo gavimą komisinis mokestis 

12.11.11. Jeigu Gavėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų negauna priklausančio jam pervedimo, tarpta
pervedimas anuliuojamas, o sumokėti komisiniai negrąžinami. 
12.11.12. Išsiųstą lėšų pervedimą galima anuliuoti, padavus Bankui prašymą. Komisinis mokestis tokiu atveju 

12.11.13. Išsiųstame lėšų pervedime galima taisyti Gavėjo vardą ir pavardę. 

13. BANKO REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS 

− aplinkybė ar įvykis pagal Taisykles ar kito privalomo Šalims dokumento sąlygas, kuriam įvykus 
Asmuo, priėmęs užtikrinimą, turi teisę be jokio teismo ar kitos įstaigos, ar asmens tarpininkavimo nusavinti (taip pat savo 
naudai) atitinkamą reikiamos apimties užtikrinimą bei atlikti įskaitymą; 

− Nnansinės (piniginės) lėšos (bet kuria valiuta), taip pat bet kurios finansinės priemonės, įkeistos 
bet kurioje Kliento sąskaitoje Banke; 

Asmuo, priėmęs užtikrinimą − (tekste taip pat − Bankas) kredito įstaiga AS „Meridian Trade Bank“, tinkamai 
licencijuota Lietuvos Respublikoje; 

Asmuo, pateikęs užtikrinimą − (tekste taip pat − Klientas) asmuo ar asmenų susivienijimas
ir rekvizitai paminėti atitinkamame Kliento prašyme, paraiškoje ar sutartyje. 

Užtikrinami finansiniai įsipareigojimai − pateikusio užtikrinimą Asmens 
Taisyklių ar kito privalomo Šalims dokumento, kurie užtikrinami. 

13.2. Lėšų užtikrinimo sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja po jos pasirašymo ir pateikimo Bankui. Pasirašydamas sutartį, 
Klientas įgalioja Banką nurašyti reikiamą užtikrinimo sumą iš Kliento atsiskaitomosios sąskaitos į užtikrinimo sąskaitą, jeig
Bankui tai bus reikalinga, tačiau bet kuriuo atveju, pasirašydamas prašymą, Klientas įgalioja Banką blokuoti įkeistas lėšas bet 
kurioje sąskaitoje, neleisdamas debeto operacijų. 
13.3. Gavęs Vykdymo įvykį, Bankas turi teisę laisvai ir, nevykdydamas kokių nors kitų procedūrų, atlikti įskaitymą arba 

ti, arba visiškai padengti užtikrintus Kliento finansinius įsipareigojimus bet kuriomis finansinėmis (piniginėmis) 
lėšomis, esančiomis bet kurioje įkeistoje sąskaitoje. Jei užtikrinimo objektas yra finansinės priemonės, Bankas turi teisę ja

39

ė finansinių paslaugų teikėjo siūloma mokėjimų 

lėšų pervedimui ir kuris pranešamas 

12.11.2. Bankas vykdo tarptautinius lėšų pervedimus neatidarant sąskaitos, naudodamasis Greitų tarptautinių mokėjimų 
is. Bendradarbiaujančių su Bankų Greitų tarptautinių 

12.11.3. Klientas, vykdydamas tarptautinį lėšų pervedimą, turi teisę pats pasirinkti Greitų tarptautinių mokėjimų sistemą, 

pervedimai vykdomi JAV doleriais arba eurais ir kita valiuta, jeigu tai leidžia Bankas ir numato Greitų 

asmens tapatybės dokumentą. 
pervedimui išsiųsti Siuntėjas prašyme turi būtinai nurodyti Gavėjo vardą, pavardę bei pervedimo gavimo šalį ir 

Gavėjas turi būtinai nurodyti prašyme Siuntėjo vardą, pavardę, 

ri pats kreiptis į Banką. 
12.11.10. Banko komisinius už tarptautinį pervedimą apmoka Siuntėjas. Už lėšų pervedimo gavimą komisinis mokestis 

12.11.11. Jeigu Gavėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų negauna priklausančio jam pervedimo, tarptautinis lėšų 

Komisinis mokestis tokiu atveju 

ė ar įvykis pagal Taisykles ar kito privalomo Šalims dokumento sąlygas, kuriam įvykus 
Asmuo, priėmęs užtikrinimą, turi teisę be jokio teismo ar kitos įstaigos, ar asmens tarpininkavimo nusavinti (taip pat savo 

ės (piniginės) lėšos (bet kuria valiuta), taip pat bet kurios finansinės priemonės, įkeistos 

Bankas) kredito įstaiga AS „Meridian Trade Bank“, tinkamai 

ų susivienijimas, kurių pavadinimas 

− pateikusio užtikrinimą Asmens įsipareigojimai, išplaukiantys iš 

aryta ir įsigalioja po jos pasirašymo ir pateikimo Bankui. Pasirašydamas sutartį, 
Klientas įgalioja Banką nurašyti reikiamą užtikrinimo sumą iš Kliento atsiskaitomosios sąskaitos į užtikrinimo sąskaitą, jeigu 

veju, pasirašydamas prašymą, Klientas įgalioja Banką blokuoti įkeistas lėšas bet 

kokių nors kitų procedūrų, atlikti įskaitymą arba 
ti, arba visiškai padengti užtikrintus Kliento finansinius įsipareigojimus bet kuriomis finansinėmis (piniginėmis) 

lėšomis, esančiomis bet kurioje įkeistoje sąskaitoje. Jei užtikrinimo objektas yra finansinės priemonės, Bankas turi teisę jas 



 

parduoti arba Banko pasirinkimu nusavinti savo 
užtikrintus Kliento finansinius įsipareigojimus.
13.4. Bankas turi teisę išskaityti U
13.5. Bankas turi teisę naudoti U
13.6. Realizuojant Užtikrinimą, Banko veiksmų atžvilgiu nėra privalomi 
prilyginti jiems įsipareigojimai: 

13.6.1. iš anksto įspėti Klientą apie ketinimą realizuoti
13.6.2. rūpintis, kad Užtikrinimo realizavimo sąlygos būtų patvirtintos teisme, suderintos su teismo paskirtu asmeniu ar 
komercinės bendrovės kapitalo dalių turėtoju, bankroto proceso a
agentūromis ar tokių įstaigų tarnautojais ar darbuotojais, agentūromis ar jų paskirtais asmenimis ar su bet kuriais 
trečiaisiais asmenimis; 
13.6.3. rūpintis, kad po Užtikrintų įsipareigojimų Vykdymo įvykio

13.7. Įvykio vykdymo metu Banko pasirinkimu gali būti taip pat atliktas įskaitymas, kuris gali būti realizuotas tokiu būdu:
13.7.1. kai kuriems Šalių tarpusavio įsipareigojimams, netgi tiems, kuriems dar neat
neatidėliojamas vykdymo terminas apjungiant juos į vieną įsipareigojimą sumai, kuri atitinka kelių tokių įsipareigojimų 
sumą tuo momentu, kai jie apjungiami į vieną įsipareigojimą;
13.7.2. rengiamas atsiskaitymas sumoms, ku
įsipareigojimais, ir ta Šalis, kurios išmokos suma didesnė, išmoka kitai Šaliai tik mokėtinos sumos viršijimą (neto

13.8. Įskaitymas gali būti taikomas
13.8.1. bankroto ir likvidavimo procesas ar Kliento nemokumo proceso priemonės;
13.8.2. Užtikrinimo cesija, išėmimas, areštas ar bet kurie kiti teisiniai veiksmai, vykdomi teismo nutarimu ar kitu būdu, 
nukreipti į Užtikrinimo nusavinimą kitų asmenų, ne

13.9. Pagal Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatus, teisės į užtikrinimą priėmusio Asmens Užtikrinimą nesikeiči
nesibaigia ir nėra apribojami teismo ir kitų įstaigų nutarimų, kurie turi būti vykdomi
pateikiant vykdomuosius dokumentus vykdymui, kurie buvo išduoti pagal tokius nutarimus, Asmeniui, priėmusiam finansinį 
užtikrinimą, arba jo įgaliotam asmeniui.

13.10. Šio skyriaus sąlygų galiojimas ir įvykdymas 
arba priemonių, vykdomų pateikusio Užtikrinimą Asmens nemokumo procese. Administratorius, likvidatorius ar kitas 
normatyviniuose aktuose numatytas asmuo, kuris vykdo bankroto ir lik
privalo užtikrinti laiku ir tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal visas užtikrinimo sutarties Taisykles.

 
 

14. KITOS SALYGOS  
Bendrosios AS „Meridian Trade Bank“ sandorių taisyklės įsigalioja nuo 
 

 
 
 

 
BENDROSIOS SANDORIŲ TAISYKLĖS 

Banko pasirinkimu nusavinti savo naudai rinkos kaina ir tokiu būdu sumažinti ar/arba visiškai padengti 
užtikrintus Kliento finansinius įsipareigojimus. 

Užtikrinimą, įvykus Vykdymo įvykiui. 
Užtikrinimą, pakeitęs jį lygiaverčiu užstatu. 

žtikrinimą, Banko veiksmų atžvilgiu nėra privalomi šie įsipareigojimai
 

13.6.1. iš anksto įspėti Klientą apie ketinimą realizuoti (nusavinti) Užtikrinimą, taip pat apie 
žtikrinimo realizavimo sąlygos būtų patvirtintos teisme, suderintos su teismo paskirtu asmeniu ar 

komercinės bendrovės kapitalo dalių turėtoju, bankroto proceso administratoriumi, valstybės ar savivaldos įstaiga, 
agentūromis ar tokių įstaigų tarnautojais ar darbuotojais, agentūromis ar jų paskirtais asmenimis ar su bet kuriais 

žtikrintų įsipareigojimų Vykdymo įvykio būtų prasidėjęs koks nors papildomas terminas.
13.7. Įvykio vykdymo metu Banko pasirinkimu gali būti taip pat atliktas įskaitymas, kuris gali būti realizuotas tokiu būdu:

13.7.1. kai kuriems Šalių tarpusavio įsipareigojimams, netgi tiems, kuriems dar neatėjo vykdymo terminas, nustatomas 
neatidėliojamas vykdymo terminas apjungiant juos į vieną įsipareigojimą sumai, kuri atitinka kelių tokių įsipareigojimų 
sumą tuo momentu, kai jie apjungiami į vieną įsipareigojimą; 
13.7.2. rengiamas atsiskaitymas sumoms, kurias viena Šalis turi sumokėti kitai Šaliai, remiantis jų tarpusavio 
įsipareigojimais, ir ta Šalis, kurios išmokos suma didesnė, išmoka kitai Šaliai tik mokėtinos sumos viršijimą (neto

13.8. Įskaitymas gali būti taikomas, ir jo vykdymui nedaro įtakos: 
13.8.1. bankroto ir likvidavimo procesas ar Kliento nemokumo proceso priemonės; 
13.8.2. Užtikrinimo cesija, išėmimas, areštas ar bet kurie kiti teisiniai veiksmai, vykdomi teismo nutarimu ar kitu būdu, 
nukreipti į Užtikrinimo nusavinimą kitų asmenų, neskaitant Banko, reikalavimams patenkinti.

13.9. Pagal Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatus, teisės į užtikrinimą priėmusio Asmens Užtikrinimą nesikeiči
nesibaigia ir nėra apribojami teismo ir kitų įstaigų nutarimų, kurie turi būti vykdomi kitų normatyvinių aktų nustatyta tvarka bei 
pateikiant vykdomuosius dokumentus vykdymui, kurie buvo išduoti pagal tokius nutarimus, Asmeniui, priėmusiam finansinį 
užtikrinimą, arba jo įgaliotam asmeniui. 

13.10. Šio skyriaus sąlygų galiojimas ir įvykdymas nekeičia ir nenutraukia bankroto ar likvidavimo proceso pradžios ar tęsimo 
arba priemonių, vykdomų pateikusio Užtikrinimą Asmens nemokumo procese. Administratorius, likvidatorius ar kitas 
normatyviniuose aktuose numatytas asmuo, kuris vykdo bankroto ir likvidavimo procesą ar priemones nemokumo procese, 
privalo užtikrinti laiku ir tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal visas užtikrinimo sutarties Taisykles.

Bendrosios AS „Meridian Trade Bank“ sandorių taisyklės įsigalioja nuo 2016 metų kovo 1 dienos.
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audai rinkos kaina ir tokiu būdu sumažinti ar/arba visiškai padengti 

įsipareigojimai ar teisinių pasekmių prasme 

žtikrinimą, taip pat apie Užtikrinimo realizavimo faktą; 
žtikrinimo realizavimo sąlygos būtų patvirtintos teisme, suderintos su teismo paskirtu asmeniu ar 

dministratoriumi, valstybės ar savivaldos įstaiga, 
agentūromis ar tokių įstaigų tarnautojais ar darbuotojais, agentūromis ar jų paskirtais asmenimis ar su bet kuriais 

būtų prasidėjęs koks nors papildomas terminas. 
13.7. Įvykio vykdymo metu Banko pasirinkimu gali būti taip pat atliktas įskaitymas, kuris gali būti realizuotas tokiu būdu: 

ėjo vykdymo terminas, nustatomas 
neatidėliojamas vykdymo terminas apjungiant juos į vieną įsipareigojimą sumai, kuri atitinka kelių tokių įsipareigojimų 

rias viena Šalis turi sumokėti kitai Šaliai, remiantis jų tarpusavio 
įsipareigojimais, ir ta Šalis, kurios išmokos suma didesnė, išmoka kitai Šaliai tik mokėtinos sumos viršijimą (neto-saldo). 

13.8.2. Užtikrinimo cesija, išėmimas, areštas ar bet kurie kiti teisiniai veiksmai, vykdomi teismo nutarimu ar kitu būdu, 
skaitant Banko, reikalavimams patenkinti. 

13.9. Pagal Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatus, teisės į užtikrinimą priėmusio Asmens Užtikrinimą nesikeičia, 
kitų normatyvinių aktų nustatyta tvarka bei 

pateikiant vykdomuosius dokumentus vykdymui, kurie buvo išduoti pagal tokius nutarimus, Asmeniui, priėmusiam finansinį 

nekeičia ir nenutraukia bankroto ar likvidavimo proceso pradžios ar tęsimo 
arba priemonių, vykdomų pateikusio Užtikrinimą Asmens nemokumo procese. Administratorius, likvidatorius ar kitas 

vidavimo procesą ar priemones nemokumo procese, 
privalo užtikrinti laiku ir tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal visas užtikrinimo sutarties Taisykles. 

dienos. 

 


