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Galioja nuo 2017 m. spalio mėn. 1 d.

1. TAISYKLIŲ SĄVOKOS
1.1 Taisyklėse naudojamos sąvokos turi žemiau apibrėžtas reikšmes, nebent taisyklių kontekstas joms suteiktų kitokią
reikšmę:
(a) Bankas – Luminor Bank AB;
(b) Banko interneto puslapis – Banko interneto puslapis www.luminor.lt;
(c) bendrosios taisyklės – Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, skelbiamos Banko interneto puslapyje;
(d) finansinis užstatas – Kliento įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonė, kuri pagal taikytiną teisę pripažįstama
finansiniu užstatu;
(e) finansinio užstato davėjas – finansinį užstatą pateikęs asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos finansinio
užtikrinimo susitarimų įstatymą gali būti finansinio užstato davėju;
(f) garantija – Banko suteikta garantija ar laidavimas;
(g) garantijos gavėjas – asmuo, kurio naudai Bankas išleido garantiją;
(h) įkaito davėjas – lėšas ar kitą turtą įkeitęs asmuo;
(i) įkeitimas – Kliento įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonė, kuri pagal taikytiną teisę pripažįstama įkeitimu;
(j) kainynas - Banko paslaugų ir operacijų kainynas, skelbiamas Banko interneto puslapyje;
(k) Klientas – prašymą pateikęs asmuo;
(l) prašymas – Kliento prašymas Bankui suteikti garantiją;
(m) sąskaita – prašyme nurodyta Kliento sąskaita;
(n) šalys – Bankas, Klientas ir, jei nesutampa su Klientu, finansinio užstato davėjas ar įkaito davėjas;
(o) šalis - Bankas arba Klientas arba, jei nesutampa su Klientu, finansinio užstato davėjas ar įkaito davėjas;
(p) taisyklės - šios Luminor Bank AB garantijų teikimo taisyklės.
1.2 Kitos sąvokos gali būti apibrėžtos bendrosiose taisyklėse.

2. TAISYKLIŲ TAIKYMO SRITIS
2.1 Taisyklės taikomos šalių santykiams, kai Bankas Kliento prašymu suteikia garantiją ir prašyme yra nurodyta, kad
suteikiamai garantijai taikomos šios taisyklės.
2.2 Jei taisyklės prieštarauja prašymo sąlygoms, šalių santykiams dėl Banko suteiktos garantijos taikomos atitinkamos
prašymo sąlygos.
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3. GARANTIJOS SUTEIKIMAS
3.1 Bankui nusprendus suteikti garantiją, Bankas garantiją suteikia pagal prašyme nurodytas sąlygas. Kliento prašymu
Bankas gali suteikti garantiją už kitą asmenį.
3.2 Iki garantijos suteikimo Bankas gali pareikalauti iš Kliento:
(a) sumokėti Bankui garantijos suteikimo mokestį;
(b) patvirtinti, jog Banko parengtas garantijos tekstas Klientui yra tinkamas;
(c) Bankui pateikti finansinį užstatą ar įkeitimą;
(d) įvykdyti kitas Banko nurodytas sąlygas.
3.3 Neatsižvelgiant į tai, ar Klientas įvykdo 3.2 straipsnyje nurodytus Banko reikalavimus, Bankas neprivalo suteikti
garantijos.
3.4 Klientas turi teisę iki garantijos suteikimo pakeisti arba atšaukti prašymą.

4. GARANTIJOS GALIOJIMAS
4.1 Garantija baigiasi, įvykus bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
(a) pasibaigia garantijoje nurodytas garantijos galiojimo terminas. Jei garantijoje nurodyto garantijos galiojimo termino
paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena;
(b) garantijos gavėjui yra sumokama visa garantijoje nurodyta suma;
(c) įvyksta garantijoje numatyta sąlyga;
(d) garantijos gavėjas Bankui priimtinu būdu patvirtina Bankui, kad atsisako visų savo teisių pagal garantiją.

5. GARANTIJOS ĮVYKDYMAS IR REGRESO TEISĖ
5.1 Bankas garantiją įvykdo pagal garantijoje nustatytas sąlygas.
5.2 Bankas turi teisę įvykdyti garantiją iš Bankui pateikto finansinio užstato ar įkeistų lėšų.
5.3 Gavęs garantijos gavėjo reikalavimą įvykdyti garantiją, Bankas informuoja apie tai Klientą ir perduoda jam garantijos
gavėjo reikalavimo ir prie jo pridėtų dokumentų kopijas.
5.4 Bankui įvykdžius garantiją, įskaitant ir Kliento prašymu garantiją už kitą asmenį, Bankas įgyja regreso teisę į Klientą,
jei finansinio užstato ar įkeistų lėšų nepakako garantijai įvykdyti ar dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių Bankas
negalėjo panaudoti finansinio užstato ar įkeistų lėšų garantijos įvykdymui.
5.5 Įgijęs regreso teisę, Bankas gali pareikalauti, o Klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną,
sumokėti Bankui garantijos įvykdymo sumą ir atlyginti Banko patirtus nuostolius pilna apimtimi. Už kiekvieną dieną iki
Klientas pilnai sugrąžins Bankui garantijos įvykdymo sumą ir atlygins Banko patirtus nuostolius Klientas įsipareigoja
sumokėti Bankui 18 procentų dydžio metų palūkanas. Palūkanos mokamos kiekvieną dieną. Apskaičiuojant palūkanas,
laikoma, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje - kalendorinis dienų skaičius.

6. FINANSINIS UŽSTATAS IR ĮKEITIMAS
6.1 Klientas privalo iki garantijos suteikimo perduoti Bankui arba, kai Klientas nesutampa su finansinio užstato davėju,
užtikrinti, kad finansinio užstato davėjas perduotų Bankui nesuvaržytas ir neapribotas lėšas garantijos valiuta, kurių suma
turi būti ne mažesnė kaip garantijos suma. Bankui perduotos lėšos yra laikomos finansiniu užstatu su nuosavybės teisės
perdavimu, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme.
6.2 Kai Klientas nesutampa su finansinio užstato davėju, finansinio užstato davėjas kartu su Klientu turi pasirašyti
prašymą.
6.3 Finansinis užstatas laikomas pateiktu Bankui, kai Bankas nurašo lėšas iš prašyme nurodytos finansinio užstato davėjo
sąskaitos Banke arba finansinio užstato davėjas perveda lėšas į Banko nurodytą sąskaitą.
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6.4 Jei finansiniu užstatu esančių lėšų valiuta skiriasi nuo garantijos valiutos, Bankas, realizuodamas finansinį užstatą, jų
sumą konvertuoja Banko nustatytu atitinkamos valiutos pirkimo kursu į sumą ta valiuta, kuria turi būti atliekamas
mokėjimas.
6.5 Jei finansinio užstato nepakanka mokėjimo reikalavimams pagal garantiją įvykdyti, Bankas turi teisę trūkstamą lėšų
sumą nurašyti iš bet kokių Kliento sąskaitų Banke.
6.6 Pasirašydamas prašymą, finansinio užstato davėjas patvirtina, kad finansinis užstatas nėra įkeistas, perleistas
tretiesiems asmenims ar kitaip suvaržytas, jokių areštų, ginčų, draudimų disponuoti finansiniu užstatu nėra. Finansinio
užstato davėjas privalo atlyginti Bankui visus jo nuostolius, jeigu paaiškėja, kad šiame straipsnyje nurodyti finansinio užstato
davėjo patvirtinimai yra neteisingi.
6.7 Bankas turi teisę teikti informaciją kitiems asmenims apie Bankui pateiktą finansinį užstatą.
6.8 Pasibaigus garantijai, finansinio užstato likutis, nepanaudotas garantijos įvykdymui, mokesčių Bankui sumokėjimui ir
Banko nuostolių, susijusių su garantijos ar laidavimo įvykdymu, jei tokie būtų, kompensavimui, grąžinamas finansinio
užstato davėjui garantijos atveju ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų po garantijos pabaigos, o laidavimo atveju ne anksčiau
kaip po 3 mėnesių ir 2 darbo dienų po laidavimo pabaigos.
6.9 Jei Bankui perduotoms lėšoms nėra taikomas finansinio užstato statusas, Bankui perduotos lėšos yra laikomos
įkeistomis Bankui, o finansinio užstato davėjas yra laikomas įkaito davėju. Įkeistos lėšos užtikrina Kliento prievolę sugrąžinti
Bankui pagal išleistą garantiją Banko sumokėtas sumas garantijos gavėjui, sumokėti Bankui mokesčius, palūkanas bei
kompensuoti Banko patirtus nuostolius. Kliento prievolė kompensuoti nuostolius užtikrinama maksimaliuoju įkeitimu, kurio
maksimalus dydis yra 40 proc. nuo Kliento prievolės sumokėti Bankui pagal išleistą garantiją Banko sumokėtas sumas
garantijos gavėjui. Kliento skolos dydžio fiksavimo data nėra nustatoma. Lėšų įkeitimui taip pat taikomi šių taisyklių 6.2-6.7
straipsniai.

7. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1 Klientas privalo sumokėti Bankui:
(a) Banko nustatytą vienkartinį garantijos suteikimo mokestį;
(b) kitus Banko nustatytus ar kainyne nurodytus mokesčius, susijusius su prašymo anuliavimu, garantijos suteikimu, jos
sąlygų keitimu ir/ar kitomis Banko paslaugomis;
(c) visas Banko išlaidas ir nuostolius, susijusius su garantijos vykdymu, tarp jų ir kitiems bankams mokėtinus mokesčius.
7.2 Kai Kliento prašymu Bankas suteikia garantiją pagal užsienio teisę, Klientas įsipareigoja:
(a) padengti Bankui išlaidas, patirtas dėl Banko pareikalautų teisinių patarimų ir išvadų, susijusių su užsienio teisės
taikymu;
(b) padengti Bankui teisines išlaidas, susijusias su ginčų, kylančių iš suteiktos garantijos, nagrinėjimu teismuose arba
naudojant kitus ginčų sprendimo būdus (arbitražą, derybas, tarpininkavimą ir pan.).
7.3 Visas mokėtinas Bankui sumas Klientas moka ta valiuta, kuria suteikta garantija. Banko mokesčiai mokami eurais, kitų
bankų mokesčiai – jų nurodyta valiuta.

8. MOKĖTINŲ SUMŲ NURAŠYMAS
8.1 Visas Kliento Bankui mokėtinas pinigų sumas, Bankas, suėjus šių pinigų sumų mokėjimo terminui, nurašo iš Kliento
sąskaitos. Jei sąskaitoje nepakanka lėšų mokėtinų sumų sumokėjimui, Bankas turi teisę be atskiro raštiško įspėjimo ar
Kliento sutikimo nurašyti trūkstamą mokėtiną sumą iš kitų Kliento Banke atidarytų sąskaitų. Laikoma, kad Kliento mokėtinos
pinigų sumos yra Bankui sumokėtos nuo mokėtinų sumų nurašymo iš Kliento Banke atidarytų sąskaitų momento.
Įkeičiamas lėšas ar lėšas, pateikiamas kaip finansinis užstatas, Bankas nurašo iš prašyme nurodytos Kliento, įkaito davėjo
ar finansinio užstato davėjo sąskaitos.
8.2 Jei skiriasi Bankui mokėtinų pinigų sumų ir sąskaitoje esančių lėšų valiuta, tai Bankas nurašo sąskaitoje esančią lėšų
sumą, reikalingą mokėtinoms Bankui pinigų sumoms padengti, konvertuodamas lėšas Banko nustatytu atitinkamos
valiutos pirkimo kursu į sumą ta valiuta, kuria turi būti atliekamas mokėjimas.
8.3 Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad, suėjus Bankui mokėtinų pinigų sumų mokėjimo terminui, Kliento sąskaitoje būtų
pakankamai lėšų mokėtinoms pinigų sumoms nurašyti. Pinigų sumą, reikalingą Bankui mokėtinoms pinigų sumoms
nurašyti, Klientas privalo sukaupti sąskaitoje iki mokėjimo termino dienos 15 val. Klientas iki visiško prievolių įvykdymo
įsipareigoja neuždaryti sąskaitos.
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8.4 Jei dėl ne nuo Banko priklausančių priežasčių Bankas negali ar yra tikimybė, kad negalės nurašyti iš Kliento,
finansinio užstato davėjo ar įkaito davėjo Banke atidarytos sąskaitos lėšų, reikalingų mokėtinoms Bankui pinigų sumoms
padengti, Klientas, finansinio užstato davėjas ar įkaito davėjas privalo nustatytais terminais Bankui mokėtinas sumas
sumokėti į Banko sąskaitą. Kliento prašymu ar savo iniciatyva Bankas nurodo Banko sąskaitos, į kurią Klientas, finansinio
užstato davėjas ar įkaito davėjas turi atlikti mokėjimus, numerį. Šiuo atveju laikoma, kad Kliento, finansinio užstato davėjo ar
įkaito davėjo mokėtinos sumos yra Bankui sumokėtos nuo piniginių lėšų įmokėjimo į Banko nurodytą sąskaitą.

9. TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS
9.1 Bankas turi teisę visas ar dalį Banko teisių ir pareigų perleisti kitiems asmenims. Apie teisių ir pareigų perleidimą
Klientas informuojamas raštu.
9.2 Be Banko raštiško leidimo Klientas neturi teisės perleisti ar įkeisti savo įsipareigojimų ir teisių tretiesiems asmenims.

10. PRANEŠIMAI
10.1 Banko pranešimai Klientui siunčiami Banko pasirinkimu prašyme nurodytu Kliento elektroniniu paštu arba paštu, ar
įteikiant pranešimą asmeniškai Klientui, arba kitomis šalių sutartomis ar bendrosiose taisyklėse nurodytomis priemonėmis.
10.2 Klientas privalo informuoti Banką, jei pasikeičia Kliento pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas ar
kiti Kliento nurodyti kontaktiniai duomenys.
10.3 Kliento pranešimai Bankui siunčiami Banko nurodytais Klientui kontaktiniais adresais.

11. KITOS SĄLYGOS
11.1 Papildomai prie taisyklių ir prašyme nurodytų sąlygų šalių santykiams taip pat taikomos bendrosios taisyklės (įskaitant
kainyną).
11.2 Bankas turi teisę, atskirai neinformavęs Kliento, pakeisti taisykles ir bendrąsias taisykles (įskaitant kainyną)
bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.
11.3 Šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose
pagal Banko pagrindinės buveinės adresą.
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