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Šios Kredito limito „Mastercard“ mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės
(N) yra taikomas Šalių santykiams pagal Sutartis:
1. kurios sudarytos tarp Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus ir Kliento iki 2017-09-30 (imtinai);
2. kurios sudarytos tarp Luminor Bank AB ir Kliento 2017-10-01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose)
yra nurodyta, kad taikomas Kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų aprašas privatiems asmenims arba
šios Kredito limito „Mastercard“ mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje yra nuorodos į Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrąsias taisykles
ir šiuo metu Luminor Bank AB galioja dvi versijos, kurios yra pažymėtos raidėmis (D) arba (N), Šalių
santykiams pagal Sutartį yra taikomos Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N).

1. SĄVOKOS:
1.1. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo, per kurį Banko gauta informacija apie Kredito kortele atliktas Mokėjimo operacijas, priskaičiuoti mokesčiai, įmokos ir/ar kitos mokėtinos sumos yra
įtraukiami į Išrašą.
1.2. Atsiskaitymo data – Prašyme-sutartyje nurodyta diena, kai Bankas nurašo nuo Banko Sąskaitos
Išraše nurodyto dydžio lėšas.
1.3. Bankas – Luminor Bank AB.
1.4. Bendrosios taisyklės – Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (N).
1.5. Išrašas – Banko parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Kredito kortele
(-ėmis) atliktas operacijas per vieną kalendorinį mėnesį ar kitą Sutartyje nurodytą (jei nurodoma) laikotarpį ir/ar mokėjimo reikalavimas bei kiti per Ataskaitinį laikotarpį priskaičiuoti mokesčiai/įmokos
ir kitos mokėtinos sumos.
1.6. Klientas – fizinis asmuo pateikęs Bankui prašymą išduoti Kredito kortelę bei suteikti Kredito limitą. Klientu laikomas pagrindinės kortelės turėtojas ir/arba papildomos kortelės turėtojas.
1.7. Kredito kortelės (toliau – Kredito kortelė (-s)) kurioms Kliento prašymu ir Banko sprendimu yra
nustatomas Kredito limitas:
• „Mastercard Gold“ su beprocenčiu kreditu ir „Mastercard“ kortelė su beprocenčiu kreditu (toliau
– Kredito kortelė su beprocenčiu kreditu),
• „Mastercard“ vartojimo kredito kortelė (toliau – Vartojimo kredito kortelė),
• „Mastercard Standard“ (toliau – „MC Standard“),
• „Mastercard Credit“,
• „Mastercard Platinum“,
• „PINS Mastercard“ (toliau – Kortelė „PINS“),
• „Mastercard Gold“,
• „Mastercard Debit“ (gali būti išleidžiama su Kredito limitu, tokiu atveju taikomos šios Taisyklės).
Jeigu nenurodyta kitaip, tai Kortelės sąvoka taip pat yra taikoma ir Papildomai kortelei.
1.8. Kredito limitas – tam tikram terminui suteikiamas Prašyme-sutartyje nustatytas maksimalus kredito limitas.

1.9. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos – Luminor Bank AB mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.
1.10. Prašymas-sutartis – pagal standartinę Banko formą pateiktas Pareiškėjo prašymas Bankui dėl
Kortelės(-ių) išleidimo ir Kredito limito suteikimo, įskaitant visus jo pakeitimus, papildymus ir priedus.
1.11. Sąskaita – Banke Pareiškėjo vardu atidaryta sąskaita naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti,
arba kurioje yra Pareiškėjui priklausančios lėšos iš kurių yra dengiamas suteiktas Kredito limitas.
1.12. Sutartis – Banko ir Pareiškėjo sudarytas susitarimas dėl Kortelės išleidimo ir naudojimo sąlygų, bei Kredito limito suteikimo, kurio sudėtinės dalys yra Prašymas-sutartis, Bendrosios taisyklės,
Taisyklės, Kainynas, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai, priedai ir visi kiti
dokumentai, kurie Prašyme-sutartyje yra nurodyti kaip neatskiriama dalis.
1.13. Šalys – Bankas ir Pareiškėjas.
1.14. Taisyklės – Kredito limito „Mastercard“ mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams asmenims taisyklės, kurios, įskaitant visus jų papildymus ir pakeitimus, yra sudedamoji Sutarties dalis.
Esant neatitikimams tarp Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, Bendrųjų taisyklių ir Taisyklių, taikomos
Taisyklių nuostatos.
Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos Bendrosiose taisyklėse, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, išskyrus atvejus, kai kitokia prasmė atsiranda dėl šių
Taisyklių taikymo konteksto.

2. KREDITO LIMITO SUTEIKIMAS
2.1. Jei Prašyme-sutartyje nenustatyta kitaip, „MC Standard“, Vartojimo kredito kortelės, kredito
kortelės „Mastercard Credit“, kredito kortelės „Mastercard Gold“, debeto kortelės „Mastercard Debit“ ir Kortelės „PINS“ atžvilgiu Kredito limitas yra suteikiamas laikotarpiui nuo atitinkamos šiame
punkte paminėtos Kortelės išleidimo dienos iki jos galiojimo pabaigos. Panaudota Kredito limito dalis atsistato suma, kuria Kredito limitas yra padengiamas. Bet kokia suma, pervesta į Sąskaitą, kurioje
suteiktas Kredito limitas, pirmiausia bus naudojama panaudoto Kredito limito dengimui.
2.2. Jei Prašyme-sutartyje nenustatyta kitaip, Kredito kortelės su beprocenčiu kreditu atžvilgiu Klientui sukuriama virtuali sąskaita, kuri nėra banko sąskaita, ir joje suteikiamas Kredito limitas. Klientas negali papildyti virtualios sąskaitos įnešdamas į ją papildomų lėšų ir negali pereikvoti tokioje
sąskaitoje suteikto Kredito limito, o taip pat iš tokios sąskaitos, negali būti atliekami pervedimai, o
pinigų išgryninimas galimas tik kortelių aptarnavimo terminaluose. Tokioje virtualioje sąskaitoje per
praėjusį mėnesį panaudotas Kredito limitas yra dengiamas iš pagrindinės kortelės turėtojo Sąskaitoje esančių lėšų. Kredito limitas atsinaujina kiekvieno mėnesio 1 (pirmąją) dieną, šią dieną suteikiant
tokio paties dydžio Kredito limitą iš naujo ir toks atstatymas vyksta iki atitinkamos Kredito kortelės
galiojimo pabaigos.
2.3. Jeigu Prašyme-sutartyje nenustatyta kitaip, išduodant Kredito kortelę „Mastercard Platinum“,
pagrindinės kortelės turėtojui atidaroma Sąskaita, kurioje yra suteikiamas Kredito limitas ir kuri naudojama Kortele atliktoms mokėjimo operacijoms apskaityti. Į Sąskaitą gali būti įnešamos ar pervedamos lėšos, Sąskaitoje esančios lėšos bei suteiktas Kredito limitas gali būti naudojami Mokėjimo
operacijoms Kredito kortele atlikti. Iš Sąskaitos negali būti atliekami lėšų pervedimai, pinigų išgryninimas ne Bankomatuose. Kredito limitas yra suteikiamas laikotarpiui nuo Kortelės išleidimo dienos
iki jos galiojimo pabaigos. Panaudota Kredito limito dalis atsistato suma, kuria Kredito limitas yra
padengiamas. Bet kokia suma, pervesta į Sąskaitą, kurioje suteiktas Kredito limitas, pirmiausia bus
naudojama panaudoto Kredito limito dengimui.
2.4. Kredito kortelė yra laikoma Banke 12 (dvylika) savaičių nuo jos išleidimo dienos. Jei Klientas
neatvyksta atsiimti Kortelės į Banką per šį laikotarpį, Kortelė yra sunaikinama, o Sutartis laikoma pasibaigusia. Kortelės „Mastercard Platinum“ atveju Sutartis laikoma pasibaigusia, jei Klientas Kortelės
neaktyvavo per 12 (dvylika) savaičių nuo kortelės išleidimo dienos.
2.5. Pasibaigus Kredito limito laikotarpiui (terminui), Bankas turi teisę Kredito limito nepratęsti ir
nenurodyti nepratęsimo priežasčių, taip pat nurodyti Kredito limito pratęsimo sąlygas. Bankui ir pagrindinės kortelės turėtojui sudarius atitinkamą Sutartį, Bankas gali išleisti atnaujintą/naują Kortelę
be Kredito limito suteikimo.
2.6. Pagrindinės kortelės turėtojas patvirtina, jog buvo informuotas, kad tuo atveju, kai pagrindinės

kortelės turėtojas pageidauja, kad jam būtų išduota Kredito kortelė, Bankas, vykdydamas Lietuvos
Respublikos vartojimo kredito įstatymo reikalavimus ir siekdamas įsitikinti, kad pagrindinės kortelės
turėtojas nėra pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje
asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, patikrins
duomenis apie pagrindinės kortelės turėtojo veiksnumą (ribotą veiksnumą) iš Neveiksnių ir ribotai
veiksnių asmenų registro.

3. PALŪKANOS
3.1. Už panaudotą Kredito limitą „MC Standard“, Vartojimo kredito kortelės, „Mastercard Credit“,
„Mastercard Gold“, „Mastercard Debit“ (su Kredito limitu) ir Kortelės „PINS“ atveju yra skaičiuojama
metinė palūkanų norma, kurios dydis yra nurodytas Kainyne. Palūkanos yra skaičiuojamos pagal realų
kalendorinių dienų skaičių, laikant, kad metuose yra 360 dienų.
3.2. Palūkanos iš Sąskaitos, kurioje suteiktas Kredito limitas, yra nurašomos kas mėnesį, paskutinę
kiekvieno kalendorinio mėnesio, už kurį taikomos palūkanos, Banko darbo dieną.
3.3. Už panaudotą Kredito limitą kredito kortelės „Mastercard Credit“, kredito kortelės „Mastercard
Gold“ ir Kortelės „PINS“ atveju yra skaičiuojamos palūkanos nuo panaudotos Kredito limito sumos,
pradedant:
3.3.1. kredito kortelei „Mastercard Credit“ - nuo Atsiskaitymo datos, einančios kitą mėnesį po to
mėnesio, kurį buvo atliktas mokėjimas Kortele ir/ar nurašyti taikomi įkainiai ar mokesčiai, o pinigų
išėmimo iš kortelių aptarnavimo terminalų atveju - pradedant nuo tokio išėmimo dienos;
3.3.2. Kortelei „PINS“ ir kredito kortelei „Mastercard Gold“ - nuo Atsiskaitymo datos, einančios kitą
mėnesį po to mėnesio, kurį buvo atliktas mokėjimas ir/ar lėšų išėmimas iš kortelių aptarnavimo terminalų ir/ar nurašyti taikomi įkainiai ar mokesčiai.
3.4. Už panaudotą Kredito limitą „Mastercard Platinum“ atveju yra skaičiuojama metinė palūkanų
norma, kurios dydis yra nurodomas Kainyne. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo panaudotos Kredito
limito sumos pagal realų kalendorinių dienų skaičių, laikant, kad metuose yra 360 dienų. Palūkanos
skaičiuojamos pradedant nuo Atsiskaitymo datos, einančios kitą mėnesį po to mėnesio, kurį buvo
atliktas mokėjimas ir (ar) lėšų išėmimas iš Bankomato, ir (ar) nurašyti taikomi mokesčiai. Palūkanos
iš Sąskaitos yra nurašomos kas mėnesį, paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio, už kurį taikomos
palūkanos, Banko darbo dieną.
3.5. Bankas nemoka palūkanų už teigiamą likutį Sąskaitoje, išskyrus atvejus, kai Bankas nustato kitaip, ar kitaip yra susitariama raštu.
3.6. Jeigu bet koks mokėjimas pagal Sutartį yra nesumokamas nustatytu laiku, tai už visas laiku nesumokėtas sumas Bankas turi teisę skaičiuoti įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, kurių dydis yra
nurodytas Banko kainyne, pradedant skaičiuoti nuo nustatytos mokėjimo dienos (jos neįskaitant) ir
skaičiuojant iki realaus sumokėjimo dienos. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos pagal Sutartį dėl
Kredito kortelės išleidimo ir naudojimo sąlygų negali būti skaičiuojamos už ilgesnį nei 180 dienų
laikotarpį.

4. ATSKIRŲ RŪŠIŲ KORTELIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
4.1. Kredito kortelėms su beprocenčiu kreditu:
4.1.1. Sutartyje ir pagrindinės kortelės turėtojui pateiktame Išraše nurodoma Atsiskaitymo data, kurią Bankas turi teisę nuo Sąskaitos nurašyti Išraše nurodytą sumą, kurią sudaro per praėjusį mėnesį
panaudota Kredito limito dalis. Jeigu Atsiskaitymo data yra ne Banko darbo diena, laikoma, kad Atsiskaitymo data yra artimiausia po to einanti Banko darbo diena.
4.1.2. Jei panaudotas Kredito limitas yra padengiamas atitinkamą Atsiskaitymo datą, tuomet pagrindinės kortelės turėtojas už tokią panaudotą ir padengtą Kredito limito sumą palūkanų nemoka.
4.2. Vartojimo kredito kortelėms:
4.2.1. Vartojimo kredito kortelės išdavimo ir naudojimo atveju pagrindinės kortelės turėtojas turi
turėti vieną Sąskaitą, skirtą įplaukoms, atsiskaitymams ir kredito grąžinimams, o kitą Sąskaitą Kredito
limitui gauti.

4.2.2. Į Kredito limito sąskaitą gali būti įnešamos lėšos ir joje esančios lėšos bei suteiktas Kredito
limitas gali būti naudojami Mokėjimo operacijoms Kredito kortele atlikti. Iš Kredito limito sąskaitos,
negali būti atliekami pervedimai, o pinigų išgryninimas galimas tik kortelių aptarnavimo terminaluose.
4.2.3. Pagrindinės kortelės turėtojas privalo užtikrinti, kad kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Sąskaitoje, skirtoje įplaukoms, būtų suma, lygi 10 (dešimt) procentų panaudoto Vartojimo kredito kortelės Kredito limito, jei panaudota daugiau kaip 144,81 (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai, 81
ct) eurų Kredito limito. Panaudoto Kredito limito dengimui Bankas turi teisę nurašyti nuo Sąskaitos
sumą, lygią minimaliam mėnesinio kredito grąžinimo dydžiui (10 procentų panaudoto Vartojimo kredito kortelės limito).
4.2.4. Jei paskutinė mėnesio diena yra ne darbo diena, lėšas, skirtas panaudoto Vartojimo kredito
kortelės Kredito limito dengimui, Bankas nurašys pirmą Banko darbo dieną einančią po Banko nedarbo dienos. Panaudoto Vartojimo kredito kortelės Kredito limito dydis skaičiuojamas pagal nurašymo
dienos pabaigos likutį.
4.3. Kredito kortelėms „Mastercard Credit“, kredito kortelėms „Mastercard Gold“ arba Kortelėms
„PINS“:
4.3.1. kredito kortelės „Mastercard Credit“, „Mastercard Gold“ arba Kortelės „PINS“ išdavimo atveju
pagrindinės kortelės turėtojui atidaroma Sąskaita, kurioje bus suteikiamas Kredito limitas. Į Kredito
limito sąskaitą gali būti įnešamos lėšos ir joje esančios lėšos bei suteiktas Kredito limitas gali būti
naudojami Mokėjimo operacijoms Kredito kortele atlikti. Iš Kredito limito sąskaitos negali būti atliekami pervedimai, o pinigų išgryninimas galimas tik kortelių aptarnavimo terminaluose.
4.3.2. Pagrindinės kortelės turėtojui Bankas parengia Išrašą apie Kliento(-ų) atliktas Mokėjimo operacijas. Išraše yra nurodoma Atsiskaitymo data, kuri yra nustatyta Prašyme-sutartyje, iki kurios pagrindinės kortelės turėtojas turi papildyti Sąskaitą, kurioje suteiktas Kredito limitas, ar Sąskaitą, iš
kurios bus atliekamas panaudoto kredito grąžinimas Bankui nurašant lėšas, jei pasirinktas kredito
grąžinimas Bankui nurašant lėšas, suma, reikalinga Prašyme-sutartyje nurodytam mėnesinio grąžinamo kredito dydžiui padengti ir užtikrinti tokių lėšų buvimą Sąskaitoje Atsiskaitymo datą. Mėnesinį
grąžinamo kredito dydį Bankas Atsiskaitymo datą nurašys nuo Sąskaitos (nuo kurios Bankas nurašo
lėšas) panaudoto Kredito limito dengimui, jei pasirinktas kredito grąžinimas Bankui nurašant lėšas.
4.3.3. Jei pagrindinės kortelės turėtojas yra pasirinkęs panaudoto kredito grąžinimo Bankui nurašant
lėšas būdą ir iki Atsiskaitymo datos papildo Kortelės Sąskaitą Išraše nurodyta mokėtina ar kita suma,
Atsiskaitymo datą suma bus perskaičiuota ir sumažinta įneštos sumos dydžiu.
4.3.4. Jei už gaunamo pervedimo įskaitymą į Kortelės sąskaitą taikomi Komisiniai mokesčiai, Bankas
atskaito tiesiogiai su Mokėjimo operacija susijusius Komisinius mokesčius nuo pervedamos sumos
prieš įskaitydamas ją į Kortelės sąskaitą ir panaudoto kredito grąžinimui užskaitoma suma, atskaičius
taikomus Komisinius mokesčius.
4.4. „MC Standard“ ir „Mastercard Debit“ kortelėms su Kredito limitu:
4.4.1. „MC Standard“ ir „Mastercard Debit“ pagrindu suteiktas ir panaudotas kreditas turi būti pilnai
padengtas (grąžintas) pasibaigus Kredito limito terminui, nebent Bankas anksčiau termino pareikalauja padengti kreditą arba nutraukia Sutartį Taisyklėse (ar kituose Sutarties dokumentuose, kaip jie
apibūdinti Taisyklėse) nustatyta tvarka.
4.5. Kredito kortelėms „Mastercard Platinum“:
4.5.4. Jei Pagrindinės kortelės turėtojas yra pasirinkęs panaudoto kredito grąžinimo Bankui nurašant
lėšas būdą ir iki Atsiskaitymo datos papildo Kortelės Sąskaitą Išraše nurodyta mokėtina ar kita suma,
Atsiskaitymo datą suma bus perskaičiuota ir sumažinta įneštos sumos dydžiu.

5. BENDROS VARTOJIMO KREDITO KAINOS METINĖ NORMA
5.1. Su pagrindinės kortelės turėtoju sudarytoje Sutartyje yra nurodoma bendros vartojimo kredito
kainos metinė norma. Ji apskaičiuojama pagal Lietuvos banko valdybos ar kitos atsakingos institucijos
nustatytą tvarką ir prielaidas dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo.

6. BANKO IR KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Kliento ir Banko teisės ir pareigos yra nustatytos Bendrosiose taisyklėse, Taisyklėse, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Prašyme-sutartyje ir kituose Sutarties dokumentuose.
6.2. Pagrindinės kortelės turėtojas turi užtikrinti:
6.2.1. pakankamą lėšų kiekį Sąskaitoje tam, kad būtų neviršytas Kredito limitas ir/ar padengtas
panaudotas Kredito limitas Atsiskaitymo datą ir kad Bankas galėtų nurašyti lėšų sumą, lygią atliktų Mokėjimų operacijų sumai, bei Mokėjimo operacijų mokesčius, taip pat kitus Banko mokesčius
ir įmokas, nurodytus Kainyne;
6.2.2. kad bendra Mokėjimų operacijų suma neviršytų nustatytų limitų;
6.2.3. pakankamą lėšų likutį Sąskaitoje, kad būtų galima įvykdyti visus mokėjimo įsipareigojimus,
kylančius iš Mokėjimų operacijų Kortele ir sumokėti Banko įmokas ir mokesčius;
6.2.4. kad vėliau kaip iki Atsiskaitymo datos papildyti Sąskaitą, kurioje suteiktas Kredito limitas,
ar Sąskaitą, iš kurios bus atliekamas panaudoto kredito grąžinimas, jei pasirinktas kredito grąžinimas Bankui nurašant lėšas, suma ne mažesne nei reikalinga Prašyme-sutartyje nurodytam mėnesinio grąžinamo kredito dydžiui padengti ir užtikrinti tokių lėšų buvimą Sąskaitoje Atsiskaitymo
datą (taikoma tik kredito kortelės „Mastercard Credit“, kredito kortelės „Mastercard Gold“ ir/ar
Kortelės „PINS išleidimo atveju);
6.2.5. kad būtų pateikta informaciją apie praėjusių metų/ketvirčio pajamų ir kita Banko nurodyta finansinė informacija ar dokumentai Banko nurodytu būdu, Bankui pareikalavus vieną kartą
per metus, o Bankui kilus abejonių dėl pagrindinės kortelės turėtojo mokumo – ir dažniau. Šią
informaciją ir dokumentus pagrindinės kortelės turėtojas privalo Bankui pateikti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio Banko pareikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodytos
informacijos nepateikimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Bankui vienašališkai nutraukti Sutartį.
6.3. Pagrindinės kortelės turėtojas, kuriam išduota „MC Standard“, „Mastercard Debit“, Vartojimo kredito kortelė, „Mastercard Credit“, „Mastercard Gold“, „Mastercard Platinum“ ir/ar Kortelė „PINS“, turi teisę bet kuriuo metu pilnai arba iš dalies padengti panaudotą Kredito limitą
įnešdamas atitinkamą sumą pinigų į atitinkamą Sąskaitą, kurioje yra suteiktas Kredito limitas,
arba pilnai padengti panaudotą Kredito limitą vienašališkai nutraukdamas Sutartį joje nustatyta
tvarka. Pagrindinės kortelės turėtojas nemoka Bankui jokių papildomų mokesčių, susijusių su
tokiu Kredito limito padengimu.
6.4. Pagrindinės kortelės turėtojas, kuriam išduota Kredito kortelė su beprocenčiu kreditu, turi
teisę bet kuriuo metu pilnai padengti panaudotą Kredito limitą vienašališkai nutraukdamas Sutartį joje nustatyta tvarka. Pagrindinės kortelės turėtojas nemoka Bankui jokių papildomų mokesčių, susijusių su tokiu Kredito limito padengimu.
6.5. Pagrindinės kortelės turėtojas, kuriam išduota Kredito kortelė su Kredito limitu arba
„Mastercard Debit“ su Kredito limitu, turi teisę per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Kredito limito suteikimo dienos atsisakyti Sutarties. Pagrindinės kortelės turėtojas, norėdamas pasinaudoti
šia teise, iki nustatyto termino pabaigos turi apie tai pranešti Bankui raštu kaip tai numatyta Sutartyje ir padengti (grąžinti) Bankui panaudotą Kredito limitą (kreditą) nemokėdamas palūkanų ir
jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Kai pagrindinės kortelės turėtojas naudojasi šiame
punkte numatyta teise, Taisyklių 6.6. punktas nėra taikomas.
6.6. Pagrindinės kortelės turėtojas, kuriam išduota Kredito kortelė su Kredito limitu arba „Mastercard Debit“ su Kredito limitu, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties. Pagrindinės kortelės turėtojas, norėdamas pasinaudoti šia
teise, iki nustatyto termino pabaigos turi apie tai pranešti Bankui raštu, kaip tai numatyta Sutartyje. Pagrindinės kortelės turėtojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Bankui dienos, įvykdyti
visus savo mokėjimo įsipareigojimus pagal Sutartį.

7. SUTARTIES PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
7.1. Bet kokie Kliento prašymai dėl Sutarties sąlygų pakeitimų (Kredito limitai ir kt.) turi būti pateikti
Bankui raštu. Prašymo–sutarties pakeitimai įsigalioja Bankui patvirtinus atitinkamus Kliento prašymus.
7.2. Prašymas–sutartis gali būti pakeistas tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. Bankas turi teisę keisti
Taisykles Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.
7.3. Sutartis galioja iki kol Sutartis yra pilnai įvykdoma ir/ar pasibaigia Kredito kortelės galiojimo terminas ir/ar Sutartis pasibaigia kitais pagrindais.
7.4. Nutraukus Sutartį Klientas nebegali naudotis Kredito limitu.
7.5. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį 8 punkte nustatyta tvarka esant žemiau numatytiems pagrindams:
7.5.1. Vėluojantis mokėjimas – jeigu (a) Klientas nesumoka laiku pagal Sutartį mokėtinos sumos, kuri
yra ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų panaudoto Kredito limito ir toks mokėjimas yra pradelstas
ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį arba Klientas nesumoka laiku bet kokios pagal Sutartį mokėtinos sumos ir
toks mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės, ir (b) Sutartyje nustatyta pranešimų teikimo tvarka pagrindinės kortelės turėtojui yra pateiktas pranešimas dėl atitinkamo mokėjimo
pradelsimo, Bankas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti suteiktą kreditą, sumokėti priskaičiuotas palūkanas ir kitas mokėtinas sumas pagal Sutartį.
7.6. Kiti pagrindai:
7.6.1. Pagrindinės kortelės turėtojas pateikė Bankui iš esmės klaidingą informaciją ar nuslėpė informaciją, kuri padarė įtakos ar galėjo padaryti įtakos Kredito kortelės(-ių) su Kredito limitu išdavimui;
7.6.2. Pagrindinės kortelės turėtojo finansinė padėtis smarkiai pablogėjo (pvz. praradimas nuolatinių
pajamų ar jų žymus sumažėjimas ir kita);
7.6.3. Pagrindinės kortelės turėtojas laiku negrąžino kitos skolos ar neįvykdė kitų įsipareigojimų ar jų
dalies Bankui;
7.6.4. Pagrindinės kortelės turėtojo Sąskaita yra užblokuota, ar lėšų išėmimas ar pervedimas yra sustabdytas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, ar areštuotas turtas;
7.6.5. Pagrindinės kortelės turėtojas ir/arba Papildomos kortelės turėtojas nesilaiko kitų Sutarties
sąlygų ir neištaiso pažeidimo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Banko pranešimo
pateikimo dienos;
7.6.6. Pagrindinės kortelės turėtojui mirus, paskelbus jį mirusiu, paskelbus jį neveiksniu ar paskelbus
jį nežinia kur esančiu, suvaržius jo laisvę įstatymų nustatyta tvarka;
7.6.7. Pagrindinės kortelės turėtojas informuoja Banką apie ketinimą iškelti sau bankroto bylą, arba
Bankui yra pateikiama informacija apie teismui pateiktą pareiškimą iškelti bankroto bylą Pagrindinės
kortelės turėtojui, arba Pagrindinės kortelės turėtojui yra iškeliama bankroto byla;
7.6.8. kitais teisės aktų ir/ar Bendrųjų taisyklių ar Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse nustatytais
pagrindais.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMO PROCEDŪRA
8.1. Šių Taisyklių 7.1. punkte nustatytu atveju Bankas raštu informuoja Pagrindinės kortelės turėtoją
apie Sutarties nutraukimo pagrindą ir nustato ne trumpesnį kaip 14 (keturiolikos) dienų terminą šiam
pagrindui pašalinti. Pagrindinės kortelės turėtojui per Banko nustatytą terminą nepašalinus šiame
punkte minėto Sutarties nutraukimo pagrindo, Bankas raštu informavęs Kredito gavėją, nutraukia
Sutartį.
8.2. Šių Taisyklių 7.2. punkte nustatytais atvejais Bankas turi teisę nutraukti Sutartį informuodamas
Pagrindinės kortelės turėtoją ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų.
8.3. Jeigu egzistuoja 7 punkte numatyti pagrindai, Bankas taip pat turi teisę pareikalauti padengti
panaudotą Kredito limitą.
8.4. Iki Sutarties nutraukimo dienos Pagrindinės kortelės turėtojas turi įvykdyti Bankui visus neatliktus mokėjimo įsipareigojimus pagal Sutartį.

8.5. Klientui pateikus Bankui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, Klientas netenka teisės naudotis
Kredito limitu.
8.6. Nutraukus Sutartį pagrindinės kortelės turėtojas privalo nedelsdamas Bankui grąžinti panaudotą
Kredito limitą, sumokėti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus.

9. GINČŲ SPRENDIMAS
9.1. Bankas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio Kliento kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą. Jeigu Banko atsakymas netenkina Kliento, jis/ji
turi teisę per 6 (šešis) mėnesius nuo pretenzijos (prašymo/skundo) pateikimo Bankui dienos kreiptis
į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Vartotojų
apsaugos ir švietimo skyrių (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, tel. (8 5) 268 0545, (8 5) 268 0549), kuris
nagrinėja vartotojų skundus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

