Sutarties dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimų vykdymo ir
rekomendacijų teikimo
Bendroji dalis
1.

Objektas

1.1. Ši Sutartis reglamentuoja Banko ir Kliento santykius, atsirandančius Bankui Kliento vardu atidarant ir uždarant FP
sąskaitą, Klientui teikiant Pavedimus Bankui, Bankui Kliento Pavedimų pagrindu atliekant operacijas su Finansinėmis
priemonėmis bei Bankui saugant Kliento Finansines priemones.
1.2. Šios Sutarties pagrindu joje numatyta tvarka Bankas atidarys Klientui FP sąskaitą ir (ar) teiks Klientui šias
Investicines ir Papildomas paslaugas, susijusias su viena ar keliomis Finansinėmis priemonėmis:
1.2.1. priims ir vykdys Kliento Pavedimus;
1.2.2. saugos ir apskaitys Kliento Finansines priemones bei Kliento pageidavimu, kitus vertybinius popierius, kurie nėra
Finansinės priemonės.
Klientui pageidaujant gauti iš Banko Investavimo rekomendaciją, tokia paslauga teikiama papildomai susitarus dėl
Investavimo rekomendacijos (priklausomos ar nepriklausomos) paslaugos teikimo.
1.3. Šios Sutarties pagrindu Klientui nebus teikiama portfelio valdymo paslauga, t.y. Finansinių priemonių portfelio
valdymo Banko nuožiūra pagal individualų Kliento pavedimą paslauga, nebent Šalys dėl to susitars atskirai raštu.
1.4. Šios Sutarties pagrindu Bankas Klientui neteiks mokestinių konsultacijų, susijusių su Banko teikiamomis
Paslaugomis, bei neatliks Kliento naudai jokių veiksmų, kurie padėtų optimizuoti Klientui taikytinus mokesčius, išvengti
dvigubo apmokestinimo ar panašiai, išskyrus tokius veiksmus, kuriuos Bankas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus. Klientas privalo pats ar pasinaudodamas profesionalių mokesčių specialistų paslaugomis atlikti savo
jurisdikciją ir teisinę formą atitinkančių mokesčių taikymo / traktavimo tyrimą bei, esant poreikiui, atlikti veiksmus, kurių
pasekoje Klientui būtų taikomas palankesnis mokestinis režimas.
1.5. Šalių santykius taip pat reglamentuoja Banko patvirtintos Investicinių paslaugų teikimo sąlygos, Pavedimų dėl
finansinių priemonių vykdymo politika, Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, reguliuojamos rinkos, daugiašalės
prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos, kurioje vykdomas Pavedimas, taisyklės ar kiti atitinkamo subjekto
vidaus teisės aktai, LCVPD ir kitų depozitoriumų, kuriuose apskaitomos Finansinės priemonės ar kiti vertybiniai popieriai,
kurie nėra Finansinės priemonės, norminiai aktai ir aukcionų nuostatai, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kuriose
vykdomas Pavedimas, teisės aktai, bei kiti teisės aktai bei dokumentai.
Ši Sutartis, Investicinių paslaugų teikimo sąlygos, Kainynas, Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika Interesų
konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika ir Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės sudaro vientisą
Kliento ir Banko susitarimą dėl šioje Sutartyje nurodytų Investicinių ir Papildomų paslaugų teikimo.
1.6. Klientas patvirtina, kad skyrė pakankamai laiko ir išsamiai susipažino su Investicinių paslaugų teikimo sąlygomis,
Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika, Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika,
Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis bei
gavo jų kopijas, taip pat susipažino su Kainynu ir Skatinamųjų mokėjimų politika ir su visais šiais dokumentais sutinka.
Klientas yra informuotas, kad Klientas gali bet kuriuo metu susipažinti su šiame Sutarties punkte nurodytų dokumentų
aktualiomis redakcijomis Banko interneto tinklapyje bei gauti nemokamas šių dokumentų kopijas bet kuriame Banko
klientų aptarnavimo padalinyje.
2.

Sąvokos

2.1. Sutartyje vartojamos didžiąja raide parašytos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, jei kitos reikšmės joms
nesuteikia kontekstas:
Banko interneto tinklapis – Banko interneto tinklapis www.luminor.lt.
Finansinės priemonės – taip, kaip apibrėžta LR Finansinių priemonių rinkų įstatyme.
FP sąskaita (anksčiau VP sąskaita) – Kliento vardu Banke atidaryta sąskaita, kurioje apskaitomos Kliento Finansinės
priemonės. Kliento pageidavimu FP sąskaitoje gali būti apskaitomi ir kiti vertybiniai popieriai, kurie nėra Finansinės
priemonės.
Investicinių paslaugų teikimo sąlygos – Banko patvirtintos ir viešai skelbiamos Investicinių paslaugų teikimo sąlygos
(su priedais), reglamentuojančios Investicinių ir Papildomų paslaugų teikimą, su visais pakeitimais ir (ar) papildymais.
Pavedimas – Kliento pavedimas Bankui ar sutartis su Banku dėl konkrečių Finansinių priemonių įsigijimo, perleidimo ar
pervedimo.
Piniginių lėšų sąskaita (anksčiau - VP operacijų sąskaita) – su FP sąskaita susieta Kliento atsiskaitomoji sąskaita
Banke, kurioje saugomos Kliento lėšos, skirtos operacijoms su Finansinėmis priemonėmis ir (arba) kitoms operacijoms
vykdyti. Klientas gali pakeisti priskirtą Piniginių lėšų sąskaitą, į kitą Banke atidarytą piniginių lėšų sąskaitą pateikdamas

atitinkamą prašymą Bankui. Jei Klientas nepasirenka Pinginių lėšų sąskaitos, Bankas automatiškai priskiria Klientui
Piniginių lėšų sąskaitą.
2.2. Sutartyje vienaskaitos forma vartojamos sąvokos taip pat reiškia ir daugiskaitą.
2.3. Sutartyje didžiąja raide vartojamos sąvokos, kurių reikšmės Sutartyje nėra apibrėžtos, turi Investicinių paslaugų
teikimo sąlygose ir (ar) Bendrosiose taisyklėse nustatytas reikšmes.

3.

Finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugojimas

FP sąskaita
3.1. Sutarties sudarymo metu Bankas Kliento vardu atidaro FP sąskaitą, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka fiksuojamos
ir apskaitomos Kliento Finansinės priemonės, o Kliento pageidavimu ir kiti vertybiniai popieriai, kurie nėra Finansinės
priemonės. Finansinių priemonių saugojimo paslaugos yra teikiamos šios Sutarties pagrindu jeigu tarp Kliento ir Banko
nėra pasirašyta kita Finansinių priemonių saugojimo (depozitoriumo) ar Finansinių priemonių apskaitos ir saugojimo
sutartis.
3.2. FP sąskaitoje esančios Finansinės priemonės apskaitomos Investicinių paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.
3.3. Bankas turi teisę teikti Klientui pranešimus apie Klientui priklausančių Finansinių priemonių emitentų paskelbtus
esminius įvykius, apie kuriuos Bankui pranešė atitinkamų Finansinių priemonių emitentai ar Finansinių priemonių
saugotojai. Bankas turi teisę pateikti Klientui Banko gautus pranešimus apie paskelbtus Finansinių priemonių emitentų
esminius įvykius ta kalba, kuria toks pranešimas buvo gautas. Bankas nebus atsakingas, jei Klientas nebuvo
informuotas apie esminį įvykį, apie kurį Bankas negavo atitinkamo pranešimo.
3.4. Klientas savo nuožiūra priims sprendimus, susijusius su esminiais įvykiais, bei laiku ir tinkamai pateiks Bankui
nurodymus, susijusius su esminiais įvykiais. Jei Klientas nepateiks tinkamų nurodymų dėl esminio įvykio Banko
pranešime nustatytais terminais, Bankas nebus atsakingas už tai, jog Klientas nesiėmė su Finansinėmis priemonėmis
susijusių veiksmų ar nepasinaudojo Finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis.
Piniginių lėšų sąskaita
3.5. Operacijas Piniginių lėšų sąskaitoje atlieka pats Klientas arba Kliento nurodymu jas atlieka Bankas.
3.6. Laikoma, kad Klientas, pateikdamas Pavedimą, pateikė nurodymą Bankui nurašyti iš Piniginių lėšų sąskaitos lėšas,
reikalingas atsiskaitymams pagal Kliento pateiktus Pavedimus (įskaitant sandorius, sudarytus pagal Kliento pateiktus
Pavedimus) ir mokesčių už Banko ir trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas sumokėjimui.
3.7. Piniginių lėšų sąskaitoje esančios piniginės lėšos saugomos Investicinių paslaugų teikimo sąlygose nustatyta
tvarka.
3.8. Į Piniginių lėšų sąskaitą Bankas įsipareigoja pervesti už Kliento turimas Finansines priemones gautus dividendus,
palūkanas ar kitas įmokas, o taip pat lėšas, gautas suėjus Finansinių priemonių išpirkimo terminui ir Finansinių priemonių
emitentui išpirkus Finansines priemone, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo jų įskaitymo į Banko vardu atidarytą
sąskaitą. Bankas nėra atsakingas už pavėluotas emitentų ar kitų asmenų įmokas ir pavedimus bei lėšų išmokėjimo
sustabdymą, kai iš tarpininkų gautos informacijos nepakanka teisingam išmokų už Finansines priemones paskirstymui
Klientams.
3.9. Klientui pateikus nurodymą pervesti lėšas iš Piniginių lėšų sąskaitos arba atlikti kitas operacijas, Bankas
nedelsdamas vykdo pateiktus nurodymus, išskaičiavęs:
3.9.1. lėšas, sukauptas atsiskaitymams pagal Kliento pateiktus Pavedimus;
3.9.2. lėšas, sukauptas atsiskaitymams už sandorius, sudarytus pagal Kliento pateiktus Pavedimus;
3.9.3. lėšas, kurios yra įkeistos, areštuotos ar kitaip suvaržytos;
3.9.4. pradelstus finansinius įsipareigojimus Bankui.
4.

Pavedimų teikimas ir vykdymas

4.1. Operacijas su Kliento Finansinėmis priemonėmis Bankas turi teisę atlikti tik pagal Kliento Pavedimus.
4.2. Klientas gali pateikti Pavedimą Bankui:
4.2.1. rašytine forma;
4.2.2. rašytinei prilyginta forma (internetinės bankininkystės priemonėmis); arba
4.2.3. nerašytine forma (telefonu).
4.3. Finansinių priemonių, dėl kurių Klientas turi teisę teikti Pavedimus internetinės bankininkystės priemonėmis,
sąrašas nurodomas Banko internetinės bankininkystės sistemoje Luminor banke internete.
4.4. Klientas, pateikdamas Pavedimą rašytine arba rašytinei prilyginta forma, naudos Banko patvirtintą Pavedimo formą.
Jeigu Klientas nenaudos Banko patvirtintos Pavedimo formos, Bankas turi teisę tokio Pavedimo nepriimti.
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4.5. Klientas yra informuojamas ir sutinka, kad Bankas įrašys nerašytine forma pateikiamus Pavedimus ir įrašus ar jų
ištraukas gali naudoti Pavedimų pateikimo faktui bei Pavedimų turiniui nustatyti; taip pat Bankas turi teisę atskleisti įrašų
turinį priežiūros institucijoms bei teismui ar kitiems tretiesiems asmenims, kai Bankas mano, jog toks atskleidimas yra
būtinas Banko ir (ar) Kliento interesų apsaugai. Įrašai liudijantys ir/ar susiję su nerašytinio pavedimo pateikimu ar
vykdymu, saugomi Banko. Šie įrašai Kliento prašymu, gali būti pateikiami penkerius metus nuo įrašo padarymo dienos, o
Lietuvos banko prašymu – septynerius metus nuo įrašo padarymo dienos.

4.6. Klientas Pavedimą Bankui gali perduoti asmeniškai arba per atstovą. Klientas arba, jei taikoma, Kliento atstovas,
privalo nedelsdamas informuoti Banką apie Kliento atstovui suteiktų įgaliojimų pasikeitimą ar pasibaigimą bei apie naujai
paskirtą atstovą ir jam suteiktų įgaliojimų apimtį. Kitu atveju Banko veiksmai, atlikti pagal paskutinio Bankui žinomo
Kliento atstovo instrukcijas, bus laikomi atliktais pagrįstai ir tinkamai.
4.7. Klientas gali pateikti Pavedimus Bankui Darbo dieną Banko darbo laiku, kuris nurodytas Banko interneto tinklapyje.
Jeigu Pavedimai pateikiami kitu laiku, Bankas turi teisę Pavedimų nepriimti.
4.8. Bankui pateiktame Kliento Pavedime privalo būti pakankamai informacijos, kad Bankas galėtų tinkamai įvykdyti
Kliento valią. Jeigu Klientas Pavedime nenurodo konkrečių jo vykdymo sąlygų, taikomos šios sąlygos:
4.8.1. jeigu Pavedime nenurodytas Pavedimo galiojimo terminas, Pavedimas galioja vieną prekybos sesiją
reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje ar organizuotoje prekybos sistemoje prekiaujamų Finansinių
priemonių atžvilgiu, arba vieną Darbo dieną kitų Finansinių priemonių atžvilgiu;
4.8.2. Kliento Pavedime parduoti Finansines priemones nurodyta kaina laikoma mažiausia kaina, už kurią Klientas
sutinka parduoti Finansines priemones;
4.8.3. Kliento Pavedime pirkti Finansines priemones nurodyta kaina laikoma didžiausia kaina, už kurią Klientas sutinka
pirkti Finansines priemones.
4.9. Bankas, priėmęs Kliento Pavedimą atlikti operacijas su Finansinėmis priemonėmis, ne vėliau kaip kitą Darbo dieną
pateikia Klientui patvirtinimą, kad Pavedimas priimtas, leidžiantį Klientui patikrinti jo pateikto Pavedimo duomenis.
4.10. Bankas pradeda vykdyti Kliento Pavedimą nedelsdamas, jeigu Kliento Pavedime ar šioje Sutartyje nenustatyta
kitaip. Jeigu Klientas pateikia Pavedimą ne Banko Darbo dieną ir (ar) ne Banko darbo laiku ir (ar) ne atitinkamos
reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos operatoriaus prekybos sesijos
metu ir Bankas tokį Pavedimą priima, tai Pavedimas pradedamas vykdyti pirmą po to einančią Banko Darbo dieną ir (ar)
reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos operatoriaus prekybos sesiją.
4.11. Bankas Pavedimą vykdo tiksliai laikydamasis Pavedime nustatytų sąlygų. Bankas turi teisę nuo jų nukrypti, jeigu,
susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, tai būtina Kliento interesams, o Bankas iš anksto atsiklausti Kliento negalėjo arba
laiku negavo Kliento atsakymo į savo užklausimą. Šiuo atveju Bankas surenka ir kartu su Pavedimu saugo įrodymus,
patvirtinančius būtinybę keisti Kliento Pavedimo vykdymo sąlygas (įrodymai pateikiami Klientui pareikalavus), ir
nedelsdamas praneša Klientui, kad jo Pavedimas įvykdytas kitomis negu Pavedime nustatyta sąlygomis.
4.12. Jei dėl tam tikrų kliūčių Bankas negali pradėti vykdyti Pavedimo ar Pavedimas negali būti įvykdomas per protingus
terminus dėl reguliuojamoje rinkoje, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ir (ar) už jos ribų
susiklosčiusių nepalankių aplinkybių (nukritus kainai, nesant pasiūlos ar pan.), Bankas turi nedelsdamas pateikti Klientui
pranešimą apie kliūtis ar aplinkybes, trukdančias vykdyti konkretų Kliento Pavedimą ir kreiptis į Klientą dėl konkrečių
nurodymų, kaip toliau elgtis su Pavedimu.
4.13. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Pavedimą, jei Klientas nėra pateikęs Finansinių priemonių ar piniginių
lėšų, reikalingų Pavedimo įvykdymui.
4.14. Bankas, Kliento naudai įvykdęs Pavedimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po Pavedimo įvykdymo,
pateikia Klientui patvirtinimą, kad Pavedimas įvykdytas.
4.15. Jei Kliento Pavedimas yra įvykdomas dalimis, Bankas turi teisę pateikti Klientui informaciją apie kiekvienos įvykdyto
Pavedimo dalies kainą arba informaciją apie vidutinę kainą. Jei informuojama apie vidutinę kainą, Bankas, esant Kliento
pageidavimui, privalo pateikti jam informaciją apie kiekvienos įvykdyto Pavedimo dalies kainą.
4.16. Klientas turi teisę atšaukti Pavedimą iki Bankui pradedant jį vykdyti, pateikdamas Bankui pranešimą, leidžiantį
identifikuoti atšaukiamą Pavedimą, Pavedimų pateikimui šioje Sutartyje nustatyta forma. Pavedimas laikomas anuliuotu
nuo pranešimo apie Pavedimo atšaukimą gavimo Banke momento. Bankas pateikia Klientui patvirtinimą apie Pavedimo
anuliavimą ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po pranešimo apie Pavedimo atšaukimą gavimo.
4.17. Jei Klientas pageidauja keisti Pavedimo sąlygas, jis privalo atšaukti ankstesnį Pavedimą ir pateikti naują Pavedimą.
5.

Investavimo rekomendacijų teikimas

5.1. Be kitų šioje Sutartyje nurodytų paslaugų Bankas teikia ir Investavimo rekomendacijos paslaugas. Prieš
Investavimo rekomendacijos (-ų) tiekimą, Klientas ir Bankas turi papildomai susitarti dėl atitinkamos Investavimo
rekomendacijos (priklausomos ar nepriklausomos) paslaugos teikimo.
6.

Informacija, pranešimai ir ataskaitos apie suteiktas Paslaugas
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6.1. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Bankas teikia pranešimus (ataskaitas) apie Klientui suteiktas Paslaugas bei kitus
pranešimus ir informaciją internetinės bankininkystės priemonėmis ir (arba) elektroniniu paštu ar kitu Bendrosiose
taisyklėse nurodytu būdu. Klientas gali atnaujinti el. pašto adresą apie tai informuodamas Banką internetinės
bankininkystės priemonėmis arba informuodamas Banką raštu (ar kita rašytinei prilygintina forma). Jeigu po šios
Sutarties pasirašymo Klientas Bankui nurodė kitą elektroninio paštą adresą, kurį Bankas turėtų naudoti teikdamas kitas
paslaugas Klientui, Bankas turi teisę tokį Kliento elektroninio pašto adresą naudoti dėl visų Banko teikiamų paslaugų.
6.2. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, pranešimus (ataskaitas) apie suteiktas Paslaugas Bankas pateikia ne vėliau kaip
per 5 (penkias) Darbo dienas elektroniniu paštu arba internetinės bankininkystės priemonėmis.
6.3. Klientas turi teisę prašyti, kad Bankas pateiktų tam tikrą informaciją, pranešimą ar ataskaitą popieriuje, už šią
paslaugą sumokant Kainyne nurodytus įkainius. Tokiu atveju dokumentai Klientui pateikiami ne vėliau kaip per 5
(penkias) Darbo dienas nuo Kliento prašymo gavimo Banke, Klientui atvykus į Banką arba išsiunčiami Klientui paštu.
6.4. Bankas teikia patvirtinimus apie Pavedimų priėmimą tuo pačiu būdu, kokiu Pavedimas buvo gautas. Patvirtinimus
apie Pavedimų įvykdymą Bankas teikia – elektroniniu paštu arba internetinės bankininkystės priemonėmis. Patvirtinimus
apie Pavedimų anuliavimą ir pranešimus apie kliūtis ar aplinkybes, trukdančias vykdyti konkretų Kliento Pavedimą
Bankas Klientui pateikia telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.
6.5. Bankas teikia pranešimus apie Finansinių priemonių emitentų paskelbtus esminius įvykius Banko interneto
tinklapyje ir (arba) elektroniniu paštu.
6.6. Bankas ne vėliau kaip per vieną mėnesį po kalendorinio ketvirčio pabaigos pateikia Klientui pranešimą apie FP
sąskaitoje saugomas Finansines priemones ir Piniginių lėšų sąskaitoje saugomas lėšas paskutinės praėjusio ketvirčio
dienos pabaigai. Klientas turi teisę prašyti, kad tokia ataskaita, Klientui padengiant teikimo išlaidas, būtų teikiama
dažniau.
7.

Apmokėjimas

7.1. Klientas moka Bankui už Paslaugas, suteiktas pagal šią Sutartį, Investicinių paslaugų teikimo sąlygose ir Kainyne
nustatyta tvarka ir terminais pagal Kainyne nustatytus įkainius. Kainynas gali būti keičiamas Investicinių paslaugų teikimo
sąlygose nustatyta tvarka.
7.2. Jeigu Klientas vėluoja atsiskaityti už Banko suteiktas Paslaugas, Bankas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,04 (keturių
šimtųjų) procento dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos nesumokėtos sumos.
8.

Patvirtinimai ir sutikimai

8.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina, kad kiekvieno Pavedimo pateikimo metu Klientas yra susipažinęs su
aktualiomis šios Sutarties, Bendrųjų taisyklių, Investicinių paslaugų teikimo sąlygų, Kainyno, Pavedimų vykdymo
politikos, Interesų konfliktų vengimo politikos, Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymo ir
Skatinamųjų mokėjimų politikos redakcijomis, kurios skelbiamos https://www.luminor.lt/lt/informacija-investuotojams-mifid
interneto tinklapyje.
8.2. Klientas patvirtina, kad Sutarties galiojimo metu Kliento Bankui pateikiama informacija apie Kliento žinias ir patirtį
investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis Investicinėmis paslaugomis bei Finansinėmis priemonėmis, taip pat
informacija apie Kliento finansinę padėtį bei tikslus, kurių siekia Klientas naudodamasis Investicinėmis paslaugomis, yra
tiksli, teisinga, išsami ir aktuali. Klientas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Banką apie aukščiau nurodytos informacijos
pasikeitimus.
8.3. Klientas patvirtina, kad Bankui pateikta informacija apie Kliento rezidavimo valstybę ir Kliento rezidavimo valstybę
mokestiniais tikslais, jei pastaroji nesutampa su rezidavimo valstybe (toliau kartu – „Rezidavimo valstybė“) yra teisinga,
o Kliento nurodyta Rezidavimo valstybė yra nustatyta vadovaujantis atitinkamos valstybės teisės aktais. Pasikeitus
Kliento Rezidavimo valstybei, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Banką. Bankas turi teisę reikalauti, kad
Klientas pateiktų įrodymus, jog šioje Sutartyje ar Kliento pranešime pateikta informacija apie Rezidavimo valstybę yra
teisinga. Tuo atveju, jei Klientas pateikė neteisingą informaciją apie savo Rezidavimo valstybę arba neinformavo Banko
apie Rezidavimo valstybės pasikeitimus, Bankas turi teisę reikalauti iš Kliento atlyginti visus dėl tokio netinkamo Kliento
pareigų vykdymo Banko patirtus tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius. Jei dėl specifinio teisinio reguliavimo,
susijusio su Kliento Rezidavimo valstybe, Bankui teisės aktų ir (ar) susitarimų, sudarytų su trečiaisiais asmenimis,
numatytais atvejais kyla papildomos pareigos, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti informaciją apie Klientą ir (ar) jo
sudarytus sandorius dėl Finansinių priemonių, atitinkamų valstybių mokesčių ar kitoms institucijoms, ir Bankas dėl šios
pareigos vykdymo patiria išlaidas, Klientas įsipareigoja Banko reikalavimu padengti Banko patirtas išlaidas.
8.4. Klientas sutinka, kad Bankas atskleistų Kliento asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens kodą) bei
informaciją apie Klientui nuosavybės teise priklausančias (priklausiusias) Finansines priemones bei su Finansinėmis
priemonėmis atliktas operacijas tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant, Finansinių priemonių saugotojams,
finansiniams tarpininkams, reguliuojamų rinkų, daugiašalių prekybos sistemų ir organizuotų prekybos sistemų
operatoriams, valstybinėms ir priežiūros institucijoms, mokesčių, teisės, apskaitos konsultantams) tokia apimtimi, kokia
bus reikalinga Bankui vykdant mokesčių ir (ar) priežiūros institucijų reikalavimus ir (ar) kitais teisės aktuose numatytais
atvejais ir (ar) Bankui vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, susijusius su Klientui teikiamomis Paslaugomis.
8.5. Klientas yra informuotas, kad Banko Pavedimų vykdymo politika nustato, jog Klientų Pavedimai gali būti vykdomi už
reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ribų Pavedimų vykdymo
politikoje nustatytais atvejais ir tvarka. Klientas sutinka dėl tokio Pavedimų vykdymo. Atskiras pranešimas dėl tam tikro
4

Pavedimo vykdymo už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ribų
nebus teikiamas.
8.6. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Pavedimų dėl Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose
rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose ar organizuotose prekybos sistemose atžvilgiu taip pat bus taikomos
atitinkamos reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos taisyklės (įskaitant,
bet neapsiribojant taisyklės, reglamentuojančios Pavedimų priėmimą, vykdymą ir atsiskaitymus pagal juos) bei teisės
aktuose įtvirtinti draudimai piktnaudžiauti rinka, ir Klientas įsipareigoja jų laikytis.
8.7. Bankas nebus atsakingas už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl (i) reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos
sistemos ir (ar) organizuotos prekybos sistemos operatoriaus ar (ir) atsiskaitymų sistemos veikimo ar neveikimo, ar (ii)
Banko veiksmų, kurių pastarasis pagrįstai ėmėsi reaguodamas į tokį reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos
sistemos ir (ar) organizuotos prekybos sistemos operatoriaus ar (ir) atsiskaitymų sistemos veikimą ar neveikimą.
8.8. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Bankas tam tikromis aplinkybėmis (įskaitant, bet neapsiribojant vykdydamas
Kliento Pavedimą dėl obligacijų įsigijimo ar perleidimo) gali įvykdyti Kliento Pavedimus su Klientu sudarydamas
sandorius savo vardu.
8.9. Klientas patvirtina, kad turi galimybę nuolat naudotis interneto ryšiu.
8.10. Klientas yra informuotas, kad tuo atveju, jei tarp Kliento ir Banko nėra sudaryta arba pasibaigia sudaryta sutartis dėl
naudojimosi Banko internetinės bankininkystės priemonėmis, su internetinės bankininkystės priemonėmis susijusios
Paslaugos Klientui neteikiamos bei su šiomis priemonėmis susijusios Banko pareigos nevykdomos be neigiamų
pasekmių Bankui.
8.11. Klientas privalo nedelsiant raštu informuoti Banką apie Kliento patvirtinimų negaliojimą ir (ar) prisiimtų
įsipareigojimų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą ir (ar) nurodyto Kliento statuso ar informacijos pasikeitimą.
9.

Sutarties galiojimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja neterminuotai.
9.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu arba keičiama Banko vienašališkai
apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka pranešus Klientui.
Pavedimai, pateikti iki Sutarties pakeitimų įsigaliojimo, įvykdomi pagal iki pakeitimų galiojusias Sutarties sąlygas.
9.3. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, išsiuntusi kitai Šaliai pranešimą raštu arba internetinės
bankininkystės priemonėmis prieš 14 (keturiolika) dienų.
9.3.1. Klientas, kartu su pranešimu apie Sutarties nutraukimą, privalo pateikti Banko nustatytos formos Pavedimą dėl
visų FP sąskaitoje saugomų Finansinių priemonių pervedimo Kliento nurodytam asmeninių finansinių priemonių
sąskaitų tvarkytojui.
9.3.2. Jei Sutartį nutraukia Bankas, Klientas įsipareigoja nedelsiant po pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo
dienos pateikti Banko nustatytos formos Pavedimą dėl visų FP sąskaitoje saugomų Finansinių priemonių
pervedimo Kliento nurodytam asmeninių finansinių priemonių sąskaitų tvarkytojui.
9.4. Nutraukus Sutartį, FP sąskaita yra uždaroma. Finansinės priemonės iš FP sąskaitos pervedamos Kliento
nurodytam asmeninių finansinių priemonių sąskaitų tvarkytojui.
9.5. Kliento Pavedimai, pateikti Bankui iki Sutarties nutraukimo, Šalių susitarimu gali būti pabaigti vykdyti.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
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