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BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutarčiai dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo
Luminor Prekybos platformoje

1.

Apibrėžtys

1.1.
Jei kitokios reikšmės nereikalauja kontekstas, šioje Sutartyje didžiąja raide parašytos sąvokos turi žemiau
nurodytas reikšmes:
1.1.1.

Dokumentai, tai:
1.1.1.1.

Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje sąlygos;

1.1.1.2.

Prekybos vertybiniais popieriais Luminor Prekybos platformoje sąlygos;

1.1.1.3.

Komisinių ir mokesčių priedas

1.1.1.4.

Interesų konfliktų vengimo teikiant investicines paslaugas politika;

1.1.1.5.

Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika;

1.1.1.6.

Klientų priskyrimo investuotojų kategorijoms politika;

1.1.1.7.

Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės;

1.1.1.8.

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius;

1.1.1.9.

Skatinimo priemonių, susijusių su investicinių ir (arba) papildomų paslaugų teikimu politika; ir

1.1.1.10. Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
1.1.2.

Komisinių ir mokesčių priedas turi tokią reikšmę, kaip apibrėžta Investicinių paslaugų teikimo Luminor
Prekybos platformoje sąlygose.

1.1.3.

Banko vidaus sąskaita yra šioje Sutartyje aukščiau nurodyta Banko sąskaita, į kurią Klientas perveda lėšas ir
(arba) Finansines priemones, naudojamas operacijų Prekybos platformoje vykdymui ir įkeičiamas Bankui pagal
Dokumentų sąlygas.

1.1.4.

Pavedimas yra Kliento nurodymas Bankui dėl Finansinių priemonių pirkimo ir (ar) pardavimo ir (ar) perleidimo
Prekybos platformoje.

1.1.5.

Prekybos platforma turi tokią reikšmę, kaip apibrėžta Investicinių paslaugų teikimo Luminor prekybos
platformoje sąlygose.

1.2.

Šioje Sutartyje vienaskaitos forma vartojamos sąvokos taip pat reiškia ir daugiskaitą.

1.3.
Sutartyje didžiąją raide vartojamos sąvokos, kurių reikšmės aukščiau neapibrėžtos, turi kituose Dokumentuose
apibrėžtą reikšmę, kaip tinka pagal kontekstą.

2.

Sąskaita

2.1.

Finansinės priemonės ir lėšos yra laikomos Sąskaitoje pagal:

2.1.1.

Estijos Vertybinių popierių rinkos įstatymą, kai Sutarčiai tarp Kliento ir Banko yra taikoma Estijos teisė;

2.1.2.

Latvijos Respublikos Finansinių priemonių rinkos įstatymą, kai Sutarčiai tarp Kliento ir Banko yra taikoma Latvijos
teisė;

2.1.3.

Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkos įstatymą, kai Sutarčiai tarp Kliento ir Banko yra taikoma
Lietuvos teisė;

2.2.
Bankas ir Klientas susitaria, kad Bankas suteiks Klientui prieigą prie Sąskaitos ir Prekybos platformos per 3 (tris)
Darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, išsiųsdamas Klientui Kliento identifikavimo numerį ir prisijungimo prie
Sąskaitos ir Prekybos platformos slaptažodį aukščiau nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu. Klientas privalo pasikeisti
Banko atsiųstą vartotojo slaptažodį pirmosios sesijos Prekybos platformoje metu. Klientas įsipareigoja laikyti paslaptyje
Kliento prieigai prie Prekybos platformos suteiktą identifikavimo kodą ir vartotojo slaptažodį, o jį pametus ar atskleidus šią
informacija bet kurioms trečiosioms šalims, Klientas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bankui ir užblokuoti prieigą prie
Prekybos platformos Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje sąlygose numatyta tvarka.
2.3.
Norėdamas įnešti į Sąskaitą lėšų, Klientas turi pervesti lėšas iš Klientui priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos
(numatytos šioje Sutartyje arba nurodytos bet kurioje kitoje tarp Kliento ir Banko sudarytoje sutartyje) į šioje Sutartyje
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nurodytą Banko vidaus sąskaitą (arba į kitą sąskaitą, jei ji yra nurodyta bet kurioje kitoje tarp Kliento ir Banko sudarytoje
sutartyje). Klientas yra informuotas ir sutinka, kad lėšos gali būti įnešamos į Sąskaitą pervedant lėšas tik iš šioje Sutartyje
nurodytos Klientui priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos Banke (arba iš kitos sąskaitos, jei ji yra nurodyta bet kurioje
kitoje tarp Kliento ir Banko sudarytoje sutartyje).
2.4.
Norėdamas į Sąskaitą pervesti vertybinius popierius, Klientas inicijuoja nemokamą šių vertybinių popierių
pervedimą (FOP) iš kitos vertybinių popierių sąskaitos Banke ar vertybinių popierių sąskaitos, laikomos pas bet kurį kitą
tokių vertybinių popierių sąskaitų aptarnavimo paslaugų teikėją, į Banko vidaus sąskaitą. Prieš inicijuodamas tokį
pervedimą, Klientas privalo informuoti Banką ir pateikti Bankui visą Banko prašomą informaciją apie tokius vertybinius
popierius. Klientas patvirtina ir supranta, kad Bankas gali savo nuožiūra vienašališkai nuspręsti nepriimti į Sąskaitą bet
kurių vertybinių popierių, nenurodydamas Klientui tokio sprendimo priežasčių.
2.5.
Šia Sutartimi Bankas įsipareigoja įskaityti gautas lėšas ir (arba) pervesti iš Kliento gautus vertybinius popierius,
kaip nurodyta 2.3 ir 2.4 punktuose aukščiau į atitinkamą Sąskaitą arba subsąskaitą, kaip numatyta Investicinių paslaugų
teikimo Luminor Prekybos platformoje sąlygose. Gautos lėšos yra įskaitomos į Sąskaitą ta valiuta, kuria jas pervedė
Klientas. Jeigu Klientas perveda lėšas pagal šią Sutartį į Sąskaitą kita nei aukščiau nurodyta Sąskaitos (arba Kliento vardu
atidarytos sub-sąskaitos(-ų)) valiuta, Bankas turi teisę atsisakyti įskaityti lėšas į Sąskaitą ir sugrąžinti jas Klientui.
2.6.
Visos Sąskaitoje esančios lėšos ar vertybiniai popieriai naudojami tik kitose konkrečiose tarp Kliento ir Banko
sudarytose sutartyse numatytais tikslais.
2.7.
Palūkanos už lėšas Sąskaitoje nėra mokamos, nebent Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos
platformoje sąlygose yra numatyta kitaip.
2.8.

Klientas, norėdamas atsiimti pinigines lėšas iš Sąskaitos, turi teisę pateikti Bankui:

2.8.1.

laisvos formos prašymą Banko internetinės bankininkystės sistemoje; arba

2.8.2.

Bankui priimtinos formos elektroninę duomenų bylą, iš kurios matytųsi, kad Klientas pasirašė Banko nustatytos
formos ir turinio nurodymą atsiimti lėšas iš Sąskaitos, atsiųsdamas šią bylą Banko nurodytu elektroninio pašto
adresu; arba

2.8.3.

Laisvos formos prašymą per įrašytą telefono pokalbį, arba

2.8.4.

Kliento pasirašytą laisvos formos raštišką prašymą, kurio pasirašytą originalą Klientas asmeniškai pateikia
Bankui, Banko atstovui nustačius Kliento tapatybę arba per paskirtą Kliento atstovą, Banko atstovui asmeniškai
nustačius Kliento atstovo tapatybę.

2.9.
Bankas iš Sąskaitos perveda Kliento nurodytą lėšų sumą į šioje Sutartyje aukščiau nurodytą Kliento
atsiskaitomąją sąskaitą Investicinių paslaugų teikimo Luminor prekybos platformoje sąlygose numatyta tvarka ir terminais
(arba per kitą terminą, jeigu taip nurodyta bet kurioje kitoje tarp Kliento ir Banko sudarytoje sutartyje), jeigu Klientas gali
laisvai disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, atskaičius šias sumas:
2.9.1.

lėšas, sukauptas atsiskaitymams pagal Kliento pateiktus Pavedimus;

2.9.2.

lėšas, kurios yra įkeistos, areštuotos ar kitaip suvaržytos;

2.9.3.

pradelstus finansinius įsipareigojimus Bankui.

2.10.
Neatsižvelgiant į šios Sutarties 2.9 punktą, Bankas turi teisę be neigiamų pasekmių Bankui atsisakyti išmokėti
Klientui Sąskaitoje esančias lėšas ar jų dalį, jei Klientas neturi teisės laisvai disponuoti Sąskaitoje esančiomis piniginėmis
lėšomis ar jų dalimi ir (arba) esant bet kokiam Sutarties ar Dokumentų pažeidimui iš Kliento pusės.
2.11.
Šalys susitaria, kad Banko ir Kliento santykius Klientui atliekant mokėjimo operacijas Sąskaitoje ar kitose Banke
atsidarytose sąskaitose reglamentuos Banko Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai šios santykius
reglamentuoja kiti Dokumentai.
2.12.
Klientas neprieštarauja, kad Kliento Finansinių priemonių portfelio bendra vertė Sąskaitoje visuomet bus
apskaičiuojama eurais. Tuo atveju, jei Sąskaitoje Klientas laiko ir tokių finansinių priemonių, kurių vertė išreikšta kitomis
valiutomis, bendra Kliento Sąskaitoje esančių Finansinių priemonių portfelio vertė bus apskaičiuojama tokių Finansinių
priemonių vertes konvertuojant į eurus , panaudojant tuos valiutų keitimo kursus, kurie nurodomi Prekybos platformoje.
3.

Pavedimų teikimas ir vykdymas

3.1.
Bankas turi teisę vykdyti operacijas, susijusias su Kliento Finansinėmis priemonėmis Prekybos platformoje pagal
Kliento Nurodymus, pateiktus šioje Sutartyje ir Dokumentuose numatyta tvarka.
3.2.
Klientas gali teikti Pavedimus Bankui per Prekybos platformą arba telefonu (jeigu Bankas atskira sutartimi yra
suteikęs tokias teises Klientui). Pavedimai telefonu (pagal Bendrųjų sąlygų 3.9 punktą) teikiami Darbo dienomis oficialiu
Banko darbo laiku. Gavęs Kliento Pavedimą, Bankas pateikia Klientui patvirtinimą, kad Pavedimas yra gautas Luminor
prekybos platformoje arba žodžiu patvirtina telefonu. Jeigu nurodymas yra gaunamas žodžiu, Bankas suveda Kliento
pavedimą į Prekybos platformą arba persiunčia nurodymą vykdančiam makleriui.
3.3.
Bankas turi teisę atskleisti įrašų turinį priežiūros institucijoms bei teismui ar bet kokiems tretiesiems asmenims, kai
Bankas mano, jog toks atskleidimas yra būtinas Banko ir (ar) Kliento interesų apsaugai. Įrašai, liudijantys operaciją arba
kaip nors su ja susiję, gali būti pateikti Klientui (pateikus prašymą) penkerius metus nuo įrašo padarymo dienos, o
kompetentingai Finansų priežiūros institucijai gali būti pateikiami septynerius metus nuo įrašo padarymo dienos.

3.4.
Gavęs Kliento Pavedimą atlikti operaciją su Finansinėmis priemonėmis, Bankas pateikia Klientui patvirtinimą, kad
Pavedimas yra gautas Luminor Prekybos platformoje. Kliento Pavedimas yra laikomas įvykdytu tik po to, kai Bankas
pateiks Klientui šios Sutarties 3.7 punkte nurodytą patvirtinimą.
3.5.
Klientas gali bet kuriuo metu iki įvykdymo atšaukti arba pakeisti Pavedimą Dokumentuose arba (ir) Prekybos
platformoje nurodyta tvarka.
3.6.
Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Pavedimą, jei Klientas nėra pateikęs pakankamai Finansinių priemonių
ar piniginių lėšų, ar (ir) esant bet kokiems šios Sutarties ar Dokumentų pažeidimams iš Kliento pusės ar (ir) kitais
Dokumentuose nurodytais atvejais.
3.7.
Įvykdęs Kliento Pavedimą dėl Finansinių priemonių, Bankas išsiunčia Klientui pranešimą per Prekybos platformą,
patvirtinantį Kliento Pavedimo įvykdymą.
3.8.
Klientas atsako už visus Pavedimus ir už elektroniniais kanalais siunčiamos informacijos tikslumą, naudojantis
Kliento pavarde, slaptažodžiu ar asmens tapatybės nustatymo priemonėmis, įdiegtomis Kliento tapatybės nustatymo
tikslais.
3.9.
Pavedimai Bankui gali būti teikiami telefonu tik tuo atveju, jei Klientas dėl pagrįstų priežasčių negali pateikti
Pavedimų per Prekybos platformą. Bankas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti priimti telefonu teikiamus Pavedimus ar (ir)
reikalauti, kad telefonu pateiktas Pavedimas būtų patvirtintas Bankui priimtinu būdu. Bankas turi teisę įrašyti telefonu
teikiamus Pavedimus ir šiuos įrašus naudoti siekiant nustatyti Pavedimų pateikimo faktą ir jų turinį. Šalys susitaria, kad
Prekybos platformos įrašas arba telefoninio pokalbio įrašas yra laikomas akivaizdžiu ir pakankamu Kliento pateikto
Pavedimo įrodymu.
4.

Informacija, pranešimai ir ataskaitos apie suteiktas Paslaugas

4.1.
Bankas siunčia pranešimus (ataskaitas) apie Prekybos platformoje įvykdytus Pavedimus. Bankas ir Klientas
sutinka, kad Bankas gali raštu siųsti Klientui pranešimus (ataskaitas) apie Prekybos platformoje įvykdytus Pavedimus per 5
(penkias) Darbo dienas nuo atitinkamo Kliento parašymo gavimo dienos. Klientas sutinka už raštu patektus pranešimus
(ataskaitas) mokėti Bankui Komisinių ir mokesčių priede nurodytus mokesčius.
4.2.
Bankas teikia patvirtinimus apie Pavedimų priėmimą ir įvykdymą šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.4 ir 3.7
punktuose ir Dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais.
4.3.
Bankas Prekybos platformoje teikia Klientui informaciją apie Sąskaitoje saugomas Kliento Finansines priemones
ir pinigines lėšas.
4.4.
Visus kitus pagal šią Sutartį ar Dokumentus numatytus pranešimus ir informaciją Bankas teikia Klientui per
Prekybos platformą arba (ir) elektroniniu paštu arba (ir) bet kuriuo kitu Dokumentuose numatytu būdu.
4.5.
Ne vėliau nei per vieną mėnesį po kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos Bankas Prekybos platformoje
pateikia Klientui ataskaitą apie Kliento turimas Finansines priemones, Operacijas ir lėšas (paskutinės kalendorinio ketvirčio
dienos duomenimis). Klientas turi teisę prašyti, kad toks pranešimas būtų teikiamas dažniau.
5.

Apmokėjimas

5.1.
Šalių sutarimu už suteiktas Paslaugas Klientas įsipareigoja mokėti Bankui Dokumentuose, Komisinių ir mokesčių
priede ir kitose tarp Kliento ir Banko sudarytose sutartyse nustatyta tvarka ir terminais pagal Komisinių ir mokesčių priede
nustatytus įkainius.
5.2.
Jeigu Klientas neįvykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nepriklausomai nuo to, ar Sutartis yra nutraukta,
Bankas taip pat turi teisę nuskaityti visą Kliento pagal šią Sutartį Bankui mokėtiną sumą nuo visų Kliento bet kuria valiuta
Banke turimų sąskaitų ir indėlių. Klientas neatšaukiamai sutinka, kad Bankas atliktų šiame punkte numatytus nurašymus.
Nurašant pinigines lėšas valiuta, kuri skiriasi nuo kredito valiutos, taikomos tos pačios Sutartyje numatytos konvertavimo
taisyklės kaip ir Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje bendrosiose sąlygose numatytos taisyklės dėl
mokėtinų sumų nurašymo nuo Sąskaitos.

6.

Kliento patvirtinimai ir sutikimai

6.1.
Klientas patvirtina, kad jam (jai) yra žinoma, kad Prekybos platformoje Klientas gali sudaryti sutartis ir (arba)
susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl paslaugų teikimo, ir tokiu atveju prisiima visą riziką ir atsakomybę, susijusią su tokių
sutarčių ir (ar) susitarimų sudarymu ir vykdymu.
6.2.

Klientas taip pat patvirtina, kad:

6.2.1.

Iki šios Sutarties sudarymo ir Sutarties galiojimo metu Kliento Bankui pateikta informacija yra tiksli, teisinga ir
išsami;

6.2.2.

Visa sutarčių ir (ar) susitarimų dėl paslaugų teikimo su trečiosiomis šalimis sudarymo metu ar šių sutarčių ir (ar)
susitarimų vykdymo metu Kliento trečiosioms šalims per Prekybos platformą teikiama informacija yra tiksli,
teisinga ir išsami;

6.2.3.

Klientas turi nuolatinę prieigą prie interneto ir sutinka, kad prisijungimo prie Luminor Prekybos platformos
tapatybės nustatymo priemonės būtų siunčiamos Klientui elektroniniu paštu, Klientas taip pat įsipareigoja saugoti

savo asmeninio elektroninio pašto privatumą bei informaciją (įskaitant įsipareigojimą saugoti Kliento naudojamą
kompiuterinę įrangą, įsidiegiant antivirusines, šnipinėjimo ir kitas programas, užtikrinančias siunčiamos
informacijos saugumą);
6.2.4.

Bankas gali teikti informaciją Klientui Prekybos platformoje ar bet kuriomis kitomis Dokumentuose numatytomis
priemonėmis; Klientas sutinka, kad bet kurią informaciją, kuri nėra skirta asmeniškai Klientu, Bankas gali pateikti
Banko tinklapyje;

6.2.5.

Kliento prašymu (jei toks prašymas buvo pateiktas iki šios Sutarties pasirašymo), Klientui yra pateikta papildoma
išsami informacija apie pagal šią Sutartį teikiamas Paslaugas, Finansines priemones, Prekybos platformą ir su tuo
susijusias galimybes bei rizikas.

6.2.6.

Visą riziką, susijusią su prekyba Finansinėmis priemonėmis Luminor Prekybos platformoje, išskirtinai prisiima
Klientas. Klientas patvirtina, kad jis (ji) pageidauja ir turi galimybę, įskaitant finansinę, prisiimti bet kokią riziką,
susijusią su prekyba Finansinėmis priemonėmis Luminor Prekybos platformoje.

6.2.7.

Bankas turi teisę, be jokių neigiamų pasekmių Bankui, imtis šių veiksmų:
6.2.7.1.

apriboti Kliento per Prekybos platformą teikiamų vykdytinų Pavedimų vertę; ir (arba)

6.2.7.2.

atsisakyti kredituoti Sąskaitą Kliento Bankui pervestomis lėšomis, jeigu po tokio kreditavimo Kliento
lėšų likutis Sąskaitoje bus lygus ar viršys 1 (vieną) milijoną eurų (arba atitinkamą sumą bet kuria kita
valiuta (valiutomis)) ir nedelsiant informuoti Klientą apie tai Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.4 punkte
nurodyta tvarka.

6.2.7.3.

Klientas prisiima visą riziką, susijusią su aukščiau numatytais apribojimais.

6.2.8.

Klientas prisiima nuostolius, kuriuos Bankas gali patirti ryšium su Pavedimais, kuriuos teikia asmuo, turintis
aiškius ar numatomus įgaliojimus teikti Pavedimus Bankui Kliento vardu.

6.2.9.

Bankas neteikia Klientui jokių mokestinių rekomendacijų dėl Banko pagal šią Sutartį ir Dokumentus teikiamų
paslaugų. Klientas privalo savarankiškai išanalizuoti savo jurisdikcijoje taikomus mokesčius bei teisinę formą.

6.2.10. Bet kokia informacija, pateikta ar siunčiama per Prekybos platformą dėl Finansinių priemonių, įskaitant be
apribojimų, finansų analitikų atlikti tyrimai bei tokių tyrimų rezultatai ar bet kuri kita informacija:
6.2.10.1. nėra laikoma pasiūlymu pirkti ar parduoti arba rekomendacija pateikti pasiūlymą pirkti ar parduoti;
6.2.10.2. nors ši informacija yra pagrįsta šaltiniais, kurie Banko yra laikomi patikimais, tokia informacija gali būti
pagrįsta išskirtinai maklerio nuomone;
6.2.10.3. gali būti nepilna ir nepatikrinta arba nepatikrinama.
Bankas neteikia garantijų ir užtikrinimų dėl Klientui teikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo, ir nėra už tai
atsakingas.
6.2.11. Klientas patvirtina, kad jis (ji) žino ir sutinka su Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje
sąlygose numatytais Banko civilinės atsakomybės apribojimais, įskaitant civilinės atsakomybės apribojimus dėl
techninių gedimų ar sutrikimų, trukdžių ir klaidų, dėl kurių atsiranda kliūčių arba tampa neįmanoma tinkamai
naudotis Luminor Prekybos platforma.
6.2.12. Klientas patvirtina, kad visa reikalinga informacija apie pagal Sutartį teikiamų investicinių paslaugų esmę ir apie
Finansinių priemonių pobūdį ir susijusią riziką buvo Klientui pateikta iš anksto, suteikiant pakankamai laiko
pagrįstam investiciniam sprendimui priimti.
6.2.13. Klientas turi galimybę teisiškai vykdyti Sutartį ir jam nėra taikomi jokie įstatymai ar taisyklės, dėl kurių jis negalėtų
vykdyti Sutarties arba pagal Sutartį sudaryto sandorio ar bet kurio Nurodymo, ar bet kokio kito Kliento pateikto
nurodymo;
6.2.14. Klientas yra gavęs visus reikiamus sutikimus ir yra įgaliotas veikti pagal Sutartį (o jeigu Klientas nėra atskiras
asmuo, įgaliotas ar gavęs reikiamus verslo ar kitokius įgaliojimus pagal steigimo ar veiklos dokumentus);
6.2.15. Visas Kliento pagal šią Sutartį bet kuriuo tikslu pateiktas turtas ir (arba) pinigai pagal šios Sutarties sąlygas visais
atvejais nėra apmokestintas, areštuotas, įkeistos ar kitaip apsunkintos, ir teisiškai bei faktiškai priklauso Klientui;
6.2.16. Klientas vykdo visus jam taikomus įstatymus, įskaitant, be apribojimų, visus mokesčių įstatymus ir reikalavimus,
biržos kontrolės reikalavimus bei registracijos reikalavimus; ir

6.3.
Atsižvelgiant į tai, kad Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika nustato, jog Klientų Pavedimai gali būti
vykdomi už reguliuojamosios rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų, Bankas šia Sutartimi informuoja Klientą, o
Klientas sutinka, kad Kliento Pavedimai Dokumentuose ar (ir) Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politikoje
nustatytais atvejais ir tvarka būtų vykdomi už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų. Atskiras
pranešimas dėl tam tikro Pavedimo vykdymo už reguliuojamosios rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų Klientui
nebus teikiamas.
6.4.

Klientas patvirtina, kad Bankui pateikta informacija apie Kliento rezidavimo valstybę ir 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 aktus. Pasikeitus Kliento
Rezidavimo valstybei ar kitai Sutartyje pateiktai informacijai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti Banką.
Klientas sutinka, kad Bankas turi teisę:
6.4.1.

Reikalauti, kad Klientas pateiktų įrodymų, jog šioje Sutartyje ar Kliento pranešime pateikta informacija apie
Rezidavimo valstybę yra teisinga;

6.4.2.

Reikalauti iš Kliento atlyginti visus dėl tokio netinkamo Kliento pareigų vykdymo Banko patirtus tiesioginius ir (ar)
netiesioginius, jei Klientas pateikė neteisingą informaciją apie savo Rezidavimo valstybę arba neinformavo Banko
apie Rezidavimo valstybės ar kitos Sutartyje pateiktos informacijos pasikeitimus.

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 atitinkamų valstybių mokesčių ar kitoms institucijoms, ir Bankas dėl šių pareigų vykdymo patiria
išlaidų, Klientas įsipareigoja sumokėti Bankui Komisinių ir mokesčių priede nustatytus mokesčius ir (arba) Banko
reikalavimu padengti Banko patirtas išlaidas.
6.5.
Klientas priims sprendimus, susijusius su esminiais įvykiais, jei tokie sprendimai yra būtini tam, kad Klientas
galėtų pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su tais esminiais įvykiais, bei laiku ir tinkamai pateiks juos Bankui. Jei
Klientas nepateiks Bankui tinkamų nurodymų dėl kurio nors esminio įvykio Banko nustatytais terminais, Bankas nebus
atsakingas už tai, jog Klientas nesiėmė su Finansinėmis priemonėmis susijusių veiksmų ar nepasinaudojo Finansinių
priemonių suteikiamomis teisėmis.
6.6.
Laikoma, kad aukščiau nurodytos garantijos ir užtikrinimai yra iš naujo pateikiami Bankui kaskart Klientui pateikus
nurodymus Bankui sutarties tarp Kliento ir Banko galiojimo metu.

7.

Bendrųjų sąlygų pakeitimai

7.1.
Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties Bendrąsias sąlygas, mažiausiai prieš 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų raštu ar bet kokiu kitu šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.4. punkte numatytų būdų pranešęs apie tai
Klientui (toks pranešimas turi būti pateiktas patvariojoje laikmenoje). Jeigu iki atitinkamo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo
datos, Klientas nepraneša Bankui apie Sutarties nutraukimą šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.4. punkte nustatyta tvarka,
laikoma, kad Klientas akceptavo atitinkamus pakeitimus. Pavedimai, pateikti iki Sutarties Bendrųjų sąlygų pakeitimų
įsigaliojimo datos, vykdomi pagal iki pakeitimų galiojusias Bendrąsias sąlygas.

8.

Baigiamosios nuostatos

8.1.
Jeigu iki šios Sutarties sudarymo Klientas yra sudaręs su Banku sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitos
administravimo, pavedimų vykdymo ir prekybos Luminor Prekybos platformoje, tokia anksčiau sudaryta sutartis dėl
finansinių priemonių sąskaitos administravimo, pavedimų vykdymo ir prekybos Luminor Prekybos platformoje tampa
negaliojanti nuo to momento, kai yra pasirašoma ši Sutartis, o Kliento Sąskaitos administravimas, Pavedimų pateikimas ir
vykdymas bei kitų Sutartyje ir (arba) Dokumentuose numatytų paslaugų teikimas yra atliekamas vadovaujantis šia
Sutartimi ir (arba) Dokumentais.

