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1. TAISYKLIŲ SĄVOKOS

4. KREDITO LIMITO GALIOJIMO TERMINAS

1.1 Taisyklėse naudojamos sąvokos turi žemiau apibrėžtas reikšmes,
nebent sutarties kontekstas joms suteiktų kitokią reikšmę:
(a) apsisprendimo laikotarpis – dvi kalendorinės dienos,
kurios pradedamos skaičiuoti nuo kitos po sutarties sudarymo
einančios darbo dienos;
(b) Bankas – Luminor Bank AS Lietuvos skyrius ;
(c) Banko interneto puslapis – Banko interneto puslapis
www.luminor.lt;
(d) Banko kainynas – Banko paslaugų ir operacijų kainynas, su
kuriuo galima susipažinti Banko interneto puslapyje arba Banko
skyriuose;
(e) bendra Kredito gavėjo mokama suma – kredito limito ir
bendros kredito kainos suma;
(f) bendra kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas,
mokesčiusir bet kuriuos kitus su sutartimi susijusius mokėjimus,
kuriuos kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Bankui,
išskyrus atlyginimą notarui;
(g) bendros kredito kainos metinė norma – bendra vartojimo
kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu;
(h) bendrosios taisyklės – Luminor paslaugų teikimo bendrosios
taisyklės, skelbiamos Banko interneto puslapyje;
(i) grąžintina kredito dalis – sutartyje nustatyta Kredito gavėjo
paimta kredito dalis, išreikšta procentais, kurią Kredito gavėjas
kiekvieną mėnesį privalo grąžinti Bankui sutartyje nurodytu
terminu ir tvarka;
(j) kreditas – Kredito gavėjui pagal sutartį suteiktas vartojimo
kreditas;
(k) Kredito gavėjas – sutartį sudaręs fizinis asmuo;
(l) kredito limitas – maksimali pagal sutartį Kredito gavėjui
suteikto kredito suma;
(m) kredito limito galiojimo terminas – sutartyje nurodytas
terminas, kuriam suėjus pasibaigia Kredito gavėjo teisė naudotis
kredito limitu;
(n) mokėjimai – sutartyje numatyti Kredito gavėjo mokėjimai
Bankui;
(o) mokėjimo kortelė – Banko išduota Kredito gavėjui su
sąskaita susieta mokėjimo kortelė;
(p) sąskaita – sutartyje nurodyta Kredito gavėjo Banke atidaryta
sąskaita;
(q) sutartis – šalių sudaryta kredito limito mokėjimo kortelės
sąskaitoje sutartis;
(r) šalys – sutartį sudarę Bankas ir Kredito gavėjas, kurių
kiekvienas atskirai gali būti vadinami „š alimi“;
(s) taisyklės – šios Kredito limito Luminor Bank AS Lietuvos
skyriaus mokėjimo kortelės sąskaitoje teikimo fiziniams
asmenims taisyklės.
1.2 Kitos sąvokos gali būti apibrėžtos sutartyje arba bendrosiose
taisyklėse.

4.1 Kredito limitas galioja ir Kredito gavėjas gali juo naudotis iki
sutartyje numatytos kredito limito galiojimo termino pabaigos.
4.2 Pasibaigus kredito limito galiojimo terminui, Bankas be atskiro
Kredito gavėjo prašymo gali pratęsti kredito limito galiojimą.
4.3 Laikoma, kad pasibaigus kredito limito galiojimo terminui Bankas
pratęsė kredito limito galiojimą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių
terminui, išskyrus atvejus, kai Bankas iki kredito limito galiojimo
termino pabaigos pranešė Kredito gavėjui, kad nepratęsė kredito
limito galiojimo arba pratęsė jo galiojimą kitokiam terminui. Ši kredito
limito galiojimo termino pratęsimo tvarka taikoma ir vėlesniais metais.
4.4 Prieš pratęsdamas kredito limito galiojimo terminą, Bankas turi
teisę, pranešęs Kredito gavėjui, pakeisti sutartyje nustatytą kredito
limito sumą, palūkanas, įskaitant ir palūkanas už pradelstą kreditą.
4.5 Sutartyje nustatytais atvejais kredito limito galiojimas gali
pasibaigti, nesuėjus kredito limito galiojimo terminui.

2. TAISYKLIŲ TAIKYMO SRITIS
2.1. Taisyklės taikomos Banko ir Kredito gavėjo sudarytoms
sutartims. Sudaryta sutartis pakeičia visas anksčiau Banko ir
Kredito gavėjo sudarytas sutartis (jei tokių buvo) dėl kredito limito
suteikimo toje pačioje sąskaitoje.
2.2. Taisyklės yra sutarties dalis.
3. KREDITO IŠMOKĖJIMAS
3.1 Kreditas išmokamas, vykdant mokėjimo operacijas sąskaitoje,
kai mokėjimo operacijoms sąskaitoje nepakanka teigiamo sąskaitos
lėšų likučio.
3.2 Kreditas neišmokamas, jei iki kredito išmokėjimo Kredito
gavėjo ar Banko iniciatyva sąskaita uždaroma arba sustabdomas ar
nutraukiamas mokėjimo kortelės galiojimas.
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5. KREDITO LIMITO NAUDOJIMAS
5.1 Sudarius sutartį, Bankas suteikia galimybę vykdant mokėjimo
operacijas sąskaitoje naudotis kredito limitu, o Kredito gavėjas
įsipareigoja gautą kreditą grąžinti, sumokėti už jį priskaičiuotas
palūkanas ir įvykdyti kitas sutartyje numatytas pareigas sutartyje
nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
5.2 Kredito gavėjas gali pradėti naudoti suteiktą kredito limitą nuo
kitos po sutarties sudarymo einančios darbo dienos.
5.3 Bankas gali apriboti kredito limito naudojimą paskutinę kredito
limito galiojimo termino dieną.
5.4 Kredito gavėjas privalo mokėti Bankui sutartyje nurodyto dydžio
kredito limito panaudojimo mokestį kiekvieną kartą, kai naudojamasi
kredito limitu. Kredito limito panaudojimo mokestis nėra taikomas
Kredito gavėjui panaudojus kredito limitą atliekant mokėjimo operaciją
(išskyrus lėšų išėmimą) mokėjimo kortele.
5.5 Kredito gavėjas kredito limito panaudojimo mokestį moka, kai
įvyksta lėšų nurašymas nuo sąskaitos.
5.6 Kredito gavėjas kreditą gali naudoti savo poreikiams tenkinti. Jei
kredito limitą Kredito gavėjas naudoja nekilnojamajam turtui įsigyti,
Kredito gavėjas privalo iš nuosavų (neskolintų) lėšų sumokėti ne
mažesnę nei 20 procentų įsigyjamo nekilnojamojo turto kainos dalį.
5.7 Jei kredito limitas panaudojamas kita valiuta nei nurodyta sutartyje,
Bankas konvertuoja kredito valiutą į kredito limito valiutą, taikydamas
Banko nustatytą valiutos keitimo kursą.
5.8 Bankas, be atskiro Kredito gavėjo prašymo, gali (tačiau jokiu būdu
neprivalo) suteikti kreditą, kad padengtų kredito limito panaudojimo
mokestį ir kitus Kredito gavėjo įsiskolinimus Bankui pagal šią ir kitas,
tarp Banko ir Kredito gavėjo sudarytas, sutartis.
5.9 Bankas turi teisę neleisti naudotis kredito limitu, jei Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Kredito gavėjo lėšos ar jų
dalis sąskaitoje yra areštuotos ar kitaip apribotos arba Bankas gavo
kitų asmenų reikalavimus dėl priverstinio lėšų nurašymo nuo Kredito
gavėjo sąskaitų Banke.
6. KREDITO LIMITO VIRŠIJIMAS
6.1 Bankas gali suteikti kreditą, viršijantį kredito limitą, be Kredito
gavėjo sutikimo, kai Kredito gavėjas yra visiškai išnaudojęs kredito
limitą ir Bankui nemoka su mokėjimo kortele ar sąskaita susijusių
ar kitų mokesčių, taip pat dėl kitų priežasčių, įskaitant, bet
neapsiribojant, kai pagal organizacijų, valdančių Banko platinamų
mokėjimo kortelių ženklus (pvz., VISA), nustatytas mokėjimo
kortelių leidimo ir atsiskaitymo jomis taisykles ar susiklosčiusią
praktiką, atliekant operacijas mokėjimo kortelėmis, nėra tikrinamas
sąskaitoje esančių lėšų likutis.
6.2 Viršijęs kredito limitą, Kredito gavėjas privalo nedelsdamas
Bankui sumokėti sumą, viršijančią suteiktą kredito limitą, ir sumokėti
Banko kainyne nurodytas palūkanas už kredito limito viršijimą.

7. BENDROS KREDITO KAINOS METINĖ NORMA IR
JOS APSKAIČIAVIMO TVARKA
7.1 Bendros kredito kainos metinė norma nurodoma sutartyje.
7.2 Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis
šiomis prielaidomis:
(a) kredito limitas galios sutartyje nustatytą laikotarpį ir nebus
pratęstas;
(b) šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas
sąlygas ir terminus;
(c) palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks tokios pat, kaip
sutarties sudarymo metu, ir bus taikomos iki kredito limito
galiojimo pabaigos;
(d) visas kredito limitas visiškai panaudojamas anksčiausią
sutartyje nustatytą kredito limito panaudojimo dieną;
(e) iki kredito limito galiojimo pabaigos kreditai bus grąžinami
sutartyje nustatytais terminais ir vėl panaudojami maksimalia
apimtimi sutartyje nustatytomis sąlygomis;
(f) palūkanos už naudojimąsi kredito limitu mokamos
kiekvieną mėnesį;
(g) Kredito gavėjas moka sutartyje nurodyto dydžio su
sutartimi susijusius mokesčius;
(h) taikomas kredito limito panaudojimo mokestis.
7.3 Apskaičiuojant bendrą kredito kainą, neįtraukiamos palūkanos už
pradelstą kreditą ir delspinigiai.
8. MOKESČIAI
8.1 Kredito gavėjas privalo Bankui sumokėti sutartyje nurodytus
mokesčius ir kitus su sutartimi susijusius mokesčius (mokėjimo
kortelės išdavimo mokestį, sutarties sąlygų keitimo mokestį ir kt.).
8.2 Su sutartimi susiję mokesčiai yra nurodyti sutartyje ir Banko
kainyne.
8.3 Su sutartimi susijusių mokesčių dydis nurodytas sutartyje darant
prielaidą, kad Kredito gavėjas naudosis tik tomis Banko paslaugomis, kurios būtinos naudojimuisi kredito limitu, ir kad Kredito
gavėjas naudosis paraiškoje nurodyto tipo mokėjimo kortele. Jei
Kredito gavėjas pasirinks Banko paslaugų krepšelį, apimantį daugiau
paslaugų, arba kito tipo mokėjimo kortelę, už šias paslaugas Kredito
gavėjas mokės Banko kainyne numatytus mokesčius.
9. PALŪKANOS
9.1 Kredito gavėjas privalo Bankui mokėti sutartyje nustatytas
palūkanas.
9.2 Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos kredito sumos nuo
kredito paėmimo iki kredito grąžinimo dienos.
9.3 Kredito gavėjui negrąžinus kredito sutartyje numatytais terminais,
Kredito gavėjas privalo Bankui mokėti sutartyje nustatytas palūkanas
už pradelstą kreditą, skaičiuojamas nuo sutartyje laiku negrąžintos
kredito dalies.
9.4 Palūkanos už pradelstą kreditą skaičiuojamos nuo pirmos kredito
grąžinimo termino praleidimo dienos iki viso laiku negrąžinto kredito
grąžinimo Bankui dienos.
9.5 Kredito gavėjas sukauptas palūkanas moka kiekvieno mėnesio
paskutinę kalendorinę dieną.
9.6 Bankas gali suteikti kreditą palūkanoms sumokėti.
9.7 Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose ir mėnesyje yra
faktinis kalendorinių metų ir atitinkamo kalendorinio mėnesio dienų
skaičius.
10. KREDITO LIMITO NUTRAUKIMAS IR SUSTABDYMAS
10.1 Nesuėjus kredito limito galiojimo terminui, kredito limitas
automatiškai nutraukiamas, jei:
(a) Kredito gavėjas, informavęs Banką, atsisako kredito limito;
(b) nutraukiama sutartis;
(c) uždaroma sąskaita;
(d) Kredito gavėjas atsisako mokėjimo kortelės;
(e) mokėjimo kortelės galiojimas sustabdomas ir:
(i) Bankas neatnaujina mokėjimo kortelės; arba
(ii) Kredito gavėjas neužsakė iš Banko naujos mokėjimo
kortelės per 30 (trisdešimt dienų) nuo mokėjimo kortelės
sustabdymo dienos ar per 60 (šešiasdešimt) dienų
neatsiima atnaujintos mokėjimo kortelės.
10.2 Nutraukus kredito limitą:
(a) Kredito gavėjui Bankas kreditų nebeteikia;
(b) Kredito gavėjas privalo nedelsdamas Bankui grąžinti kreditą,
sumokėti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus.
10.3 Bankas turi teisę sustabdyti kredito limitą, pranešęs apie tai
Kredito gavėjui, jei:
(a) Kredito gavėjas nevykdo įsipareigojimų Bankui pagal
sutartį ar kitas Kredito gavėjo ir Banko sudarytas sutartis;
(b) kitais sutartyje nustatytais atvejais.
10.4 Kai Bankas sustabdo kredito limitą:
(a) Bankas turi teisę Kredito gavėjui kreditų nebeteikti;
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(b) Kredito gavėjas privalo Bankui grąžinti kreditą, sumokėti
palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus sutartyje
nustatyta tvarka.
10.5 Kredito gavėjui ištaisius sutarties pažeidimą, Bankas turi teisę
atnaujinti kredito limitą.
11. KREDITO GRĄŽINIMAS
11.1 Kredito gavėjas įsipareigoja Bankui grąžinti sutartyje nustatytą
grąžintiną kredito dalį ne vėliau nei iki kiekvieno kalendorinio
mėnesio 20 dienos ir išlaikyti lėšas kredito limito sąskaitoje
mažiausiai 25 valandas.
11.2 Grąžintina kredito dalis apskaičiuojama nuo per praėjusį
kalendorinį mėnesį negrąžintos kredito limito sumos, įskaitant ir
sumą, panaudotą viršijant sutartimi suteiktą kredito limitą.
11.3 Visą panaudotą kreditą Kredito gavėjas privalo grąžinti Bankui
iki paskutinės kredito limito galiojimo termino kalendorinės dienos.
11.4 Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti kreditą
anksčiau termino.
12. KREDITO GRĄŽINIMO PERTVARKYMAS
12.1 Kredito gavėjas, pranešęs Bankui, turi teisę pertvarkyti kredito
grąžinimą, jei:
(a) Bankas nepratęsia kredito limito galiojimo termino;
(b) kredito limitas nutraukiamas.
12.2 Kredito gavėjas neturi teisės pertvarkyti kredito grąžinimo, jei
kredito limitas nutrūksta dėl sutarties nutraukimo.
12.3 Už kredito grąžinimo pertvarkymą Bankas gali taikyti Banko
kainyne nustaytą kredito pertvarkymo mokestį, kurį Bankas
įskaičiuoja į pertvarkomo kredito sumą.
12.4 Bankas, gavęs Kredito gavėjo prašymą pertvarkyti kredito
grąžinimą, nuo sekančio mėnesio po pranešimo iš Kredito gavėjo
gavimo dienos, išdėsto kredito grąžinimo terminą 24 (dvidešimt
keturiems) mėnesiams, kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis.
12.5 Pertvarkyto kredito mokėjimus (kreditą ir palūkanas) Kredito
gavėjas privalo sumokėti iki kiekvieno mėnesio 16 (šešioliktos)
dienos.
12.6 Už pertvarkytą kreditą Kredito gavėjas Bankui moka sutartyje
nustatytas palūkanas už pradelstą kreditą.
12.7 Kredito gavėjas turi teisę pertvarkyto kredito mokėjimo grafiką
gauti Banko skyriuose.
13. MOKĖJIMAI
13.1 Kredito gavėjas mokėjimo sumą privalo sukaupti sąskaitoje ne
vėliau nei iki mokėjimo termino dienos Banko kainyne nurodytos
valandos, iki kurios Bankas vykdo lėšų įskaitymo į sąskaitas
operacijas. Kredito limito galiojimo termino paskutinę dieną
grąžintiną kredito dalį Kredito gavėjas privalo sukaupti sąskaitoje
ne vėliau nei iki priešpaskutinės kredito limito galiojimo termino
dienos Banko kainyne nurodytos valandos, iki kurios Bankas vykdo
lėšų įskaitymo į sąskaitas operacijas.
13.2 jei sąskaitoje nepakanka lėšų mokėjimams padengti, Bankas
turi teisę be atskiro raštiško įspėjimo ar Kredito gavėjo sutikimo
nurašyti nuo kitų Kredito gavėjo Banke turimų sąskaitų ir indėlių
tiek eurais, tiek užsienio valiuta trūkstamą mokėjimo sumą:
(a) kredito grąžinimui – mokėjimo dieną, o kitomis
dienomis tik jei kredito limitas yra sustabdytas arba
nutrauktas;
(b) kitų mokėjimų dengimui – bet kuriuo metu,
nepriklausomai nuo to, ar kredito limitas yra sustabdytas
arba nutrauktas.
13.3 Į sąskaitą įmokėtomis lėšomis Bankas padengia kreditą,
nepriklausomai nuo to, ar suėjęs kredito grąžinimo terminas, ir
kitus mokėjimus, k urių terminas suėjęs.
13.4 Bankas, vykdydamas mokėjimų nurašymus:
(a) naudoja kredito limitą, nepanaudotą palūkanoms
ir delspinigiams sumokėti, jei kitose Kredito gavėjo
sąskaitose nepakanka lėšų palūkanoms ir delspinigiams
nurašyti;
(b) kreditui sugrąžinti kredito limito nenaudoja.
13.5 Laikoma, kad mokėjimai Bankui yra sumokėti, kai Bankas nuo
bet kurios Kredito gavėjo Banko sąskaitos nurašo ir (ar) įskaito lėšas
mokėjimams padengti.
13.6 Kredito gavėjas mokėjimus moka kredito limito valiuta, jei
sutartyje nenustatyta kitaip. Jei skiriasi mokėjimo ir sąskaitoje ar
kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiuta, Bankas nurašo
sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančią lėšų sumą,
reikalingą mokėjimui atlikti, pagal nurašymo dieną Banko nustatytą
sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiutos
ir mokėjimo valiutos keitimo kursą. Valiutos keitimo išlaidas sumoka
Kredito gavėjas.
13.7 Bankas turi teisę pirma padengti mokėjimo sumas ir tik po to
iš sąskaitos vykdyti mokėjimus pagal Kredito gavėjo ar kitų asmenų
pateiktus mokėjimo nurodymus.

13.8 Jei dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių Bankas negali
nurašyti mokėjimo sumos nuo sąskaitos ar kitų Banke turimų
Kredito gavėjo sąskaitų, Kredito gavėjas privalo Bankui sumokėti
mokėjimo sumą į Banko sąskaitą. Kredito gavėjo prašymu ar Bankas
savo iniciatyva Kredito gavėjui nurodo Banko sąskaitą, į kurią
Kredito gavėjas privalo atlikti mokėjimą.
13.9 Jei Bankas gauna iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei reikalinga
mokėjimams padengti, mokėjimai dengiami tokia tvarka:
(a) pirma eile dengiama grąžintina kredito dalis;
(b) antra eile dengiami delspinigiai;
(c) trečia eile dengiamos palūkanos;
(d) ketvirta eile dengiamos palūkanos už pradelstą kreditą;
(e) penkta eile atlyginamos Banko patirtos išlaidos,
susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir
išieškoji mu.
14. DELSPINIGIAI
14.1 Už sutartyje nustatytais terminais nesumokėtas palūkanas
Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną
mokėti Bankui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos
palūkanų sumos.
14.2 Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo
sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo ir neatideda pradelstų
mokėjimų terminų.
15. ĮKEITIMAS
15.1 Visos esamos ir būsimos lėšos sąskaitoje ir kitose tiek sutarties
sudarymo momentu, tiek vėliau Banke atidarytose Kredito gavėjo
sąskaitose bei indėliuose ir reikalavimo teisė išmokėti lėšas bei
palūkanas, taip pat Banke saugomi Kredito gavėjui priklausantys
vertybiniai popieriai yra įkeisti Bankui sutarties pagrindu paprastuoju
ir maksimaliuoju įkeitimu, užtikrinant sutartyje numatytų Kredito
gavėjo įsipareigojimų vykdymą.
15.2 Paprastuoju įkeitimu užtikrinama pagrindinė Kredito gavėjo
prievolė pagal sutartį ir iš jos atsirandančios palūkanos. Maksimaliuoju
įkeitimu užtikrinami netesybos ir nuostoliai, kuriuos Bankas gali
patirti dėl prievolių pagal sutartį nevykdymo. Maksimaliuoju įkeitimu
apsaugoma suma yra lygi 40 (keturiasdešimčiai) procentų sutartyje
nurodytos kredito limito sumos.
15.3 Sutartimi Kredito gavėjas perduoda Bankui pagal 15.1. punktą
įkeičiamą turtą kaip reikalauja įstatymai dėl paprastos rašytinės
formos taikymo įkeitimo sandoriams.
15.4 Bankas turi teisę pateikti informaciją tretiesiems asmenims
apie sąskaitos ir kitų sąskaitų, indėlių bei vertybinių popierių
įkeitimą, jei tai būtina, kad apsaugotų Banko interesus.
15.5 Kredito gavėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus Bankui,
disponavimas vertybiniais popieriais ir įkeistomis lėšomis sąskaitose
nebus ribojamas.
16. KREDITO GAVĖJO TEISĖS APSISPRENDIMO
LAIKOTARPIU
16.1 Kredito gavėjas turi teisę per apsisprendimo laikotarpį,
nenurodydamas priežasties, atsisakyti sutarties ir grąžinti Bankui
jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų
mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
16.2 Kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu
pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, ne vėliau nei iki šio laikotarpio
pabaigos turi pranešti apie tai Bankui ir grąžinti jam išmokėtą
kredito sumą.
17. SUTARTIES ATSISAKYMAS
17.1 Kredito gavėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti
sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties
sudarymo dienos, Bankui pateikęs pranešimą, kuriame nurodo
datą, nuo kurios pageidauja atsisakyti sutarties.
17.2 Iki Kredito gavėjo pranešime dėl sutarties atsisakymo nurodytos
atsisakymo datos Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą ir
sumokėti kitus mokėjimus.
17.3 Jei Kredito gavėjo į sąskaitą įmokėtų lėšų nepakaks mokėjimams
padengti, bus laikoma, kad Kredito gavėjas neatsisakė sutarties ir ji
bus vykdoma toliau.
17.4 Kredito gavėjui atsisakius sutarties:
(a) Kredito gavėjui iki sutarties atsisakymo Bankui
sumokėtos palūkanos ir kiti mokesčiai negrąžinami;
(b) Bankas negali reikalauti iš Kredito gavėjo jokių
kompensacijų už sutarties atsisakymą, išskyrus
kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms
sumokėtus negrąžinamus mokesčius.
18. KREDITO GAVĖJO PAREIGOS
18.1 Kredito gavėjas įsipareigoja:
(a) po sutarties sudarymo be Banko raštiško sutikimo
neprisii mti jokių skolinių įsipareigoji mų pagal kredito,
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lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai ar kitokio
finansavimo sutartis, sudaromas su kitais juridiniais ar
fiziniais asmenimis, taip pat jokių įsipareigoji mų trečiųjų
asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo ar kitokias
panašaus pobūdžio sutartis, išskyrus:
(i) ketinamus prisiimti įsipareigoji mus, apie kuriuos
Kredito gavėjas raštu informavo Banką iki sutarties
sudarymo;
(ii) tokius ketinamus prisii mti įsipareigoji mus, kai iš
Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio gaunamų per mėnesį
tvarių pajamų atėmus pagal Kredito gavėjo ketinamus
prisiimti ir turimus įsipareigojimus per mėnesį mokėtinas
sumas (įskaitant mokėjimus pagal sutartį) lėšų skirtumas
būtų didesnis nei 4 (keturios) Lietuvos Respublikos teisės
aktais nustatytos bazinės socialinės išmokos kiekvienam
Kredito gavėjo šeimos nariui ir išlaikytiniui. Bankas,
apskaičiuodamas per mėnesį mokėtiną sumą, ketinamų
prisiimti įsipareigoji mų dydį dalina iš įsipareigoji mų
įvykdymo terminui tenkančio mėnesių skaičiaus. Jei
įsipareigoji mas neterminuotas, laikoma, kad visa
įsipareigoji mų suma tenka vienam mėnesiui;
(b) nedelsdamas informuoti Banką apie Kredito gavėjo
nevykdomus ar netinkamai vykdomus bet kokius finansi nius
įsipareigojimus, pagal kuriuos Kredito gavėjui pateikti
reikalavimai gali turėti įtakos sutartyje numatytam
Kredito gavėjo įsipareigojimų vykdymui, įskaitant, bet
neapsiribojant, ir apie tokius, dėl kurių Kredito gavėjui yra
iškeltos civilinės ar baudžiamosios bylos;
(c) ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Banko
reikalavimo gavimo dienos pateikti Bankui Banko prašomą
informaciją, reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti;
(d) ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo pasikeitimų
informuoti Banką raštu apie savo vardo, pavardės,
asmens kodo, šeiminės padėties, gyvenamosios vietos
adreso, telefono ar elektroninio pašto, šeimos sudėties,
darbovietės pasikeitimą ar kitas svarbias aplinkybes,
galinčias turėti įtakos sutarties vykdymui;
(e) per protingą terminą pateikti Bankui visą informaciją,
įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie sutarties
vykdymą, Kredito gavėją ir kitus asmenis, kurią, vadovauis
teisės aktais, Bankas privalo pateikti Lietuvos bankui ir
kitoms valstybės institucijoms pagal jų reikalavimus.
19. SUTARTIES PAŽEIDIMAI IR JŲ PASEKMĖS
19.1 Laikoma, kad Kredito gavėjas pažeidė sutartį, jei Kredito gavėjas
nevykdo sutarties sąlygų.
19.2 Laikoma, kad Kredito gavėjas iš esmės pažeidė sutartį, jei:
(a) Kredito gavėjas pradelsė mokėjimą ilgiau nei vieną
mėnesį ir pradelstų mokėjimų suma yra ne mažesnė nei
10 (dešimt) procentų panaudotos ir negrąžintos kredito
limito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau nei tris
mėnesius iš eilės; arba
(b) paaiškėja, kad Kredito gavėjo pareiškimai yra
nea titinkantys tikrovės ir (ar) Bankui pateikta informacija ar
dokumentai yra melagingi, klaidinantys ar suklastoti.
19.3 Įvykus sutarties pažeidimui, Bankas turi teisę:
(a) atsisakyti suteikti kredito limitą arba sustabdyti kredito
limito naudoji mą;
(b) nutraukti sutartį, jei Kredito gavėjas padaro esminį
sutarties pažeidimą.
19.4 Kredito gavėjui praleidus mokėjimų terminus, nepriklausomai
nuo to, ar sutartis nutraukta, ar Kredito gavėjas už mokėjimų
vėlavimą moka palūkanas ir delspinigius, ar Bankas įgyvendina kitas
Banko teises, Bankas turi teisę pradelstus mokėjimus:
(a) išieškoti įstatymų nustatyta tvarka;
(b) įskaityti už Banko vienarūšius (piniginius) įsipareigoji mus
Kredito gavėjui;
(c) sutartyje nustatyta tvarka nurašyti nuo Kredito gavėjo
Banke turimų sąskaitų bet kokia valiuta;
(d) įgyvendinti kitas sutartyje ar teisės aktuose numatytas
Banko teises.
19.5 Bankui nepagrįstai atsisakius suteikti Kredito gavėjui kredito
limitą ar nepagrįstai sustabdžius kredito limito galiojimą, Bankas,
jei Kredito gavėjas pareikalauja raštu, įsipareigoja kompensuoti
Kredito gavėjo patirtus tiesioginius nuostolius. Kompensuojamų
nuostolių dydis negali viršyti 0,5 procento sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos kredito limito sumos. Bankui Kredito gavėjui
sumokėjus šiame punkte nurodytą baudą, Banko šia sutartimi
prisiimti įsipareigojimai laikomi visiškai įvykdytais.
20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
20.1 Jei Kredito gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, Bankas apie

tai praneša Kredito gavėjui. Kredito gavėjui neištaisius pažeidimo
per pranešime nurodytą terminą, Bankas pakartotinai informuoja
Kredito gavėją ir nustato ne trumpesnį nei 14 (keturiolikos) dienų
terminą sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Banko
nustatytą terminą nepašalinus sutarties pažeidimo, sutartis laikoma
nutraukta be atskiro pranešimo po 14 (keturiolikos) dienų nuo
pranešimo sutarties pažeidimui pašalinti išsiuntimo dienos.
20.2 Iki sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę
vienašališkai atšaukti sutarties nutraukimą.
20.3 Jei Kredito gavėjas uždaro sąskaitą, nuo sąskaitos uždarymo
momento sutartis laikoma nutraukta Kredito gavėjo iniciatyva.
20.4 Iki sutarties nutraukimo Kredito gavėjas privalo grąžinti visą
kreditą, sumokėti priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas bei kitus
mokėjimus.
20.5 Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių už
pradelstus mokėjimus skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo
pareigos įvykdyti mokėjimus Bankui.
21. GINČŲ SPRENDIMO NE TEISME IR ŽALOS
ATLYGINIMO TVARKA
21.1 Bankas siekia iškilusius ginčus su Kredito gavėju, įskaitant ir
dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.
21.2 Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Banko veiksmų Kredito
gavėjas patyrė žalą arba kad Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų
saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Banką ir pagrįsti savo
reikalavimą.
21.3 Bankas įsipareigoja pateikti atsakymą į Kredito gavėjo prašymą
(skundą) raštu ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų
nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.
21.4 Kredito gavėjo prašymą (skundą) Bankas išnagrinėja
nemokamai.
21.5 Jei Banko atsakymas netenkina Kredito gavėjo arba jei
nebuvo atsakyta, Kredito gavėjas turi teisę teisės aktų nustatyta
tvarka kreiptis į Lietuvos banką per 1 (vienerius) metus nuo Banko
atsakymo gavimo dienos. Jei Bankas Kredito gavėjui nepateikė jokio
atsakymo, 1 (vienerių) metų terminas skaičiuojamas nuo termino,
kai toks atsakymas turėjo būti pateiktas Kredito gavėjui, pabaigos.
22. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA
22.1 Vartojimo kreditų teikimo priežiūrą atlieka Lietuvos bankas
(Žirmūnų g. 151, TL-01121 Vilnius), interneto puslapis ww w.lb.lt.
23. BANKO DUOMENYS
23.1 Banko buveinės adresas – Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva,
elektroninis paštas – info@luminor.lt, telefonas Lietuvoje – 1608,
užsienyje – + 370 5 239 3444.
23.2 Banko (juridinio asmens) kodas – 304870069 . Duomenys apie
Banką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registre.
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24. PRANEŠIMAI
24.1 Bankas pranešimus Kredito gavėjui gali teikti žodžiu arba
raštu asmeniškai, Bankui žinomu Kredito gavėjo adresu paštu,
elektroniniu paštu, telefonu, Kredito gavėjui suteikta Banko klientų
aptarnavimo internetu priemone, Kredito gavėjo socialinių tinklų
paskyrose.
24.2 Kredito gavėjas privalo informuoti Banką, jei pasikeičia Kredito
gavėjo kontaktiniai duomenys.
24.3 Kredito gavėjas pranešimus Bankui teikia raštu, nebent Bankas
sutinka priimti žodinį pranešimą.
24.4 Žodiniai pranešimai Bankui pateikiami Banko telefonu arba
Banko skyriuje Banko atstovui asmeniškai.
24.5 Pranešimai raštu įteikiami Banko skyriuje asmeniškai Banko
atstovui arba siunčiami Bankui:
(a) Banko buveinės adresu (jei siu nčiami paštu); arba
(b) Banko elektroniniu paštu; arba
(c) Kredito gavėjui suteikta Banko klientų aptarnavimo
internetu priemone.
24.6 Banko adresas, telefonas, elektroninis paštas nurodyti šiose
taisyklėse ir Banko interneto svetainėje. Esant neatitikimams
Kredito gavėjas naudoja Banko interneto svetainėje nurodytus
Banko duomenis.
25. TAISYKLIŲ PASKELBIMAS
25.1 Taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko
interneto puslapyje.
25.2 Kredito gavėjo pageidavimu aktuali taisyklių redakcija jam
pateikiama nemokamai Banko skyriuose.
26. TAISYKLIŲ KEITIMAS
26.1 Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles bendrosiose
taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.
26.2 Jei taisyklės pakeičiamos sutarties galiojimo metu, pakeistos
taisyklės taikomos sutarčiai nuo artimiausio kredito limito galiojimo
termino pratęsimo pirmos dienos.
26.3 Bankas turi teisę dėl svarbių priežasčių taikyti pakeistas
taisykles visoms sutartims nuo Banko nustatytos datos, kuri negali
būti ankstesnė nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po taisyklių
paskelbimo bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.

