PASLAUGOS MANO TAUPYMO TIKSLAI TEIKIMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS
Pasirašydamas (-a) šią paraišką patvirtinu, kad esu susipažinęs ir sutinku su žemiau pateiktomis Luminor Bank AS
Lietuvos skyriaus (toliau - Bankas) paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis, Banko mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygomis, Kainynu, kurie, įskaitant ir jų pakeitimus bei papildymus, skelbiami viešai banko tinklalapyje www.luminor.lt.
Man žinoma, kad Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ir Kainynas
yra neatskiriama su Banku sudaromų ir jau sudarytų sutarčių dalis. Esu informuotas (-a), jog atvykęs į bet kurį Banko
padalinį, aš turiu teisę gauti spausdintą Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ir/ar Banko paslaugų teikimo bendrųjų
taisyklių ir/ar Kainyno egzempliorių.
Taip pat patvirtinu, kad esu susipažinęs ir sutinku su žemiau pateiktomis „Mano taupymo tikslų“ paslaugos teikimo
sąlygomis.
TAUPYMO TIKSLŲ PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS
1.
„Mano taupymo tikslų paslaugos“ (toliau – Paslaugos) teikimo laikotarpiu, Bankas, šiose sąlygose (toliau –
Sąlygos) nustatyta tvarka bei terminais, atitinkamam Taupymo tikslui sukurs naują Kaupiamojo indėlio sąskaitą (toliau –
Indėlio sąskaita), esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje (toliau – Bankas), į kurią bus pervedamos lėšos skirtos
atitinkamam Taupymo tikslui.
2.
Taupymo tikslas – suma, kurią Klientas siekia sukaupti per pasirinktą laikotarpį (kuris negali būti trumpesnis nei
30 dienų ir ilgesnis nei 5 metai) savo pasirinktu būdu. Viena Taupymo tikslui kaupti skirta suma turi būti ne mažesnė nei
100 EUR ir ne didesnė nei 15 000 EUR.
3.
Paslaugos teikimo laikotarpiu operacijos Kliento sąskaitose vykdomos LR įstatymų ir banko sąskaitos bei Indėlio
sąskaitos sutartyse nustatyta tvarka.
4.
Paslauga teikiama neatlygintinai.
5.
Paslauga taikoma tik sąskaitoms nacionaline valiuta.
6.
Paslauga teikiama tik fiziniams asmenims, kurie turi sąskaitą Banke ir naudojasi mobiliojo interneto banku.
7.
Klientas turi teisę sukurti iki 5 (penkių) Taupymo tikslų vienu metu.
8.
Paslauga pradedama teikti Klientui patvirtinus naujo Taupymo tikslo užsakymą ir sutikus su šiomis Sąlygomis bei
Paslaugos užsakymą patvirtinus Bankui. Bankas turi teisę patvirtinti arba atmesti naujo Taupymo tikslo užsakymą arba
Taupymo tikslo atnaujinimo užsakymą per 2 darbo dienas nuo pateikimo mobiliojo interneto banke.
9.
Apie Paslaugos užsakymą / naujo Taupymo tikslo sėkmingą sukūrimą ar atmetimą Klientas informuojamas
mobiliojoje programėlėje.
10.
Paslaugos užsakyme Klientas patvirtina kiekvienam atskiram Taupymo tikslui pervedamą pinigų sumą ir tokios
sumos pervedimo būdą bei šaltinį:
10.1.
konkrečios sumos periodiniai pervedimai (kas dieną, savaitę ar kartą per mėnesį); pervedimai automatiškai
atliekami iš Kliento pasirinktos taupyti Sąskaitos kiekvieno tokio periodo pirmąją dieną, iki 12 val. arba,
10.2.
konkrečios sumos pervedimas nuo kiekvieno atsiskaitymo (1. Atsiskaitymai mokėjimo kortele; 2. Pervedimai į
sąskaitas Banke; 3. Pervedimai į sąskaitas kituos bankuose Lietuvoje; 4. Mokėjimai už paslaugas; 5. E.
sąskaitos mokėjimai). Klientui įvykdžius mokėjimo operaciją, pervedimai iš Kliento pasirinktos taupyti Sąskaitos
atliekami kiekvieną dieną iki 12 val. už praėjusios kalendorinės dienos į išrašą patekusias operacijas kliento
sąskaitoje.
10.3.
Klientas taip pat turi teisę bet kuriuo metu papildyti kiekvieno Taupymo tikslo Indėlio sąskaitą atskiru pervedimu.
11.
Lėšos, skirtos konkrečiam Taupymo tikslui, iš Kliento pasirinktos sąskaitos, esančios Banke (toliau – Sąskaita)
pervedamos į Indėlio sąskaitą tik tais atvejais, jei pervedimo vykdymo momentu Sąskaitoje pakanka lėšų visai pervedimo
sumai. Sąskaitos likutis, reikalingas pervedimui vykdyti, tikrinamas lėšų, skirtų taupymui, pervedimo vykdymo momentu.
12.
Paslauga neteikiama, jeigu Sąskaitai ir/arba Indėlio sąskaitai taikomi Banko ar trečiųjų asmenų apribojimai kredito
(įplaukų) operacijoms.
13.
Klientas turi teisę bet kada atsisakyti tolimesnio Paslaugų pagal Sąlygas teikimo. Paslaugos teikiamos tik iki tol,
kol Klientas nutraukia jų teikimą, inicijuodamas nutraukimą mobiliojoje aplikacijoje, nutraukdamas kaupiamąjį indėlį el.
bankininkystėje arba banko skyriuje. Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugų teikimo arba jau pasiekus Taupymo tikslą
arba anksčiau laiko, Taupymo tikslo nepasiekus. Jei Taupymo tikslas pasiekiamas, kaupimas atitinkamoje tokio
Taupymo tikslo Indėlio sąskaitoje vyksta toliau, pagal šias Sąlygas ir Kliento užsakymą, kol Klientas pats nenutraukia
Taupymo tikslo aukščiau šiame punkte nurodytais būdais.
14.
Klientas turi teisę koreguoti jau sukurtus Taupymo tikslus. Klientas turi teisę koreguoti tikslo pavadinimą, tikslo
paveiksliuką, tikslo sumą, tikslo pasiekimo datą ir kaupimo sumą. Klientas neturi teisės keisti sąskaitą iš kurios taupoma
ar taupymo būdą (kaip nurodyta šių Sąlygų 10. punkte).
15.
Klientas, pageidaujantis atsisakyti Paslaugos, nepriklausomai nuo atsisakymo priežasties ir momento, gali tai
padaryti per mobiliojo banko aplikaciją naudodamasis Paslaugos nutraukimo funkcija.
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16.
Papildomai prie Sąlygų, šalių santykiams taip pat taikomos Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ir
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kurios yra neatskiriama Sąlygų dalis. Klientas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su
Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis. Banko paslaugų teikimo
bendrosios taisyklės ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko
interneto svetainėje www.luminor.lt.
17.
Bankas turi teisę pakeisti Sąlygas, Paslaugos parametrus/nustatymus, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas ir
Kainyną, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu
(raštišku) Kliento informavimu apie vienašališką Paslaugos parametrų/nustatymų ir/ar Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų,
ir/ar Kainyno pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos
nepraneša Bankui, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio
atlyginimo atsisakyti Paslaugos iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Pakeitimai Klientui yra privalomi ir taikomi
visoms po pakeitimų teikiamoms Paslaugoms. Sąlygų galiojimo nutraukimo atveju, Sąlygos lieka galioti teikiamų ir
galiojančių Paslaugų atžvilgiu.
18.
Konkrečios Paslaugos teikimas nutrūksta, jei uždaroma konkrečiai Paslaugai teikti naudojama Sąskaita arba
Indėlio sąskaita.
PAPILDOMOS SĄLYGOS DĖL NAUJŲ KAUPIAMŲJŲ INDĖLIŲ ATIDARYMO KIEKVIENAM ATSKIRAM TAUPYMO
TIKSLUI
Pasirašydamas (-a) šią paraišką patvirtinu ir sutinku, jog sukūrus naują Taupymo tikslą, Taupymo tikslo sumai kaupti
mano vardu Banke bus atidaryta nauja kaupiamojo indėlio sąskaita. Indėlio sąskaitai bus taikomos žemiau pateiktos
Kaupiamojo indėlio sąskaitos papildomos sąlygos (toliau – Papildomos sąlygos), su kuriomis susipažinau ir sutinku.
1.
Kaupiamojo indėlio sutartis tarp Banko ir Kliento bus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas sutiks su
šiomis papildomomis sąlygomis.
2.
Pradinis vienkartinis indėlio įnašas (1 EUR) bus nuskaitytas iš tos Kliento sąskaitos, iš kurios Klientas pasirinko
taupyti atitinkamam Taupymo tikslui.
3.
Jei už kaupiamąjį indėlį yra mokamos palūkanos, klientas jas gauna tik tuo atveju, jei atitinkamam Taupymo tikslui
sukurtas indėlis (indėlio sąskaita) išlaikomas 3 (tris) mėnesius nuo jo atidarymo. Jei tikslo data yra daugiau nei 3 (trys)
mėnesiai, klientui bet kokiu atveju sukuriamas 3 (trijų) mėnesių (maksimalaus galimo termino) kaupiamasis indėlis su
automatiniu pratęsimu ir palūkanos mokamos kas 3 (tris) mėnesius. Būsimos palūkanos įskaičiuojamos Taupymo tikslo
sumos kaupimui tik tuo atveju, jei atitinkamam Taupymo tikslui atidaryta indėlio sąskaita neuždaroma 3 (tris) mėnesius
arba ilgiau, nuo jos atidarymo dienos. Jei per bet kuriuos 3 (tris) mėnesius į bet kuriam Taupymo tikslui sukurtą indėlį
(indėlio sąskaitą) Klientas jokiais būdais neperveda naujų sumų, Bankas turi teisę panaikinti automatinį pratęsimą
atitinkamam kaupiamajam indėliui ir nebepratęsti tokio kaupiamojo indėlio naujam trijų mėnesių terminui.
4.
Sudaryta Kaupiamojo indėlio sutartis bus patalpinta interneto banko skiltyje “Taupymas/Investavimas” - “Mano
indėliai”. Tokioje Kaupiamojo indėlio sutartyje bus nurodyta už Kaupiamąjį indėlį mokamų palūkanų norma bei kitos
sąlygos.
5.
Klientas įsipareigoja šių Papildomų sąlygų 4. punkte nurodytoje vietoje susipažinti su Kaupiamojo indėlio sutarties
sąlygomis nedelsiant po Paslaugos patvirtinimo.
6.
Jei Kliento netenkina Kaupiamojo indėlio sutarties sąlygos, Klientas turi informuoti Banką apie Kaupiamojo indėlio
sutarties nutraukimą per 14 kalendorinių dienų, pateikiant prašymą bet kuriame banko skyriuje arba interneto banko
skiltyje “Taupymas/Investavimas” - “Mano indėliai”.
7.
Klientui nepateikus šių Papildomų sąlygų 6. Punkte nurodyto prašymo nustatyta tvarka ir terminais, bus laikoma,
kad Klientas sutinka su Kaupiamojo indėlio sutarties sąlygomis ir jokių pretenzijų Bankui dėl sutarties sąlygų neturi.
PAPILDOMOS SĄLYGOS DĖL PASTOVIŲ MOKĖJIMŲ ATSKIRIEMS TAUPYMO TIKSLAMS
Pasirašydamas (-a) šią paraišką patvirtinu ir sutinku, jog sukūrus naują Taupymo tikslą ir kaupimo metodu pasirinkus
pastovius mokėjimus, kaip nurodyta Sąlygų 10.1. punkte, tokiems pastoviems mokėjimams bus taikomos žemiau
pateiktos Pastovių mokėjimų pervedimo sutarties sąlygos, su kuriomis susipažinau ir sutinku.
Pastovių mokėjimų pervedimų sutartis tarp Banko ir Kliento bus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas sutiks su
šiomis sąlygomis.
PASTOVIŲ MOKĖJIMŲ PERVEDIMŲ SUTARTIES (TOLIAU – PM SUTARTIS) SĄLYGOS:
1.

PM Sutartis – tai Kliento nurodymas (toliau - pervedimas) Bankui nustatytais terminais ir sumomis pervesti lėšas į
gavėjo Indėlio sąskaitą.
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Mokėjimų paskirtis – lėšų kaupimui Kliento pasirinktiems Taupymo tikslams, Taupymo tikslams atidarytose Indėlio
sąskaitose. Sąskaitą iš kurios vykdomi pastovūs mokėjimai Klientas pasirenka sukurdamas naują Taupymo tikslą,
naudodamasis mobiliuoju interneto banku.
3. Pervedamą pastovių mokėjimų sumą ir tokių mokėjimų periodiškumą Klientas pasirenka sukurdamas naują
Taupymo tikslą, naudodamasis mobiliuoju interneto banku.
4. Pirmąją mokėjimo vykdymo datą Klientas pasirenka sukurdamas naują Taupymo tikslą, naudodamasis mobiliuoju
interneto banku. Mokėjimai laikomi pasibaigusiais Klientui nutraukus Taupymo tikslą.
5. Operacijos Kliento banko sąskaitoje vykdomos LR įstatymų ir banko sąskaitos sutartyje nustatyta tvarka.
6. Klientas įsipareigoja mokėti Bankui už paslaugas pagal Banko patvirtintus įkainius, nurodomus Kainyne. Klientas
patvirtina, kad susipažino su Banko patvirtintais įkainiais už paslaugas. Apie įkainių pasikeitimus, Klientas
informuojamas bet kuriuo metu jam atvykus į Banką ar kitais būdais. Įkainiai skelbiami Banko interneto svetainėje www.luminor.lt.
7. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Bankui nustatytais mokėjimo nurodymo vykdymo terminais Kliento sąskaitoje būtų
pakankamai lėšų nurodyta valiuta mokėjimo pervedimui atlikti ir mokesčiui už Banko operaciją nurašyti, sąskaita
nebūtų uždaryta, joje būtų galima atlikti operacijas, sąskaitos lėšos nebūtų areštuotos ar kitaip apribota Kliento teisė
disponuoti jomis. Bankas turi teisę nevykdyti mokėjimo nurodymų, jei nėra įvykdyta/įvykusi bent viena šiame PM
Sutarties punkte nurodyta sąlyga ir/arba aplinkybė ir/arba kitais šioje PM Sutartyje ir/arba sąskaitos sutartyje ir/arba
įstatymuose nustatytais atvejais.
8. Klientui pageidaujant, Bankas pateikia mokėjimo dokumentus apie įvykdytus lėšų nurašymus nuo banko sąskaitos.
9. PM Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Papildomai prie PM Sutartyje nurodytų sąlygų, šalių santykiams
pagal šią PM Sutartį taip pat taikomos Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, Banko paslaugų teikimo
bendrosios taisyklės ir Kainynas, kurios yra neatskiriama šios PM Sutarties dalis. Klientas patvirtina, jog susipažino
ir sutinka su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis, Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis,
Kainynu bei gavo jų egzempliorių. Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, Banko mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos ir Kainynas bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.luminor.lt.
10. Šalys turi teisę nutraukti šią PM Sutartį, Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Ši PM Sutartis
netenka galios, jei Klientas uždaro Taupymo tiksle pasirinktą Kliento banko sąskaitą.
2.
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