BENDROSIOS IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SĄLYGOS
1.
SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
Šiose Bendrosiose išvestinių finansinių priemonių sąlygose vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos šiame skyriuje;
kitos vartojamos ir didžiąja raide rašomos sąvokos suprantamos taip, kaip jos reglamentuotos Bendrosiose taisyklėse.
1.1. Baigiamoji užskaita – procedūra, esant Priverstinio vykdymo įvykiui, kurią atliekant: 1) šalių įsipareigojimai laikomi vykdytinais nedelsiant ir
išreiškiami kaip įsipareigojimas sumokėti sumą, atitinkančią esamą Finansinių įsipareigojimų vertę, arba Finansiniai įsipareigojimai yra
panaikinami ir pakeičiami įsipareigojimu sumokėti atitinkamą sumą ir (arba) 2) įvertinama, kiek Šalys turi sumokėti viena kitai pagal savo
finansinius įsipareigojimus, ir nustatoma, kuri Šalis, skolinga didesnę sumą, turi sumokėti skirtumą kitai šaliai.
1.2. Bendrosios sąlygos - šios Banko patvirtintos Bendrosios išvestinių finansinių priemonių sąlygos, kurios įteikiamos Klientui jo prašymu
Sutarties sudarymo metu arba su kuriomis Klientas gali susipažinti Banko tinklalapyje www.sb.lt arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
Bendrosios išvestinių finansinių priemonių sąlygos tarp Šalių nėra pasirašomos.
1.3. Bendrosios taisyklės – Banko patvirtintos Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, su kuriomis galima susipažinti Banko
tinklalapyje www.sb.lt arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
1.4. Darbo diena – tai bet kuri Banko darbo diena, kurią Bankas, vykdydamas įprastinę veiklą atlieka visas mokėjimo operacijas ir teikia visas
paslaugas pagal Sutartį.
1.5. EMIR – 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių,
pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (angl. European Markets Infrastructure Regulation).
1.6. Finansiniai įsipareigojimai - Šalies įsipareigojimai, kylantys iš Sandorių ir/ar Sutarties, suteikiantys teisę reikalauti sumokėti pinigus ir /arba
pateikti finansines priemones ir /arba su tokiomis finansinėmis priemonėmis susietą turtą.
1.7. Finansinis užstatas – pinigai, indėliai ar finansinės priemonės užtikrinantys Kliento esamus ar būsimus Finansinius įsipareigojimus.
1.8. Neužtikrinti įsipareigojimai - Kliento Finansinių įsipareigojimų ir Kliento Bankui pateiktų Užtikrinimo priemonių skirtumas.
1.9. Pagrindinės sąlygos – Sutartyje nurodytos atskiros rūšies Sandoriams sudaryti būtinos sąlygos, dėl kurių sudarydamos Sandorį turi
susitarti Šalys, kad Sandoris būtų laikomas sudarytu.
1.10. Pakeičiantis sandoris - Sandoris, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sudaromas Banko iniciatyva ir valia tarp Banko ir Kliento tuo
atveju, kai Klientas yra įsipareigojimus pažeidusi šalis arba yra įvykęs Priverstinio vykdymo įvykis.
1.11. Patvirtinimas – Banko parengtas dokumentas kuriuo Šalys patvirtina savo sutikimą su visomis sudaryto Sandorio sąlygomis ir kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.
1.12. Priverstinio vykdymo įvykis – kaip apibrėžta Bendrųjų sąlygų6.2 punkte.
1.13. Rinkos kaina – tai dėl pasiūlos ir paklausos santykio nusistovėjusi kaina.
1.14. Sandoris – bet kuris iš Sutarties prieduose nurodytų Sandorių, jų rūšys ir deriniai, sudaromi, Sutartyje nustatyta tvarka.
1.15. Specialiosios sąlygos - Sutarties dalis, kurioje nurodomi Šalių rekvizitai ir specialieji Šalių įsipareigojimai, sudarant Sandorius.
1.16. Sutartis – Šalių sudaryta išvestinių finansinių priemonių sutartis kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais bei Patvirtinimais.
Sutartį sudaro Kliento ir Banko pasirašomos Specialiosios sąlygos bei priedai, Patvirtinimai ir Šalių nepasirašomos šios Bendrosios sąlygos.
1.17. Užtikrinimo priemonės – Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Finansinis užstatas bei kitos Bankui priimtinos Kliento Finansinius
įsipareigojimus užtikrinančios priemonės.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1.
Sutartis reglamentuoja Banko ir Kliento Sandorių sudarymo ir vykdymo tvarką, Šalių atsakomybę už Sandorių nevykdymą ar netinkamą
vykdymą bei kitas sąlygas. Šalių santykius taip pat reglamentuoja Banko patvirtintos ir paskelbtos Finansinių priemonių ir joms būdingos rizikos
aprašymo sąlygos, Bendrosios taisyklės, Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Europos Sąjungos ir tarptautinėse finansų rinkose bei Lietuvos
Respublikos tarpbankinėje rinkoje įprasti tokių Sandorių sudarymo ir vykdymo papročiai.
2.2.
Sutartis nustato bendrąsias esmines Sandorių sąlygas, o Šalys, sudarydamos konkretų Sandorį, susitaria dėl kitų esminių Sandorio
sąlygų, dėl kurių pagal Sutartį Šalys turi susitarti, sudarydamos Sandorį.
2.3.
Sutarties sudarymas nesukuria nei vienai Šaliai pareigos sudaryti konkretų Sandorį, t.y. nei viena Šalis nėra įpareigota sudaryti Sandorį,
jei Šalys nesusitaria dėl Pagrindinių Sandorio sąlygų, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai Klientas Banko pareikalavimu privalo sudaryti ir
vykdyti Pakeičiantį sandorį.
3. SANDORIŲ SUDARYMAS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
3.1. Sandorio šalys yra Bankas ir Klientas bei jų tinkamai įgalioti asmenys. Prieš sudarydamas Sutartį ir Sandorius, Klientas privalo Bankui
pateikti jį atstovaujančiam asmeniui įgaliojimus suteikiančių dokumentų originalus. Apie Kliento įgaliotų asmenų pasikeitimą ar įgaliojimo
termino pabaigą Klientas turi informuoti Banką nedelsiant, Sutartyje nurodytais adresais ir kontaktais.
3.2. Sandoriai gali būti sudaromi tik Darbo dieną telefonu arba raštu arba Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu. Sandorio sudarymo metu
Bankas ir Klientas susitaria dėl Pagrindinių Sandorio sąlygų. Šalys gali susitarti, kad atitinkamos Sutarties nuostatos konkrečiam Sandoriui bus
netaikomos ar bus sutarta dėl jų pakeitimo ar naujų sąlygų taikymo.
3.3. Klientas sutinka, kad siekiant sudaryti ir/ar sudarant Sandorius telefonu ir/ar elektroniniu paštu, pokalbiai telefonu bei susirašinėjimai
elektroniniu paštu gali būti įrašomi / saugomi, o tokie įrašai būtų naudojami kaip įrodymai kilus ginčui tarp Šalių.
3.4. Sandoris laikomas sudarytu telefonu nuo momento, kai Bankas išvardija visas Pagrindines Sandorio sąlygas, o Klientas pareiškia, kad su
jomis sutinka. Sandoris raštu laikomas sudarytu nuo Patvirtinimo pasirašymo. Sandoris elektroniniu paštu laikomas sudarytu Klientui pareiškus,
kad jis sutinka su Banko pateiktomis Pagrindinėmis Sandorio sąlygomis ir Bankui išsiuntus Klientui Banko pasirašytą Patvirtinimą.
3.5. Sudarius Sandorį telefonu Bankas iki Darbo dienos, kurią buvo sudarytas Sandoris pabaigos išsiunčia Klientui Patvirtinimą. Klientas
Patvirtinimą pasirašo ir išsiunčia Bankui ne vėliau kaip iki tos pačios Darbo dienos pabaigos Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, arba
informuoja Banką apie pastebėtus neatitikimus. Jei Sandoris sudaromas po 16:00 val., ir dėl to Šalys negali apsikeisti Patvirtinimais iki šiame
punkte nurodyto termino pabaigos, Bankas išsiunčia Klientui atitinkamo Sandorio Patvirtinimą ne vėliau nei iki Darbo dienos, einančios po
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Sandorio sudarymo datos, pabaigos, o Klientas gautą Patvirtinimą nedelsiant, bet ne vėliau nei iki kitos Darbo dienos, einančios po
Patvirtinimo gavimo, pabaigos, pasirašo ir persiunčia Bankui, arba informuoja Banką apie pastebėtus neatitikimus.
3.6. Sudarius Sandorį elektroniniu paštu Klientas Patvirtinimą pasirašo ir išsiunčia Bankui ne vėliau kaip iki tos pačios Darbo dienos pabaigos
Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, arba informuoja Banką apie pastebėtus neatitikimus. Jei Sandoris sudaromas po 16:00 val., Klientas
gautą Patvirtinimą nedelsiant, bet ne vėliau nei iki kitos Darbo dienos, einančios po Patvirtinimo gavimo, pabaigos, pasirašo ir persiunčia
Bankui, arba informuoja Banką apie pastebėtus neatitikimus.
3.7. Jei Klientas, gavęs Patvirtinimą Bendrųjų sąlygų 3.5.-3.6 punktuose nustatyta tvarka nepasirašo ir negrąžina Bankui arba nepareiškia
pagrįstų pretenzijų dėl Patvirtinime nustatytų Sandorio sąlygų teisingumo, yra laikoma, kad Klientas su Patvirtinimo turiniu susipažino ir jam
neprieštarauja bei laikoma, kad Klientas papildomai patvirtino sudaryto Sandorio sąlygas.
3.8. Sudarydamas Sandorį telefonu ar elektroniniu paštu, Klientas privalo nurodyti savo, o jei Sandorį sudaro Kliento atstovas, tai atstovo
vardą ir pavardę, juridinio asmens pavadinimą, Sutarties numerį ir, jei Bankas prašo, pateikti bet kurią kitą informaciją ar dokumentus, būtinus
Kliento tapatybei nustatyti. Sudarydamas Sandorį šiame Sutarties punkte nustatyta tvarka pirmą kartą po Sutarties pasirašymo ir įgaliojimus
nustatančio dokumento originalo gavimo Banke dienos, Kliento atstovas privalo nurodyti ir atstovavimo pagrindą.
3.9. Bankas įspėja Klientą, kad elektroninis paštas nėra saugus komunikavimo kanalas ir Bankas negali užtikrinti informacijos, siunčiamos
elektroniniu paštu, saugumo. Bankas nebus atsakingas, jeigu Kliento ir/ar Banko siunčiama informacija elektroniniu paštu nebus gauta Kliento
ir/ar Banko.
3.10. Pagal sudarytą Sandorį Šalys atsiskaito Patvirtinime nurodytą atsiskaitymo datą.
3.11. Tuo atveju, jei Šalys tą pačią mokėjimo dieną turi mokėti viena kitai kelias sumas pagal vieną ar kelis Sandorius ta pačia valiuta, Bankas šias
mokėtinas sumas automatiškai be atskiro pranešimo ar kitokio veiksmo įskaito teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys, sudarydamos Sandorius,
gali susitarti dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo netaikymo.
3.12. Jei Šalis vėluoja sumokėti kitai Šaliai bet kokius Sutartyje ar Sandoriuose numatytus mokėjimus nustatytais terminais, kita Šalis turi teisę
reikalauti sumokėti už kiekvieną pradelstą dieną 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos. Delspinigių
sumokėjimas neatleidžia Sandorį pažeidusios Šalies nuo įsipareigojimų pagal sudarytą Sandorį įvykdymo.
3.13. Visus su Finansinio užstato pateikimu, papildymu, grąžinimu, Sandorio vykdymu, nutraukimu ir/ar Baigiamosios užskaitos taikymu
susijusius mokėjimus Klientas atlieka į Banko nurodytą sąskaitą, o jei Bankas tokios nenurodo, Klientas sukaupia mokėtinas pinigų sumas
Kliento sąskaitoje Banke ir sudaro Bankui galimybę minėtas pinigų sumas nurašyti. Klientas užtikrina, kad Kliento sąskaitoje sukauptos piniginės
lėšos nebūtų areštuotos, įkeistos ir/ar kitaip nebūtų apribotas disponavimas šiomis piniginėmis lėšomis (išskyrus įkeitimą ar apribojimą Banko
naudai), ir Bankas turėtų galimybę Bankui priklausančią pinigų sumą nurašyti nuo Kliento sąskaitos.
3.14. Bankas mokėjimus atlieka į Sutartyje nurodytą Kliento sąskaitą Banke.
4. LIMITO NUSTATYMAS IR UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
4.1.
Klientui gali būti nustatomas bendros Sandorių sumos limitas vienašaliu Banko sprendimu. Bankas turi teisę vienašaliu sprendimu
nustatyti, pakeisti ir panaikinti Klientui bendros visų Kliento Sandorių sumos limitą, kurio, sudarydamas Sandorius, Klientas privalo neviršyti.
Klientas, sudarydamas kiekvieną Sandorį, įsipareigoja kreiptis į Banką dėl informacijos apie jam nustatyto limito dydį ir įsipareigoja jo neviršyti, o
viršijus - nedelsiant imtis visų teisėtų veiksmų, kad pašalintų šį Sutarties pažeidimą.
4.2.
Tinkamas Kliento įsipareigojimų Bankui įvykdymas gali būti užtikrinamas Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka Kliento ir/ar trečiųjų
šalių pateikiamomis Užtikrinimo priemonėmis.
4.3.
Banko nuomone, didėjant rizikai, kad Klientas neįvykdys savo įsipareigojimų, ir/ar, jeigu Finansinių įsipareigojimų ir Užtikrinimo priemonių
santykis tampa didesnis nei nurodytas Sutartyje (jeigu šis santykis yra nurodytas), Bankas gali reikalauti padidinti Bankui pateiktų Užtikrinimo
priemonių vertę, o Klientas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki kitos Darbo dienos pabaigos nuo Banko pranešimo apie šiame
punkte atsiradusias aplinkybes išsiuntimo, įvykdyti Banko nurodymus.

5. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.
Klientas suteikia Bankui teisę be atskiro Kliento nurodymo ir sutikimo, neįspėjus ir savo nuožiūra pagal debeto pavedimus nurašyti visas
Bankui Kliento pagal Sutartį mokėtinas lėšas iš visų Lietuvos Respublikoje vykdančių veiklą kredito įstaigose atidarytų Kliento sąskaitų. Šis
Kliento sutikimas yra neatšaukiamas ir galioja nurašant lėšas kelis kartus.
5.2.
Nurašydamas lėšas iš Kliento sąskaitų, Bankas turi teisę pakeisti Kliento sąskaitose esančią užsienio valiutą (jei yra kelios valiutos,
pirmiausia keičiami JAV doleriai ir kita valiuta Banko nuožiūra) į eurus pagal Banke galiojantį negrynųjų pinigų (valiutų) valiutos pirkimo kursą.
Bankas taip pat turi teisę Kliento sąskaitose esančius eurus pakeisti į užsienio valiutą pagal tos dienos Banko nustatytą negrynųjų pinigų
(valiutų) valiutos pardavimo kainą.
5.3.
Klientas įsipareigoja pateikti visus Banko pagrįstai prašomus dokumentus, susijusius su Kliento ūkine ir finansine veikla.
5.4.
Šalys įsipareigoja per Šalims priimtiną laiką pateikti visą žinomą informaciją apie įvykius arba aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti
neigiamą įtaką Šalių gebėjimui laiku ir tinkamai vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
5.5.
Toliau Bendrųjų sąlygų 5.6 - 5.10 punktai taikomi, tik jeigu Klientas sudaro ne biržos sandorius (angl. OTC derivatives), kaip numatyta
EMIR ir susijusiuose teisės aktuose.
5.6.
Bankas, vadovaudamasis EMIR reikalavimais, inicijuos Sandorių portfelio suderinimą su Klientu. Atsižvelgiant į tai, Bankas išsiųs Klientui
ataskaitą, patvirtinančią su Banku sudarytų ir galiojančių Sandorių vertę ir Bankui pateikto įkaito vertę (jei įkaitas buvo pateiktas). Jeigu Klientas
turi prieštaravimų dėl tokiame patvirtinime nurodytos informacijos, Klientas įsipareigoja informuoti Banką apie tai per 5 (penkias) darbo dienas
po patvirtinimo gavimo. Jeigu Klientas nepraneša Bankui per 5 (penkias) darbo dienas nuo patvirtinimo gavimo, kad jame nurodyti duomenys
neatitinka Kliento atliktų skaičiavimų, bus laikoma, kad Klientas sutiko su ataskaitoje pateikta informacija ir bus laikoma, kad Sandorių portfelis
yra suderintas.
5.7.
Jeigu Klientas pagal EMIR reikalavimus turi įsigyti juridinio asmens identifikavimo kodą (ang. LEI – Legal Entity Idetintifier) arba atlikti
kitus veiksmus, Klientas turi įsigyti juridinio asmens identifikavimo kodą (LEI) arba atlikti kitus veiksmus laiku ir atsižvelgus į EMIR reikalavimus.
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5.8.
Klientas įgalioja Banką Kliento vardu teikti informaciją Banko pasirinktai sandorių duomenų saugyklai apie visus Kliento sudarytus ne
biržos Sandorius, jų pakeitimus ir Sandorių nutraukimus, apie kuriuos Klientas turėtų pats pranešti sandorių duomenų saugyklai
vadovaudamasis EMIR. Klientas įsipareigoja pateikti Bankui visus ir teisingus duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant galiojančiu LEI kodu,
reikalingus Sandorių informacijai teikti. Jei Klientas nepateikia Bankui visų ir teisingų duomenų, reikalingų Sandorių informacijai teikti, Bankas
Kliento vardu neteikia informacijos sandorių duomenų saugyklai ir Klientas, vadovaudamasis EMIR ir susijusių teisės aktų reikalavimais, privalo
pats teikti tokią Sandorių informaciją.
5.9.
Jeigu informacijos apie Sandorius teikimo metu padaroma klaida, Šalys susitaria imtis visų tinkamų priemonių gera valia ištaisyti tokią
klaidą per pagrįstą laikotarpį ir pateikti naują arba pakeistą informaciją apie Sandorius.
5.10. Jeigu Klientas i) neįsigyja juridinio asmens identifikavimo kodo (LEI) arba neatlieka kitų veiksmų, kaip to reikalauja EMIR, arba ii)
nepateikia Bankui visų ir teisingų duomenų, reikalingų norint pateikti informaciją apie Sandorius (arba pateikia neteisingą arba klaidinančią
informaciją), arba iii) nesiima pagrįstų priemonių ištaisyti klaidas Sandorių ataskaitose, Bankas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti sudaryti su
Klientu Sandorį, atsisakyti Kliento vardu teikti informaciją apie Sandorius (šiuo atveju Klientas privalo Sandorių informaciją pateikti pats),
nedelsdamas nutraukti visus Sandorius ir Sutartį, arba kartu su Klientu imtis visų būtinų veiksmų ir atlikti pakeitimus, kurie būtini dėl nurodytų
aplinkybių atsiradusioms klaidoms ištaisyti.
6. SUTARTIES IR SANDORIŲ NUTRAUKIMAS. BAIGIAMOJI UŽSKAITA
6.1.
Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį įspėjusi apie tai kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 14
(keturiolika) kalendorinių dienų iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo datos, jeigu visi Šalių įsipareigojimai pagal Sandorius, sudarytus
vadovaujantis Sutartimi, yra įvykdyti. Sutarties nutraukimo data gali būti tik Darbo diena.
6.2.
Bet kuris iš žemiau šiame punkte nurodytų įvykių yra laikomas Priverstinio vykdymo įvykiu:
6.2.1.
Šalis netinkamai vykdo savo mokėjimo įsipareigojimus pagal Sutartį ir/ar Sandorius ir neištaiso to per 1 (vieną) Darbo dieną po
pareikalavimo;
6.2.2.
kitos Šalies patvirtinimai ir/ar garantijos pagal Sutartį yra iš esmės neteisingi arba Šalis pateikė melagingą ar klaidingą informaciją ar
nepateikė reikšmingos informacijos kitai Šaliai;
6.2.3.
Atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), dėl kurių Šalys negali atlikti / priimti mokėjimų ir/ar vykdyti kitų esminių
įsipareigojimų pagal Sutartį ir/ar bet kurį Sandorį arba vykdyti tokius įsipareigojimus tampa neįmanoma ar neįgyvendinama;
6.2.4.
kita Šalis dėl bet kokių priežasčių sustabdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą;
6.2.5.
Banko ir/ar su juo susijusių asmenų raštišku pareikalavimu Klientas nevykdo savo mokėjimo prievolių pagal kitus
susitarimus;
6.2.6.
Bankui tampa žinoma, jog Klientas visiškai arba iš dalies neatsiskaitė arba vėluoja atsiskaityti, nesumoka netesybų
ir/ar palūkanų už mokėjimo termino praleidimą kitoms finansų institucijoms už panašaus pobūdžio paslaugas;
6.2.7.
Bankui tampa žinoma, jog Klientas visiškai arba iš dalies neatsiskaitė arba vėluoja atsiskaityti, vengia mokėti netesybas ir/ar
palūkanas už mokėjimo termino praleidimą tretiesiems asmenims (išskyrus, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 6.2.6 punkte), ir tai sukelia
grėsmę tolesniam Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį ir/ar Sandorius vykdymui;
6.2.8.
Klientas atsisako pateikti Banko pagrįstai prašomus dokumentus, susijusius su Kliento veikla, Sandorių sudarymu;
6.2.9.
Klientas yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, reorganizuojamas, bankrutuoja ar, Banko nuomone, yra
pakankamas pagrindas teigti, kad bus inicijuojamas vienas šių procesų;
6.2.10.
Klientas atsisako Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinti bet kurį sudarytą Sandorį;
6.2.11.
paaiškėja neigiama informacija apie Kliento reputaciją, ir Banko nuomone, tai turės esminės neigiamos įtakos
Sutarties ar Sandorio vykdymui;
6.2.12.
bet kuri Kliento sąskaita Banke, lėšos ar kitas turtas ar jo dalis yra areštuojami arba nustatomi kiti disponavimo
sąskaita ar kitu turtu ar jo dalimi apribojimai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tai, Banko nuomone, kelia pavojų
Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį ar Sandorį tinkamam vykdymui;
6.2.13.
jei (i) dėl teisės aktų pakeitimų ar kitų priežasčių Sutarties ar Sandorio vykdymas tampa neteisėtas, arba (ii) pagal
taikytinus teisės aktus bet kuri Sutarties ar Sandorio nuostata tampa neteisėta ar neįvykdoma;
6.2.14.
Bankui tampa žinoma, kad Klientas nepateikė informacijos, jog įvyko bet koks kitas įvykis, kuris gali daryti esminę
neigiamą įtaką Kliento sugebėjimams vykdyti įsipareigojimus, susijusius su Sutartimi (pvz. valstybės institucijų veiksmai, taikomos
sankcijos, patirti žymūs nuostoliai, pradedami teisminiai, administraciniai ar kitokie ginčai ar procesai ar kita) ar paaiškėja kitos
aplinkybės, kurios, Banko nuomone, gali turėti esminės neigiamos įtakos Kliento gebėjimui tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.
6.3.
Įvykus Priverstinio vykdymo įvykiui, Bendrųjų sąlygų 6.2.1.-6.2.4 punktuose numatytais atvejais bet kuri Šalis, o Bendrųjų sąlygų 6.2.56.2.14 punktuose numatytais atvejais Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sandorį(-ius) ir pritaikyti Baigiamąją
užskaitą.
6.4. Bankas nutraukia Sandorį(-ius) ir taiko Baigiamąją užskaitą vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir iš anksto nepranešęs Klientui. Klientas,
norėdama nutraukti Sandorį(-ius) ir pritaikyti Baigiamąją užskaitą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) Darbo dienas Sutartyje nurodytais
kontaktais informuoti Banką apie planuojamą atitinkamo Sandorio(-ių) nutraukimą ir Baigiamosios užskaitos taikymą. Klientas turi nurodyti
nutraukimo pagrindą ir dieną, kada Sandoris baigs galioti (tačiau bet kuriuo atveju ši diena negali būti vėlesnė nei 7 (septinta) Darbo diena po
pranešimo išsiuntimo). Bet kuriuo atveju Sandorių nutraukimo data gali būti tik Darbo diena.
6.5. Bankas, gavęs Kliento pranešimą, arba savo iniciatyva įgyvendindamas Baigiamąją užskaitą:
6.5.1.
apskaičiuos su Sandorio(-ių) nutraukimu ir Baigiamosios užskaitos taikymu susijusias mokėtinas sumas;
6.5.2.
Banko nustatytu komerciškai pagrįstu valiutos keitimo kursu konvertuos mokėtinas sumas į Banko pasirinktą valiutą; ir
6.5.3.
ne vėliau kaip kitą Darbo dieną nuo Baigiamosios užskaitos pritaikymo Klientui raštu pateiks pranešimą apie su
Sandorio(-ų) nutraukimu susijusią mokėtiną sumą ir Šalį, kuriai kyla pareiga šią sumą sumokėti.
6.6. Jeigu atlikus Baigiamąją užskaitą Bankui tenka pareiga mokėti su Sandorio nutraukimu susijusią sumą, Bankas turi teisę įstatymų nustatyta
tvarka šią sumą įskaityti su priešpriešiniais Kliento mokėjimais, atsiradusiais pagal bet kokias kitas Kliento prievoles Bankui, įskaitant ir prievoles,
nesusijusias su šia Sutartimi ir/ar jos pagrindu sudarytais Sandoriais. Tokiu atveju Bankas informuoja Klientą apie atliktą įskaitymą, jo pagrindu
sumažėjusius Kliento įsipareigojimus Bankui bei po tokio įskaitymo likusią mokėtiną sumą.
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6.7. Taikant Baigiamąją užskaitą su Sandorio nutraukimu susijusi mokėtina suma apskaičiuojama įtraukiant bei įvertinant esamą iš nutraukto
Sandorio(-ių) kylančių Finansinių įsipareigojimų vertę, kuri taip pat apima Šalių turėtus ar galimus nuostolius, išlaidas ar pelną, kuriuos Šalys
patyrė / gavo ar gali patirti / gauti sudarydamos nutraukiamam Sandoriui Pakeičiantįjį sandorį, Šalių pagal Sandorį(-ius) mokėtinas sumas,
kurios turėjo būti sumokėtos ar turėtų būti sumokėtos iki Sandorio(-ių) nutraukimo dienos, jei visos tokių sumų mokėjimo sąlygos būtų
įvykdytos.
6.8. Skaičiuojant su kiekvienu nutrauktu Sandoriu susijusią mokėtiną sumą, Bankas gali remtis bet kokia naudinga informacija, įskaitant, bet
neapsiribojant visuotinai pripažintuose finansinės informacijos šaltiniuose skelbiamomis atitinkamomis palūkanų normomis, kainomis,
pelningumais, pelningumo kreivėmis ir kita atitinkamo Sandorio vertei apskaičiuoti reikalinga informacija.
7.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1.
Iki Sutarties pasirašymo sudaryti ir nepasibaigę Šalių tarpusavio Sandoriai nuo Sutarties sudarymo datos yra reglamentuojami
Sutartimi.
7.2.
Sutartis sudaryta, aiškinama ir visi su ja susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei Sutartyje ir/ar
Sandoriuose nėra sureguliuoti tam tikri su Sutarties ir/ar Sandorių sudarymu ir/ar vykdymu susiję klausimai, tokie klausimai sprendžiami
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei pagal atitinkamus tarptautinius bankininkystės ir kapitalo rinkų standartus.
7.3.
Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš ar susiję su Sutartimi ir/ar Sandoriais, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai
sprendžiami arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą.
Arbitražo teismo arbitrų skaičius bus trys. Arbitražo teismo posėdžiai vyks Vilniuje, Lietuvoje. Arbitražo procese bus naudojama lietuvių kalba.
7.4.
Informacijos ir/ar duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų apie Sandorius ir jų sąlygas, atskleidimas tretiesiems asmenims
tiek, kiek reikalinga pagal EMIR ir susijusius teisės aktus, nebus laikomas Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį, Sandorius, Bendrąsias taisykles ir/ar
teisės aktus pažeidimu.
7.5.
Esant prieštaravimams / neatitikimams tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų nuostatų, vadovaujamasi Specialiųjų sąlygų
nuostatomis, esant prieštaravimams / neatitikimams tarp Specialiųjų sąlygų, Bendrųjų sąlygų ir Patvirtinimo nuostatų, turi būti vadovaujamasi
Patvirtinimo nuostatomis. Sutarties straipsnių pavadinimai neturi įtakos Sutarties nuostatų aiškinimui.
7.6.
Tuo atveju, jeigu pagal Sutartį ir/ar konkretų Sandorį turi būti nustatomos iš anksto nežinomos Rinkos kainos ir tokios kainos negali būti
nustatytos Šalių sutartą dieną dėl kokių nors priežasčių, tai jos bus nustatomos artimiausią Darbo dieną pagal atitinkamus tarptautinius rinkos
standartus (susitarimus).
7.7.
Tuo atveju, jeigu pagal Sutartį ir/ar konkretų Sandorį nustatomos iš anksto nežinomos rinkos kainos ir asmuo, kuris skelbia tokias
kainas, padaro klaidų, kurias vėliau jis ištaiso, pakeisdamas anksčiau paskelbtus duomenis, Šalys tą pačią dieną, kai sužino apie tokius taisymus,
privalo sumokėti viena kitai sumos skirtumą, atsiradusį dėl klaidingos ir teisingos kainos taikymo.
7.8.
Jei kuri nors Sutarties sąlyga prieštaraus Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams aktams, Šalys įsipareigoja nedelsiant
pakeisti galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams aktams prieštaraujančią sąlygą kita artimiausia pagal prasmę
teisėta sąlyga.
7.9.
Bankas turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas ir su Sutartimi susijusius dokumentus. Apie pakeitimus pranešama –
paskelbiama Banko interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prieš jiems įsigaliojant. Jeigu per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų po informacijos paskelbimo dienos Klientas nepateikia rašytinio prašymo nutraukti Sutartį ir (arba) toliau sudaro Sandorius,
laikoma, kad Šalys sutarė dėl naujų sąlygų.
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