IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ
SUTARTIES NR. [...]
BENDROJI DALIS
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutartis reguliuoja Banko ir Kliento Sandorių sudarymo ir vykdymo tvarką, Šalių
atsakomybę už Sandorių nevykdymą ar netinkamą vykdymą bei kitas sąlygas.
2. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
2.1. Visos Sutartyje ir Patvirtinimuose bei kituose su Sutartimi susijusiuose dokumentuose
didžiąja raide vartojamos sąvokos turi Sutarties 13 skirsnyje nurodytą reikšmę.
2.2. Jeigu tarp Bendrosios ir Specialiosios dalių nuostatų bus nustatyti prieštaravimai ar
kitokie neatitikimai, turi būti vadovaujamasi Specialiosios dalies nuostatomis. Tuo
atveju, jeigu prieštaravimai ar kitokie neatitikimai būtų nustatyti tarp Specialiosios
dalies ir Patvirtinimo nuostatų, turi būti vadovaujamasi Patvirtinimo nuostatomis. Tuo
atveju, jeigu būtų nustatyti prieštaravimai ar kitokie neatitikimai tarp Bendrosios
dalies ir Patvirtinimo nuostatų, turi būti vadovaujamasi Patvirtinimo nuostatomis.
2.3. Visi ir bet kurie Patvirtinimai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir jiems
taikomos visos Sutarties sąlygos.
3. SANDORIŲ SUDARYMAS
3.1. Sutartį ir Sandorius gali sudaryti tik Bankas ir Klientas arba jų tinkamai įgalioti
asmenys. Prieš sudarydamas Sutartį ir Sandorius, Klientas privalo Bankui pateikti jį
atstovaujančiam asmeniui įgaliojimus suteikiančių dokumentų originalus.
3.2. Jei klientas yra juridinis asmuo, kiekviename Bankui skirtame su Sutartimi arba
Sandoriu susijusiame Kliento išduotame įgaliojime Klientas įsipareigoja įskaitant, bet
neapsiribojant, nurodyti kiekvieno Kliento įgalioto asmens vardą ir pavardę, asmens
kodą, pareigas, parašo pavyzdį ir privalo išvardinti Sandorių, kuriuos sudaryti turi tiesę
kiekvienas Kliento įgaliotas asmuo, rūšis ir Sandorių sumų didžiausių reikšmių
apribojimus. Jeigu Klientas yra fizinis asmuo, jis įsipareigoja Bankui pateikti tik notaro
patvirtintus įgaliojimus.
3.3. Klientas įsipareigoja nedelsiant apie jo įgaliotų asmenų pasikeitimą ar įgaliojimo
termino pabaigą informuoti Banką registruotu laišku. Anksčiau Kliento išduotas
įgaliojimas laikomas negaliojančiu nuo atitinkamos informacijos Banke gavimo dienos
ir Klientas įsipareigoja išduoti naują įgaliojimą, kuris išsiunčiamas Bankui registruotu
laišku ne v÷liau kaip iki artimiausios (skaičiuojant nuo įgaliotų asmenų pasikeitimo arba
įgaliojimo termino pasibaigimo) Banko darbo dienos pabaigos.
3.4. Sandoriai sudaromi tik Banko darbo dieną ir tik Banko darbo laiku.
3.5. Sandoriai gali būti sudaromi telefonu arba raštu Banko interneto svetain÷je
nurodytuose klientų aptarnavimo padaliniuose. Skenuotas Kliento pasirašytas
Patvirtinimas atsiųstas Bankui elektroniniu paštu yra prilyginamas rašytiniam Kliento
Bankui pateiktam Patvirtinimui
3.6. Klientas sutinka, kad, sudarant Sandorius telefonu, pokalbis telefonu gali būti
įrašomas, o pokalbio įrašas būtų naudojamas kaip įrodymas kilus ginčui tarp Šalių.
3.7. Sudarydamas Sandorį telefonu, Klientas privalo pasakyti savo, o jei Sandorį sudaro
Kliento atstovas, tai atstovo vardą ir pavardę, pareigas, juridinio asmens pavadinimą
(jei Klientas juridinis asmuo) ir, jei Bankas prašo, pateikti bet kurią kitą informaciją
ar dokumentus, būtinus Kliento tapatybei nustatyti. Sudarydamas Sandorį pirmą kartą
po Sutarties pasirašymo ir įgaliojimus nustatančio dokumento originalo gavimo Banke
dienos, Kliento atstovas telefonu nurodo ir atstovavimo pagrindą.
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3.8. Sandorio sudarymo metu Bankas ir Klientas privalo suderinti Būtinąsias Sandorio
sąlygas.
3.9. Sandoris laikomas sudarytu telefonu nuo momento, kai Bankas išvardija visas Būtinąsias
Sandorio sąlygas, o Klientas pareiškia, kad su jomis sutinka. Sudarytas Sandoris galioja
tol, kol Šalys pilnai įvykdo pinigines ir kitas prievoles, kylančias iš Sandorio.
3.10. Sudarius Sandorį, Šalys pasirašo Patvirtinimą.
3.11. Sudarius Sandorį telefonu:
3.11.1. Bankas iki tos pačios Banko darbo dienos pabaigos išsiunčia Patvirtinimą Klientui
Specialiojoje dalyje nurodytu Kliento fakso numeriu arba elektroninio pašto
adresu. Klientas ar jo įgalioti asmenys Patvirtinimą pasirašo ir ne v÷liau kaip iki
tos pačios Banko darbo dienos pabaigos išsiunčia Specialiojoje dalyje nurodytu
elektroniniu paštu arba fakso numeriu Bankui. Jei Klientas, gavęs Patvirtinimą iki
tos pačios Banko darbo dienos pabaigos jo nepasirašo ir negrąžina Bankui arba
nepareiškia pagrįstų pretenzijų d÷l Patvirtinime nustatytų Sandorio sąlygų
teisingumo, yra laikoma, kad Klientas su Patvirtinimo turiniu susipažino ir jam
neprieštarauja bei įsipareigoja tinkamai įvykdyti visas iš jo kylančias prievoles;
3.11.2. Kliento prašymu, Bankas ne v÷liau kaip iki kitos nei Sutarties 3.11.1 punkte
nurodytos Banko darbo dienos pabaigos išsiunčia Klientui 2 (du) Patvirtinimo
egzempliorius. Klientas ar jo įgalioti asmenys Patvirtinimą pasirašo ir ne v÷liau
kaip iki kitos Banko darbo dienos pabaigos nuo Patvirtinimo gavimo dienos vieną
Patvirtinimo egzempliorių išsiunčia Bankui. Patvirtinimą Klientas gali pasirašyti ir
pateikti Bankui Banko interneto svetain÷je nurodytame klientų aptarnavimo
padalinyje.
3.12. Sudarius Sandorį raštu, jis laikomas sudarytu nuo jo pasirašymo dienos. Šiuo atveju
papildomai Patvirtinimas Klientui n÷ra siunčiamas.
3.13. Atsisakymas patvirtinti sudarytą Sandorį arba Patvirtinimo neatsiuntimas Bankui laiku
neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų pagal sudarytą Sandorį vykdymo.
3.14. Tuo atveju, jeigu, sudarius Sandorį, reikalingi papildomi Šalių ar vienos iš jų
nurodymai, Šalys susitaria taikyti šiame Sutarties skirsnyje numatytą Šalių
komunikacijos tvarką ir sąlygas.
4. SANDORIŲ TINKAMO ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
4.1. Tinkamas Sandorių įvykdymas gali būti užtikrinamas vienu iš šių būdų:
4.1.1. bendros Sandorių sumos limito nustatymu 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 ir
sužinoti jam nustatyto limito dydį ir įsipareigoja jo neviršyti, o viršijus - nedelsiant
imtis visų teis÷tų veiksmų, kad pašalintų šį Sutarties pažeidimą;
4.1.2. Piniginių l÷šų, įskaitant ind÷lio, ir (ar) finansinių priemonių įkeitimu pasirašant
atitinkamus dokumentus.Piniginių l÷šų, įskaitant ind÷lio, ir (ar) finansinių priemonių
įkeitimu pasirašant atitinkamus dokumentus.
4.2. Banko nuomone, did÷jant rizikai, kad Klientas neįvykdys savo įsipareigojimų, Bankas
gali reikalauti padidinti Sandorio vykdymo užtikrinimui pateikto turto vertę, o Klientas
įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne v÷liau kaip iki kitos Banko darbo dienos pabaigos
nuo Banko pranešimo apie šiame punkte atsiradusias aplinkybes išsiuntimo, įvykdyti
Banko nurodymus.
4.3. Jeigu tinkamas atsiskaitymas tarp Šalių neįvyksta d÷l Kliento kalt÷s ar Klientas kitaip
pažeidžia Sandorio ar Sutarties sąlygas, Bankas iš Kliento Sandorio įvykdymo
užtikrinimui perduoto turto ne ginčo tvarka turi teisę be atskiro įsp÷jimo išieškoti visas
pagal Sutartį mok÷tinas sumas.
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5. ŠALIŲ TARPUSAVIO ATSISKAITYMAI
5.1. Pagal sudarytą Sandorį Šalys atsiskaito Patvirtinime nurodytą Atsiskaitymo datą.
5.2. Šalys gali teis÷s aktų nustatyta tvarka įskaityti viena kitai priešpriešinius mok÷jimų
reikalavimus ta pačia valiuta.
5.3. Šalims, be kitų Sutartyje nurodytų, taikomas toks mok÷jimo prievolių įvykdymo
užtikrinimo būdas:
5.3.1. jei Šalis v÷luoja atsiskaityti eurais nuo 1 (vienos) iki 2 (dviejų) Banko darbo dienų,
v÷luojanti atsiskaityti Šalis privalo sumok÷ti kitai Šaliai palūkanas, kurios
skaičiuojamos nuo uždelstos mok÷ti l÷šų sumos už kiekvieną pav÷luotą kalendorinę
dieną. Palūkanos apskaičiuojamos pagal vienos nakties EURIBOR, nustatytas kiekvieną
uždelstą dieną, padidintas 3 (trim) procentiniais punktais;
5.3.2. jei Šalis v÷luoja atsiskaityti eurais daugiau negu 2 (dvi) Banko darbo dienas,
v÷luojanti atsiskaityti Šalis privalo sumok÷ti kitai Šaliai palūkanas, kurios,
apskaičiuojamos nuo uždelstos mok÷ti sumos už kiekvieną pav÷luotą dieną. Palūkanos
apskaičiuojamos pagal vienos nakties EURIBOR, nustatytas kiekvieną uždelstą dieną,
padidintas 4,5 (keturiais sveikaisiais ir penkiomis dešimtosiomis) procentinio punkto;
5.3.3. jei Šalis v÷luoja atsiskaityti užsienio valiuta, kurios LIBOR yra skelbiamos,
palūkanos už mok÷jimo terminų praleidimą skaičiuojamos nuo uždelstos sumos už
kiekvieną pav÷luotą dieną. Palūkanos apskaičiuojamos pagal tos valiutos vienos
nakties LIBOR palūkanų normą, nustatytą kiekvieną uždelstą dieną, padidintą 3 (trim)
procentiniais punktais;
5.3.4. jei Šalis v÷luoja atsiskaityti užsienio valiuta, kurios LIBOR n÷ra nustatomos,
palūkanos už mok÷jimo terminų praleidimą skaičiuojamos nuo uždelstos sumos už
kiekvieną pav÷luotą dieną. Palūkanos apskaičiuojamos pagal centrinio Banko, tos
valiutos emitento, nustatytą vienos nakties palūkanų normą, padidintą 3 (trim)
procentiniais punktais. Jei n÷ra vienos nakties palūkanų normos – pagal Banko
pagrįstai parinktą tos valiutos rinkos palūkanų normą, už kurią Bankai pageidauja
paskolinti l÷šų kitiems Bankams, padidintą 3 (trim) procentiniais punktais.
5.4. Šalys įsipareigoja sumok÷ti palūkanas už mok÷jimo termino praleidimą tokia tvarka:
5.4.1. v÷luojant vykdyti įsipareigojimus pagal Sandorį (-ius), palūkanos už mok÷jimo
terminų praleidimą nuo likusios įsipareigojimų sumos turi būti sumok÷tos ne v÷liau
kaip iki įsipareigojimų pagal Sandorį (-ius) visiško įvykdymo;
5.4.2. Sutarties nutraukimo atveju palūkanos už mok÷jimo termino praleidimą nuo
likusios įsipareigojimų sumos turi būti sumok÷tos ne v÷liau kaip iki kitos Banko darbo
dienos, kai gaunama Suvestin÷;
5.4.3. v÷luojant sumok÷ti pagal Suvestinę, palūkanos už mok÷jimo termino praleidimą
nuo likusios įsipareigojimų sumos turi būti sumok÷tos ne v÷liau, kaip iki įsipareigojimų
pagal Suvestinę visiško įvykdymo datos.
5.5. Palūkanų už mok÷jimo terminų praleidimą sumok÷jimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo
visiško įsipareigojimų pagal sudarytą Sandorį įvykdymo. Iš Kliento gautų sumų pirmiausia
yra įvykdomos Kliento prievol÷s sumok÷ti palūkanas už mok÷jimo terminų praleidimą,
jeigu Bankas vienašališkai nenurodo kitaip.
5.6. Bankas turi teisę nevykdyti savo mok÷jimų pagal Sandorius tol, kol Klientas neįvykdys
savo mok÷jimo prievolių Bankui. Tokiu atveju Bankui n÷ra skaičiuojamos palūkanos už
mok÷jimo terminų praleidimą.
5.7. Šalis turi teisę atleisti kitą Šalį nuo palūkanų už mok÷jimo terminų praleidimą taikymo
kiekvienu konkrečiu atveju.
6. KITOS ŠALIŲ TEISöS IR PAREIGOS
6.1. Klientas suteikia Bankui teisę be atskiro Kliento nurodymo ir sutikimo, neįsp÷jus ir savo
nuožiūra nusirašyti visas pagal Sutartį Kliento Bankui mok÷tinas sumas iš visų Kliento
sąskaitų, esančių Banke. Bankas turi teisę, tačiau jokiu atveju ne pareigą, Patvirtinime
nurodytą Atsiskaitymo datą, įvykdyti Sandorį be atskiro Kliento nurodymo pervesdamas
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Kliento l÷šas ir (arba) Klientui priklausančias finansines priemones iš bet kurios Kliento
sąskaitos Banke į atitinkamą sąskaitą Banke tuo atveju, jeigu Klientas neįvykdo Sandorio
iki Patvirtinime nurodytos Atsiskaitymo datosBanko darbo laiko pabaigos.
6.2. Klientas suteikia Bankui teisę be atskiro Kliento nurodymo ir sutikimo, neįsp÷jus ir savo
nuožiūra pagal debeto pavedimus nurašyti visas Bankui Kliento pagal Sutartį mok÷tinas
l÷šas iš visų Lietuvos Respublikoje vykdančių veiklą kredito įstaigose atidarytų Kliento
sąskaitų arba išieškoti iš kito Kliento turto. Šis Kliento sutikimas yra neatšaukiamas ir
galioja, nurašant l÷šas kelis kartus.
6.3. Nurašydamas l÷šas 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 tos dienos Banko nustatytą negrynųjų pinigų
(valiutų) valiutos pirkimo kainą. Bankas taip pat turi teisę Kliento sąskaitose esančius
eurus pakeisti į užsienio valiutą pagal tos dienos Banko nustatytą negrynųjų pinigų
(valiutų) valiutos pardavimo kainą.
6.4. Klientas įsipareigoja pateikti visus Banko pagrįstai prašomus dokumentus, susijusius su
Kliento ūkine ir finansine veikla.
6.5. Šalys įsipareigoja per Šalims priimtiną laiką pateikti visą žinomą informaciją apie įvykius
arba aplinkybes, turinčias ar galinčias tur÷ti neigiamą įtaką Šalių geb÷jimui laiku ir
tinkamai vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
6.6. Klientas privalo atkreipti d÷mesį, kad:
6.6.1. Klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su Banko pateiktų sutarčių
nuostatomis bei Patvirtinimų sąlygomis, taikomomis Sandoriams;
6.6.2. Klientas privalo atidžiai peržiūr÷ti Patvirtinimo pranešimus ir nedelsiant pranešti,
jeigu yra klaidų;
6.6.3. Klientas privalo nuolat steb÷ti investicijas į finansines priemones ir jų pozicijas;
6.6.4. Klientas privalo aktyviai ir savo paties iniciatyva imtis priemonių, kurios leistų kaip
galima labiau sumažinti galimą investicijų į finansines priemones ir jų pozicijas
nuostolių riziką.
6.7. Toliau Sutarties 6.8 - 6.13 punktai taikomi, tik jeigu Klientas sudaro ne biržos Sandorius
(angl. OTC derivatives), kaip numatyta EMIR ir su ja susijusiuose teis÷s aktuose.
6.8. Klientas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jis n÷ra finansų sandorio šalis pagal
EMIR, tod÷l Bankas sudarydamas Sandorį laikys, kad Klientas nesiekia pagal EMIR
reikalavimus nustatytos tarpuskaitos ribos (ang. clearing threshold), kad Klientas visus
ne biržos Sandorius sudaro nor÷damas tik apsidrausti nuo rizikos (įskaitant rizikos,
tiesiogiai susijusios su komercine veikla, sumažinimą arba iždo finansavimo veiklą) ir
kad Klientas pagal Sandorį yra galutinis naudos gav÷jas. Jeigu kuri nors iš šių prielaidų
yra neteisinga (arba tampa neteisinga), Klientas įsipareigoja informuoti apie tai Banką
kiekvieną kartą prieš sudarant Sandorį.
6.9. 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 santrauką (jei įkaitas
buvo pateiktas). Jeigu Klientas turi prieštaravimų d÷l 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 Patvirtinime pateikta informacija ir
bus laikoma, kad Sandorių portfelis yra suderintas.
6.10.
Jeigu Klientas pagal EMIR reikalavimus turi įsigyti juridinio asmens identifikavimo
kodą (ang. LEI – Legal Entity Idetintifier) arba panašų kodą, arba atlikti kitus veiksmus,
Klientas turi įsigyti juridinio asmens identifikavimo kodą (LEI) arba panašų kodą, arba
atlikti kitus veiksmus laiku ir atsižvelgus į EMIR reikalavimus.
6.11.
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 tur÷tų pats pranešti sandorių duomenų
saugyklai vadovaudamasis EMIR. Klientas įsipareigoja pateikti Bankui visus ir teisingus
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duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant LEI kodą, 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 teis÷s aktų reikalavimais,
privalo pats teikti tokią Sandorių informaciją.
6.12.
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.
6.13.
Jeigu Klientas i) neįsigyja juridinio asmens identifikavimo kodo (LEI) arba panašaus
kodo, 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 d÷l nurodytų aplinkybių atsiradusioms klaidoms ištaisyti.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja neterminuotai.
7.2. Sutartis gali būti nutraukta:
7.2.1. Kliento ar Banko iniciatyva. Sutartis gali būti nutraukta, jei viena Šalis įsp÷jo raštu
(išsiunt÷ registruotą laišką Sutartyje nurodytais adresais) apie tai kitą Šalį ne mažiau
kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo
datos. Sutarties nutraukimo data gali būti tik Banko darbo diena;
7.2.2. Bankas turi teisę, bet jokiais atvejais ne pareigą, Banko iniciatyva nutraukti Sutartį
nedelsiant, nesikreipiant į teismą ir informavęs Klientą telefonu arba kitomis ryšio
priemon÷mis Sutartyje nurodytais Kliento adresais ir (arba) numeriais (ne v÷liau kaip
iki tos pačios Banko darbo dienos pabaigos išsiunčiant raštišką pranešimą Klientui
registruotu laišku Bankui žinomais Sutartyje nurodytais Kliento adresais), jeigu
Klientas iš esm÷s pažeidžia Sutartį vienu ar keliais iš žemiau nurodytų būdų:
7.2.2.1. Klientas ne mažiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas visiškai arba iš dalies
v÷luoja atsiskaityti su Banku pagal Sutartį ir (arba) Sandorį;
7.2.2.2. Banko ir/ar su juo susijusių asmenų raštišku pareikalavimu Klientas nevykdo
savo mok÷jimo prievolių pagal kitus susitarimus;
7.2.2.3. Bankui tampa žinoma, jog Klientas visiškai arba iš dalies neatsiskait÷ arba
v÷luoja atsiskaityti, nesumoka netesybų ir/ar palūkanų už mok÷jimo termino
praleidimą kitoms finansų institucijoms už panašaus pobūdžio paslaugas;
7.2.2.4. Bankui tampa žinoma, jog Klientas visiškai arba iš dalies neatsiskait÷ arba
v÷luoja atsiskaityti, vengia mok÷ti netesybas ir/ar palūkanas už mok÷jimo
termino praleidimą tretiesiems asmenims (išskyrus, kaip nurodyta 7.2.2.3
punkte), ir tai sukelia gr÷smę tolesniam Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį ir/ar
Sandorius vykdymui;
7.2.2.5. Klientas atsisako pateikti Banko pagrįstai prašomus dokumentus, susijusius su
Kliento veikla;
7.2.2.6. ;Klientas yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, reorganizuojamas,
bankrutuoja ar, Banko nuomone, yra pakankamas pagrindas teigti, kad bus
inicijuojamas vienas šių procesų;
7.2.2.7. Klientas atsisako Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinti bet kurį sudarytą
Sandorį;
7.2.2.8. paaišk÷ja, kad bet kuris Kliento pareiškimas ar patvirtinimas, dokumentai ar
informacija, kurią Klientas suteik÷ Bankui, yra ar tapo iš esm÷s neteisingi arba
klaidinantys, ar paaišk÷ja neigiama informacija apie Kliento reputaciją, ir Banko
nuomone, tai tur÷s esmin÷s neigiamos įtakos Sutarties ar Sandorio vykdymui;

5
Banko atstovo parašas

Kliento parašas

7.2.2.9. bet kuri Kliento sąskaita Banke, l÷šos 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;
7.2.2.10.jei (i) d÷l teis÷s aktų pakeitimų ar kitų priežasčių Sutarties ar Sandorio
vykdymas tampa neteis÷tas, arba (ii) pagal taikytinus teis÷s aktus bet kuri
Sutarties ar Sandorio nuostata tampa neteis÷ta ar neįvykdoma;
7.2.2.11.jeigu d÷l pasikeitusių aplinkybių, Bankui toliau vykdyti sutartį tampa ženkliai
reikšmingai nenaudinga, t.y. iš esm÷s padid÷ja įvykdymo kaina arba iš esm÷s
sumaž÷ja gaunamas įvykdymas;
7.2.2.12.Bankui tampa žinoma, kad Klientas nepateik÷ informacijos, jog įvyko bet koks
kitas įvykis, kuris gali daryti esminę neigiamą įtaką Kliento sugeb÷jimams vykdyti
įsipareigojimus, susijusius su sutartimi (pvz. valstyb÷s institucijų veiksmai,
taikomos sankcijos, patirti žymūs nuostoliai, pradedami teisminiai,
administraciniai ar kitokie ginčai ar procesai ar kita) ar paaišk÷ja kitos
aplinkyb÷s, kurios, Banko nuomone, gali tur÷ti esmin÷s neigiamos įtakos Kliento
geb÷jimui tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus
7.3. Jeigu viena Šalis kitai atsiunčia pranešimą apie Sutarties nutraukimą pagal 7.2.1 punktą,
nauji Sandoriai nesudaromi nuo tokio pranešimo išsiuntimo dienos imtinai. Pranešime
nurodytą pageidaujamą Sutarties nutraukimo dieną sudaroma Suvestin÷, ir visi tą dieną
galiojantys Sandoriai vykdomi Sutarties 7.6 – 7.11 punktuose nustatyta tvarka.
7.4. Jeigu Bankas nutraukia Sutartį 7.2.2 punkte nustatytais pagrindais, nauji Sandoriai
nesudaromi nuo Banko pranešimo telefonu ar kitomis ryšio priemon÷mis apie Sutarties
nutraukimą joje nurodytais Kliento adresais ir/arba telefono numeriais. Tą pačia dieną
yra sudaroma Suvestin÷, ir visi tą dieną galiojantys Sandoriai vykdomi Sutarties 7.6 –
7.11 punktuose nustatyta tvarka.
7.5. Sutartis laikoma visiškai nutraukta ir pasibaigusi, jei abi Šalys visiškai įvykd÷ mok÷jimo
prievoles pagal Suvestinę ir sumok÷jo palūkanas už mok÷jimo terminų praleidimą, jei
jos buvo taikomos.
7.6. Bankas Sutarties nutraukimo dieną sudaro Suvestinę. Suvestin÷je nurodomos Šalių
prievol÷s pagal uždelstus vykdyti Sandorius, išskyrus palūkanas už įsipareigojimų
įvykdymo terminų praleidimą ir prievoles pagal nutraukiamus Sandorius.
7.7. Suvestin÷ sudaroma, remiantis tokiomis nuostatomis:
7.7.1. Kliento Bankui pagal uždelstus ir nutraukiamus Sandorius mok÷tinos sumos
Suvestin÷je žymimos su pliuso ženklu; Banko Klientui pagal uždelstus ir nutraukiamus
Sandorius mok÷tinos sumos Suvestin÷je žymimos su minuso ženklu;
7.7.2. nutraukiant Neatid÷to vykdymo valiutų keitimo, išankstinio valiutų keitimo,
valiutų keitimo susitarimo ir valiutų apsikeitimo Sandorius, Banko gautinomis sumomis
būtų laikoma kiekviena suma, kurią Klientas įsipareigoja sumok÷ti pagal sudarytus
Sandorius. Banko mok÷tinomis sumomis būtų laikoma kiekviena suma, kurią Bankas
įsipareigoja sumok÷ti pagal sudarytus Sandorius;
7.7.3. kiekviena Banko gautina ir mok÷tina suma yra apskaičiuojama eurais pagal
pageidaujamą Sandorio nutraukimo dieną Banko nustatytą valiutos pirkimo ir
pardavimo kainą. Banko gautinos sumos apskaičiuojamos eurais pagal Banko nustatytą
valiutos pardavimo kainą. Banko mok÷tinos sumos apskaičiuojamos eurais pagal Banko
nustatytą valiutos pirkimo kainą;
7.7.4. atskirai sudedamos visos Banko gautinos ir Banko mok÷tinos sumos eurais;
7.7.5. mok÷jimo įsipareigojimų, vykdytinų nutraukiant Sutartį, suma gaunama sud÷jus
bendrą Banko gautiną ir bendrą Banko mok÷tiną sumas. Jei bendra pirmiau nurodytu
būdu apskaičiuota mok÷jimo įsipareigojimų, vykdytinų nutraukiant Sutartį, suma yra
teigiama, Klientas privalo sumok÷ti tokią sumą Bankui. Jei ji yra neigiama, Bankas
privalo sumok÷ti tokią sumą Klientui.
7.8. Bankas Specialiojoje dalyje Kliento nurodytu fakso numeriu arba elektroninio pašto
adresu išsiunčia Klientui Suvestinę. Jei Suvestin÷ yra išsiųsta iki Sutarties nutraukimo
dienos 15.30 valandos Kliento įgalioti asmenys pasirašo Suvestinę ir ne v÷liau kaip iki
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tos pačios Banko darbo dienos pabaigos išsiunčia Sutartyje nurodytu fakso numeriu ar
elektroninio pašto adresu Bankui, tuo patvirtindamas, kad Suvestin÷ yra gauta. Jei
Suvestin÷ išsiųsta po 15:30 valandos, ji pasirašoma ir išsiunčiama Bankui nedelsiant
kitą darbo dieną.
7.9. Jeigu Klientas, gavęs Suvestinę ne v÷liau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos pabaigos
nepareiškia pagrįstų pretenzijų d÷l sudarytos Suvestin÷s arba nepatvirtina jos gavimo,
yra laikoma, kad Klientas su jos turiniu susipažino ir jam neprieštarauja. Kliento
pageidavimu Bankas privalo paaiškinti savo apskaičiavimus, taikytus sudarant Suvestinę:
pateikti Reuters, Bloomberg ar pan. informacinių sistemų išrašus, liudijančius, kad
įsipareigojimų suma buvo apskaičiuota, atsižvelgiant į tos dienos rinkos kainų kitimo
intervalą. Šalys susitaria, kad tokių išrašų pateikimas bus tinkamas rinkos kainos
pagrįstumo įrodymas.
7.10. Bankas ne v÷liau kaip iki kitos Banko darbo dienos pabaigos išsiunčia registruotu
laišku Klientui vieną Suvestin÷s egzempliorių.
7.11. Šalis įsipareigoja sumok÷ti Suvestin÷je nurodytą, sumą kitai Šaliai ne v÷liau kaip iki
kitos Banko darbo dienos, kai buvo išsiųsta Suvestin÷, pabaigos.
8. NENUGALIMOS JöGOS APLINKYBöS
8.1. Šalis atleidžiama nuo delspinigių ir baudų mok÷jimo, jeigu ji įrodo, kad Sutarties
sąlygos neįvykdytos laiku ar tinkamai d÷l aplinkybių, kurių ji negal÷jo kontroliuoti ir
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negal÷jo užkirsti kelio atsirasti šioms
aplinkyb÷ms ir pasekm÷ms. Nenugalimos j÷gos aplinkyb÷mis bus laikoma: atsiskaitymų
sistemos Lietuvoje arba užsienyje sutrikimai, elektroninių sistemų sutrikimai ne d÷l
Banko kalt÷s (ši taisykl÷ netaikoma, jei Šalis gal÷jo įvykdyti prievolę kitais būdais), jei
šie įvykiai ir/ar aplinkyb÷s tiesiogiai tur÷jo įtakos šalių ar vienos iš jų galimyb÷ms
vykdyti Sutarties ir/ar konkretaus Sandorio sąlygas.
8.2. Šalys susitaria, kad atsiradus nenugalimos j÷gos aplinkyb÷ms, vadovausis Civilinio
kodekso 6.212 straipsniu.
8.3. Šalis, kuri d÷l nenugalimos j÷gos aplinkybių negali laiku arba tinkamai vykdyti
įsipareigojimų pagal Sutartį, privalo ne v÷liau kaip per 3 (tris) Banko darbo dienas
informuoti apie tai kitą Šalį. Pav÷luotas kitos Šalies informavimas ar informacijos
nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos j÷gos aplinkyb÷mis kaip pagrindu,
atleidžiančiu nuo atsakomyb÷s d÷l prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ne laiku ar
netinkamai ir netesybų atlyginimo.
8.4. Atsiradus nenugalimos j÷gos aplinkyb÷ms, Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas
Šalių sutartam terminui, tačiau Šalims nesuteikiama teis÷ nutraukti Sutartį. Terminas
Šalių susitarimu gali būti pratęstas.
8.5. Jei, pasibaigus Šalių sutartam terminui, Šalis, kuri buvo ar yra paveikta nenugalimos
j÷gos aplinkybių, toliau negali vykdyti įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę reikalauti
netesybų pasibaigus Šalių sutartam terminui arba nutraukti Sutartį pagal Sutarties
7.2.1 punktą ir panaikinti tarpusavio įsipareigojimus.

9. INTERESŲ KONFLIKTAI IR SKATINIMO PRIEMONöS
9.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bankas savo klientams siūlo labai platų investicinių paslaugų
spektrą, laikas nuo laiko gali kilti interesų konfliktas tarp Banko ir jo klientų, tarp
Banko klientų, įvairių Banko veiklos sričių ar tarp Banko ir kitų su Banku susijusių
bendrovių veiklos sričių. Bankas atidžiai išnagrin÷jo tas sritis, kuriose potencialiai gali
kilti interesų konfliktai. Tod÷l yra parengtos specialios priemon÷s, kurios užtikrina kaip
galima labiau sumažinti interesų konfliktų riziką. Šios priemones sudaro: užtikrinimas,
kad Banko veiklos sritys, tarp kurių gali kilti interesų konfliktai, būtų atskirtos viena
nuo kitos ir, kad joms netinkamos įtakos nedarytų kitos veiklos sritys; reikalavimas,
kad informacija apie galimai jautrias veiklos sritis būtų konfidenciali; patvirtinimas
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nurodymų, kad Banko darbuotojai (ir jų artimiausi šeimos nariai) negal÷tų tur÷ti
asmenin÷s naudos iš jų darbo su klientais sąskaita; visada reikalauti, kad klientų
pavedimai būtų tvarkomi vien tik vadovaujantis klientų interesais, neatsižvelgiant į
jokius nederamus veiksnius išreiškiančius kitų interesus.
9.2. Bankas yra patvirtinęs interesų konfliktų vengimo politiką, kurioje numatytos
priemon÷s, kaip tokie interesų konfliktai tur÷tų būti valdomi, siekiant jų išvengti, kad
jie nedarytų neigiamos įtakos Kliento interesams. Daugiau informacijos ar pačią
interesų konfliktų vengimo politiką galima gauti naudojantis internetu Banko
svetain÷je www.sb.lt.
10. GINČŲ SPRENDIMAS
10.1. Sutartis sudaryta, aiškinama ir visi su ja susiję ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka bei pagal atitinkamus tarptautinius
bankininkyst÷s ir kapitalo rinkų standartus. Ginčai, kylantys d÷l Sutarties ir/ar jos
vykdymo, tarp Banko ir Kliento sprendžiami derybų keliu.
10.2. Klientas, pasteb÷jęs netikslumų ar neatitikimų Banko pateiktoje informacijoje apie
ne biržos Sandorius ir (ar) atliktas operacijas, privalo nedelsiant, bet ne v÷liau kaip
per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo operacijos atlikimo dienos, raštu ar kitu
Bankui priimtinu būdu pateikti Bankui pretenziją. Šalys įsipareigoja nedelsiant prad÷ti
derybas d÷l ginčo išsprendimo. Jeigu ginčas n÷ra išsprendžiamas per 15 (penkiolika)
darbo dienų nuo derybų pradžios, Šalis gali kreiptis į kompetentingą Vilniaus miesto
teismą ar Lietuvos banką, ar kitą atitinkamą įgaliotą instituciją pagal Lietuvos
Respublikos teis÷s aktus. Klientas, pasirašydamas Sutartį, sutinka, kad Bankas,
vadovaudamasis EMIR nustatytais reikalavimais, praneštų priežiūros institucijoms apie
neišspręstus ginčus ir pateiktų kitą atitinkamą informaciją.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Sutartis negali būti laikoma Šalių įsipareigojimu sudaryti tarpusavio Sandorius.
11.2. Šalys pareiškia, kad jos turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį bei vykdyti visus
ja prisiimtus įsipareigojimus, o taip pat sudaryti finansinių priemonių Sandorius.
11.3. Sandorių sudarymas siekiant sumažinti neigiamą valiutų kursų pokyčių įtaką
būsimoms pajamoms ar turimam turtui užsienio valiuta yra laikomas rizikos mažinimo
priemone. Klientas patvirtina, kad yra įsp÷tas, kad Sandorių sudarymas siekiant gauti
pelno iš valiutų kursų pokyčių yra padidintos rizikos veikla. ir Klientas įsipareigoja visus
sprendimus d÷l Sandorių priimti pasitaręs su savo finansų patar÷jais, protingai ir
išsamiai apsvarstęs visus kiekvieno sudaromo Sandorio trūkumus ir privalumus.
11.4. Šalys susitaria, kad iki Sutarties pasirašymo sudaryti ir nepasibaigę Šalių tarpusavio
Sandoriai (3 priedas) nuo Sutarties sudarymo datos yra reglamentuojami Sutartimi.
11.5. Visi rašytiniai Šalių pranešimai turi būti siunčiami Specialiojoje dalyje nurodytais
adresais, išskyrus Banko pranešimus Klientui (patvirtinamos Banko ir Kliento sutartos
Sandorių sąlygos, nustatytos rinkos kainos ir/ar apskaičiuotos atsiskaitymų sumos),
nurodytus Sutarties prieduose, kurie gali būti siunčiami faksu, elektroniniu paštu ir kt.
ir kitas Sutartyje numatytas išimtis.
11.6. Šalys privalo informuoti viena kitą ne v÷liau kaip kitą Banko darbo dieną apie savo
rekvizitų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir
atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus,
neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
11.7. 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 d÷l
kokių nors priežasčių, tai jos bus nustatomos artimiausią Banko darbo dieną pagal
atitinkamus tarptautinius rinkos standartus (susitarimus).
11.8. Tuo atveju, jeigu pagal Sutartį ir/ar konkretų Sandorį nustatomos iš anksto nežinomos
rinkos kainos ir asmuo, kuris skelbia tokias kainas, padaro klaidų, kurias v÷liau jis
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ištaiso, pakeisdamas anksčiau paskelbtus duomenis, Šalys tą pačią dieną, kai sužino
apie tokius ištaisymus, privalo sumok÷ti viena kitai sumos skirtumą, atsiradusį d÷l
klaidingos ir teisingos kainos taikymo.
11.9. Sutarties straipsnių pavadinimai neturi įtakos Sutarties, jos punktų ar atskirų
nuostatų aiškinimui.
11.10. 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 teis÷ta sąlyga.
11.11. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija bei dokumentai Klientui
pateikiami ir kituose santykiuose tarp Banko ir Kliento vartojama lietuvių kalba,
išskyrus atvejus, kai Klientas pasirenka kitą Bankui priimtiną kalbą, kuria Bankas siūlo
pateikti informaciją. Tuo atveju, jeigu Sutartis ir (arba) Sandoris sudaromas keliomis
kalbomis ir tarp jų nustatomi neatitikimai – Šalys susitaria vadovautis Sutarties ir (arba)
Sandorio tekstu lietuvių kalba.
11.12. Banko santykiuose su Klientu iki Sutarties sudarymo ir Sutarčiai taikoma Lietuvos
Respublikos teis÷.
11.13. Sutartis ir jos priedai sudaryti lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą teisinę galią
turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai jos Šaliai.
11.14. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad:
11.14.1. Sutartis pasirašyta Šalies tinkamai įgalioto atstovo ir Šaliai sukuria galiojančias
teises ir prievoles;
11.14.2. Sutartį perskait÷, jos turinį ir pasekmes suprato, ir pasirašydamos Sutartį
patvirtino, kad jos nuostatos visiškai atitinka jų valią.
11.15. Bankas turi teisę vienašališkai keisti sutarties bendrosios dalies sąlygas ir su
sutartimi susijusius dokumentus. Apie pakeitimus pranešama – paskelbiama banko
interneto tinklalapyje ne v÷liau 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 sutar÷ d÷l naujų sąlygų.
12. KONFIDENCIALUMAS
12.1. Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra laikoma konfidencialia
ir viešai neskelbiama tretiesiems asmenims be kitos Sutarties Šalies išankstinio
rašytinio sutikimo, išskyrus informacijos atskleidimą:
12.1.1. Sutartyje numatytais ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais privalomais
atvejais;
12.1.2. kai tokia informacija yra vieša (išskyrus atvejus, kai ji tapo vieša d÷l Sutarties
pažeidimo);
12.1.3. asmenims, teikiantiems audito paslaugas ir pagal Sutartį atliekantiems Banko arba
Kliento veiklos ar finansin÷s atskaitomyb÷s auditą;
12.1.4. advokatams, kurie teikia teisines paslaugas, susijusias su Sutarties sudarymu ir/ar
vykdymu, bet kuriai iš Šalių;
12.1.5. prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių pateik÷jui ir/arba savininkui;
12.1.6. Kliento akcininkams/dalininkams;
12.1.7. numatomam Banko teisių ir/arba pareigų per÷m÷jui ar turto įgij÷jui (įskaitant
atvejus, kai Bankas kredito reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties, pateikia kaip
finansinį užstatą) ir/arba Banko patronuojančiai ir dukterinei bendrov÷ms, taip
pat jų dukterin÷ms bendrov÷ms bei jų visų padaliniams. Bankas taip pat turi teisę,
su kuria Klientas sutinka ir suteikia Bankui, gauti tokio pobūdžio informaciją iš šių
bendrovių;
12.1.8. asmenims teikiantiems Bankui paslaugas, susijusias su finansinių paslaugų teikimu
pagal Sutartį;
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12.1.9. kitiems bankams ar kredito įstaigoms Sutartyje numatytoms Banko teis÷ms
įgyvendinti.
12.2. Klientui netinkamai vykdant ar nevykdant mok÷jimo įsipareigojimų pagal Sutartį
ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Klientas sutinka bei suteikia teisę Bankui
atskleisti informaciją apie Klientą ir/arba Sutartį bei Kliento įsipareigojimus pagal ją
bet kuriems tretiesiems asmenims, taip pat viešai, ir/arba rinkti informaciją apie
Klientą iš trečiųjų asmenų pačiam Bankui tiesiogiai ar pasinaudojant kitų asmenų
paslaugomis.
12.3. Klientas sutinka, kad Bankas rinktų visą Sutartyje nurodytą informaciją apie Klientą,
tvarkytų surinktus duomenis ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teis÷s aktų
reikalavimais, teiktų bet kokią gautą informaciją į Lietuvos banko sudaromą ir valdomą
Paskolų rizikos duomenų bazę.
12.4. Klientas, pasirašydamas Sutartį, išreiškia sutikimą, kad Bankas, vadovaudamasis EMIR
reikalavimais, teiktų Sandorių informaciją duomenų saugyklai arba trečiajai šaliai, kuri
perduotų šią informaciją sandorių duomenų saugyklai, neatsižvelgiant į duomenų
neatskleidimo arba konfidencialumo sutartis, arba Banko paslapčių arba duomenų
slaptumo reikalavimus.

13. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
13.1. Atsiskaitymo data – tai Banko ir Banko partnerio darbo diena, kurią Šalys turi visiškai
atsiskaityti pagal Sandorį.
13.2. Bankas – AB Šiaulių bankas, rekvizitai nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje.
13.3. Banko darbo diena – tai bet kuri Banko darbo diena, kurią Bankas, vykdydamas
įprastinę veiklą atlieka visas mok÷jimo operacijas ir teikia visas paslaugas pagal
Sutartį.
13.4.
Banko darbo laikas – tai laikas, kai Bankas, vykdydamas įprastinę veiklą atlieka visas
mok÷jimo operacijas ir teikia paslaugas pagal Sutartį.
13.5.
Bendroji dalis – tai Sutarties dalis, nustatanti bendruosius Šalių įsipareigojimus,
susijusius su Sandorių sudarymu.
13.6. Būtinosios Sandorio sąlygos – tai Sutarties 2 priede nurodytos atskiros rūšies
Sandoriams sudaryti būtinos sąlygos, d÷l kurių sudarydamos Sandorį turi susitarti Šalys,
kad Sandoris būtų laikomas sudarytu.
13.7. EMIR – 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
648/2012 d÷l ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir
sandorių duomenų saugyklų (angl. European Markets Infrastructure Regulation);
13.8. Išvestinių Finansinių priemonių Sandoris (arba – Sandoris) – tai bet kuris iš
Sutarties 1 priede nurodytų Sandorių, jų rūšys ir deriniai, nustatyta tvarka sudaromi,
vykdant Sutarties sąlygas.
13.9. Klientas – tai Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytas asmuo.
13.10. LIBOR – tai Londono tarpbankin÷s rinkos vidutin÷s palūkanų normos, pagal kurias
Bankai pageidauja paskolinti l÷šų užsienio valiuta kitiems Bankams..
13.11. Mok÷jimo įsipareigojimų, vykdytinų nutraukiant Sutartį, suvestin÷ (arba –
Suvestin÷) – tai dokumentas, kuriame nurodyta Mok÷jimo įsipareigojimų, vykdytinų
nutraukiant Sutartį, suma ir jos apskaičiavimo būdas. Į šią sumą neįskaitomos
palūkanos už prievolių įvykdymo terminų praleidimą. Suvestin÷ sudaroma, nutraukiant
Sutartį.
13.12. Neatid÷to vykdymo atsiskaitymas – tai pinigin÷s prievol÷s įvykdymas ne v÷liau kaip
per dvi Banko darbo dienas nuo Sandorio sudarymo dienos.
13.13. Nutraukiamas Sandoris – tai Sandoris, kuris yra nutraukiamas anksčiau, negu
Patvirtinime nustatyta paskutin÷ Atsiskaitymo data, ir kuris turi būti vykdomas pagal
Suvestinę.
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13.14. Patvirtinimas – tai Sutarties neatskiriama dalimi esantis, Banko nustatytos formos
atitinkantis Sutarties priedas, įforminantis konkretų vieną Sandorį ir kuriame
nurodomos visos suderinto Sandorio sąlygos.
13.15. Rinkos kaina – tai d÷l pasiūlos ir paklausos santykio nusistov÷jusi kaina.
13.16. Sandorio galiojimo laikas – tai laikas nuo Sandorio sudarymo momento iki visiško
Šalių atsiskaitymo pagal Sandorį.
13.17. Sandorio sudarymo data – tai Banko darbo diena, kurią Šalys sudar÷ Sandorį.
13.18. Sandorio trukm÷ – tai laikas nuo Sandorio sudarymo datos iki Šalių sutartos Sandorio
Atsiskaitymo datos.
13.19. Specialioji dalis – tai Sutarties dalis, kurioje nurodomi Šalių rekvizitai ir specialieji
Šalių įsipareigojimai, sudarant Sandorius.
13.20. Sutartis – tai ši išvestinių finansinių priemonių Sandorių sutartis ir visi jos priedai.
13.21. Šalis – tai Bankas arba Klientas atskirai.
13.22. Šalys – tai Bankas ir Klientas kartu.
13.23. Tretieji asmenys – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus Banką ir Klientą.
13.24. Uždelstas vykdyti Sandoris – tai Sandoris, kurio viena Šalis Sutarties galiojimo metu
neįvykd÷ mok÷jimo prievol÷s iki Patvirtinime nustatytos Atsiskaitymo datos.
13.25. EURIBOR –vidutin÷s Europos tarpbankin÷s rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai
pageidauja (pasiruošę) paskolinti l÷šų eurais kitiems bankams.
Priedai:
1. Sutarties pagrindu sudaromų sandorių sąrašas;
2. Būtinųjų Sandorių sąlygų aprašas;
3. Sąrašas galiojančių Banko ir Kliento iki Sutarties pasirašymo sudarytų sandorių;
4. Išankstinio valiutos keitimo sandorio patvirtinimo forma;
5. Išankstinio valiutos keitimo sandorio uždarymo patvirtinimo forma;
Aš, Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtinu, kad man priklausantį Sutarties egzempliorių su
visais jos priedais gavau, su jais susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis.

Bankas:
AB Šiaulių bankas

Klientas:
[vardas, pavard÷]

[vardas, pavard÷]
(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.
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1 IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ
SUTARTIES PRIEDAS

SUTARTIES PAGRINDU SUDAROMŲ SANDORIŲ SĄRAŠAS
Sandorio
pavadinimas
Neatid÷to vykdymo
valiutų keitimo
Sandoris

Santrumpa arba
angliškas
atitikmuo
Spot

Išankstinis valiutų
keitimo Sandoris

Foreign Exchange
Forward
(FX Forward)

Išankstinis valiutų
keitimo Sandoris,
sumokant tik kainos
skirtumą

Non – Deliverable
Forward, (NDF)

Apibr÷žimas

Tai dvišalis susitarimas pirkti ar parduoti sutartą
valiutos sumą už kitą valiutą pagal Sandorio
sudarymo metu nustatytą kainą ir atsiskaityti ne
v÷liau kaip per dvi Banko darbo dienas nuo
Sandorio sudarymo datos.
Tai dvišalis susitarimas pirkti ar parduoti sutartą
valiutos sumą už kitą valiutą sutartą datą
ateityje pagal Sandorio sudarymo metu
nustatytą kainą.
Tai išankstinis valiutų keitimo susitarimas,
kuriuo šalys įsipareigoja padengti parduodamos
ar perkamos valiutos kainos, nustatytos
išankstinio valiutų Sandorio Atsiskaitymo datai,
ir valiutos kainos, nustatomos sutartai datai, bet
ne anksčiau kaip prieš dvi Banko darbo dienas iki
Atsiskaitymo datos, skirtumą.
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2 IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ
SUTARTIES PRIEDAS

Atsiskaitymo data
Banko parduodamos valiutos pavadinimas
Banko perkamos arba parduodamos valiutos
suma
Banko perkamos valiutos pavadinimas
Išankstinio valiutų pirkimo ar pardavimo
kaina
Rinkos kainos nustatymo data
Valiutos pirkimo arba pardavimo kaina
FP pavadinimas
FP kaina sudarymo metu
FP kiekis
Palūkanų norma
Valiuta
Pagrindin÷ suma

Valiutų apsikeitimo
Sandoris (FX Swap)

Išankstinis valiutų
keitimo susitarimo
Sandoris, sumokant
tik kainos skirtumą

Išankstinio valiutų
keitimo Sandoris

Sąlygos

Neatid÷to vykdymo
valiutų keitimo
Sandoris

BŪTINOSIOS SANDORIŲ SĄLYGOS

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip
Taip

Taip

Taip

Taip
Taip

Taip
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3 IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ
SUTARTIES PRIEDAS
GALIOJANTYS SANDORIO ŠALIŲ SUDARYTI SANDORIAI

Šalys susitaria, kad šie iki Sutarties pasirašymo Šalių sudaryti Sandoriai nuo Sutarties pasirašymo
datos yra reglamentuojami Sutartimi:

Nr.

Sandorio pavadinimas

Sandorio Nr.

Paskutin÷ Atsiskaitymo
data

1.
2.
3.
...

Bankas

Klientas

AB Šiaulių bankas
(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.
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4 IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ
SUTARTIES PRIEDAS

IŠANKSTINIO VALIUTOS KEITIMO SANDORIO PATVIRTINIMAS Nr. FW_YYMMDD_[nr]

BANKAS:
Adresas:
Kodas:

AB Šiaulių bankas
Tilž÷s g.149, LT-76348 Šiauliai
112025254

KLIENTAS
Adresas:
Asm. kodas/kodas

Sandorio sudarymo data
Sandorio atsiskaitymo diena
Sandorio kaina:
Neatid÷to atsiskaitymo valiutos kursas Sandorio
sudarymo metu
Sandorio valiutos kursas
Sandorio ir neatid÷to atsiskaitymo valiutos kurso
skirtumas
Kliento parduodama valiuta:
Valiutos kodas
Suma
Suma žodžiais
Banko parduodama valiuta:
Valiutos kodas
Suma
Suma žodžiais
Atsiskaitymo valiuta:
Valiutos kodas
Atsiskaitymo būdas
Sandorio vykdymo užtikrinimas įkeičiant Įkeitimo sutarties Specialiojoje dalyje nurodytus Įkeitimo
objektus
Banko reikalaujama bendra Įkeitimo objektų rinkos
vert÷ (% nuo Sandorio sumos)
Banko reikalaujama Įkeitimo objektų vert÷ (Valiuta)
Suma žodžiais
Kliento įsipareigojimo Bankui pagal Sandorį ir
Įkeitimo objektų rinkos vert÷s santykis negali būti
didesnis už (%)
Kliento Bankui įkeičiami Įkeitimo objektai:
Pinigin÷s l÷šos (suma, valiuta):
Ind÷lis (suma, valiuta, ind÷lio sąskaitos Nr.)
Finansin÷s priemon÷s (pavadinimas, ISIN, kiekis, FP
rinkos vert÷, įkeitimo koeficientas, FP įkaito vert÷)
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Papildomos sąlygos:
Atsiskaitymo
dienos
parduodamos/perkamos Pagal susitarimą
valiutos kurso nustatymas
Sąlygos
1. Sandorio sudarymo ir vykdymo tvarka bei Šalių atsakomyb÷ už Sandorio vykdymą ar netinkamą vykdymą
nustatyta Pagrindin÷je Išvestinių finansinių priemonių sutartyje nr. ___, o šis Patvirtinimas yra sudedamoji
Sutarties dalis.
2. Jei klientas, gavęs Sandorio patvirtinimą faksu ar el. paštu, per Šalims priimtiną laiką, bet ne v÷liau,
kaip iki tos pačios Banko darbo dienos pabaigos jo nepasirašo ir negrąžina Bankui, nepareiškia pagrįstų
pretenzijų d÷l Patvirtinime nustatytų Sandorio sąlygų teisingumo, yra laikoma, kad Klientas su
Patvirtinimo turiniu susipažino ir jam neprieštarauja.
3. Nepagrįstas atsisakymas patvirtinti sudarytą Sandorį arba Patvirtinimo neatsiuntimas laiku neatleidžia
Šalies nuo Sandorio Patvirtinime nustatytų įsipareigojimų vykdymo.
4. Piniginių l÷šų ir /arba Finansinių priemonių įkeitimas
Klientas šiuo Patvirtinimu įsipareigoja įkeisti Bankui turto, kurio, Banko nuomone, pakanka užtikrinti Kliento
galimiems įsipareigojimams iš šio Sandorio vykdymui. Jei Klientas nevykdo šio įsipareigojimo, Bankas turi
teisę nesudaryti Sandorio ar įvykdyti Sandorį prieš terminą. Bankas turi teisę, bet ne įsipareigojimą,
realizuoti rinkoje įkeistą turtą bei nutraukti Sandorį, neįsp÷jęs Kliento, jei d÷l rinkos sąlygų, Banko
nuomone, kyla gr÷sm÷, kad įkeisto turto gali neužtekti Kliento įsipareigojimams įvykdyti.
5. Kliento įsipareigojimas, kylantis iš Sandorio, gali būti skaičiuojamas kiekvieną dieną, vadovaujantis Banko
vidaus tvarkomis. Jei Kliento įsipareigojimo ir Įkaito santykis viršija Patvirtinime numatytą lygį, tuomet
Bankas turi teisę Kliento prašyti papildyti Įkaitą. Klientas privalo papildyti Įkaitą per vieną darbo dieną nuo
tada, kai Bankas išsiunt÷ Klientui tokį pranešimą, jeigu pranešime nenurodyta kitaip. Jei Klientas laiku
nepapildo Įkaito, Bankas turi teisę įvykdyti Sandorį prieš terminą savo nuožiūra, atsižvelgdamas į rinkos
sąlygas tą dieną.
6. Įsipareigojimų įskaitymas.
Kliento ir Banko įsipareigojimai vienas kitam, kilę iš šio Sandorio, gali būti tarpusavyje įskaitomi.
7. Klientas patvirtina, kad jis visiškai suvokia sudaromo Sandorio finansines ir ekonomines prielaidas,
sąlygas, jų reikšmę ir galimas pasekmes, pasikeitus situacijai finansų rinkose.
8. Įsp÷jame, kad Jūs ketinate sudaryti Sandorį, kuris remiantis Jūsų pateikta informacija, yra netinkamas.
Sandoris bus vykdomas kaip konkretus Jūsų nurodymas Bankui tiksliai ir nenukrypstant nuo pateiktų sąlygų.
Informuojame, kad Bankas nebus atsakingas už nuostolius ir kitas neigiamas pasekmes, kurių riziką šiuo
nurodymu Jūs prisiimate.
Kliento vardas pavard÷ ir parašas: ...........................................................

Bankas

Klientas

AB Šiaulių bankas
(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.
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5 IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIŲ
SUTARTIES PRIEDAS

IŠANKSTINIO VALIUTOS KEITIMO SANDORIO (NDF) UŽDARYMO PATVIRTINIMAS Nr.
FW_YYMMDD_[nr]
BANKAS:
Adresas:
Kodas:

AB Šiaulių bankas
Tilž÷s g.149, LT-76348 Šiauliai
112025254

KLIENTAS
Adresas:
Asm. kodas / kodas

Sandorio sudarymo data
Sandorio atsiskaitymo diena
Sandorio kaina:
Neatid÷to atsiskaitymo valiutos kursas
Sandorio sudarymo metu
Sandorio valiutos kursas
Sandorio ir neatid÷to atsiskaitymo valiutos
kurso skirtumas
Atsiskaitymo dienos parduodamos/perkamos
valiutos kursas
Atsiskaitymas
Valiutos kodas
Suma
Suma žodžiais
Sąlygos
1. Sandorio sudarymo ir vykdymo tvarka bei Šalių atsakomyb÷ už Sandorio vykdymą ar netinkamą vykdymą
nustatyta Pagrindin÷je Išvestinių finansinių priemonių sutartyje nr. ___, o šis Patvirtinimas yra sudedamoji
Sutarties dalis.
2. Jei klientas, gavęs Sandorio patvirtinimą faksu ar el. paštu, per Šalims priimtiną laiką, bet ne v÷liau,
kaip iki tos pačios Banko darbo dienos pabaigos jo nepasirašo ir negrąžina Bankui, nepareiškia pagrįstų
pretenzijų d÷l Patvirtinime nustatytų Sandorio sąlygų teisingumo, yra laikoma, kad Klientas su
Patvirtinimo turiniu susipažino ir jam neprieštarauja.
3. Nepagrįstas atsisakymas patvirtinti sudarytą Sandorį arba Patvirtinimo neatsiuntimas laiku neatleidžia
Šalies nuo Patvirtinime nustatytų įsipareigojimų vykdymo.
4. Įsipareigojimų įskaitymas.
Kliento ir Banko įsipareigojimai vienas kitam, kilę iš šio Sandorio, gali būti tarpusavyje įskaitomi.
5. Klientas patvirtina, kad jis visiškai suvokia sudaromo Sandorio finansines ir ekonomines prielaidas,
sąlygas, jų reikšmę ir galimas pasekmes, pasikeitus situacijai finansų rinkose.

Bankas

Klientas

AB Šiaulių bankas
(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.
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