INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
Redakcija aktuali nuo 2015-12-21

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios Investicinių paslaugų teikimo sąlygos (toliau –
Sąlygos) parengtos remiantis Finansinių priemonių rinkų
įstatymo ir Lietuvos banko patvirtintų Investicinių paslaugų
teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių
nuostatomis, bei nustato bendruosius reikalavimus, kurių AB
Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas –
Tilžės g. 149, LT- 76348, Šiauliai, Lietuvos Respublika,
duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre.
Banko priežiūros institucija – Lietuvos bankas, licencijos Nr. 7.
Banko elektroninio pašto adresas info@sb.lt, Banko telefonas
(8 41) 595 607, Banko interneto svetainės adresas www.sb.lt)
(toliau - Bankas) laikosi, teikdamas investicines paslaugas ir (ar)
papildomas paslaugas klientams.
1.2. Klientas su Banku bendrauja ir dokumentus bei
informaciją gauna ir teikia valstybine kalba. Sutartyje gali būti
numatyta, jog greta valstybinės kalbos bus pasirenkama ir kita
kalba – anglų arba rusų.
1.3. Informacija ir visi pranešimai tarp Banko ir Kliento gali
būti perduodami šiose Sąlygose ir Sutartyje nustatytais būdais,
o Kliento pavedimai dėl Finansinių priemonių gali būti teikiami ir
gaunami Sutartyje numatytais būdais.
2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS
2.1. Anketa - dokumentas, kuriame Klientas pateikia
informaciją apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje,
finansinę patirtį, tikslus, kurių siekia naudodamasis
Paslaugomis.
2.2. Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo
bendrosios taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) – Banko
valdybos patvirtintos ir Banko viešai skelbiamos taisyklės,
nustatančios bendruosius reikalavimus finansinių paslaugų
teikimui Banke.
2.3. Finansinė priemonė - taip kaip apibrėžta FPRĮ.
2.4. FPRĮ - Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkų
įstatymas
kartu su visais vėlesniais pakeitimais ir (ar)
papildymais;
2.5. Investicinės paslaugos - taip kaip apibrėžta FPRĮ.
2.6. Klientas - fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Bankas teikia
Investicines ir (ar) Papildomas paslaugas arba, kuris kreipiasi į
Banką dėl Investicinių ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo.
2.7. Konkrečių Paslaugų teikimo sąlygos - tam tikrų Banko
teikiamų Investicinių ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo sąlygos.
2.8. Papildomos paslaugos - taip kaip apibrėžta FPRĮ.
2.9. Paslaugos - Investicinės paslaugos ir Papildomos
paslaugos.
2.10. Sutartis - Banko su Klientu sudaryta sutartis dėl
Investicinių ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo.
3. PRINCIPAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI
3.1. Bankas, teikdamas Klientui Investicines paslaugas ir (ar)
Papildomas
paslaugas,
veikia
sąžiningai,
teisingai,

profesionaliai, geriausiomis Klientui sąlygomis ir jo interesais,
laikydamasis šių Sąlygų, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų.
3.2. Atskirų Investicinių ir Papildomų paslaugų teikimo
sąlygos ir tvarka numatomi atskirai tarp Banko ir Kliento
sudaromoje Sutartyje bei Konkrečių Paslaugų teikimo
sąlygose.
3.3. Teikdamas Investicines ir (ar) Papildomas paslaugas,
Bankas vadovaujasi Banko patvirtinta Interesų konfliktų
vengimo tvarka.
3.4. Vykdydamas Klientų pavedimus, Bankas veikia
vadovaudamasis Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo
tvarka (toliau – Pavedimų vykdymo tvarka).
3.5. Bankas, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais ir
siekdamas, kad Klientas galėtų priimti pagrįstą investicinį
sprendimą, pateikia apibendrintą Finansinių priemonių
pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymą. Aprašymas yra
pritaikytas neprofesionaliam Klientui, kurio žinios ir patirtis
investavimo srityje yra minimalios.
3.6. Papildomai prie šių Sąlygų, Banko ir Kliento santykiams
pagal šias bei visas kitas tarp Banko ir Kliento sudarytas
paslaugų teikimo sąlygas ir Sutartis dėl Banko paslaugų teikimo
Klientui, taikomos ir kitos Banko patvirtintų ir viešai skelbiamų
Bendrųjų taisyklių nuostatos.
3.7. Sutartis, Sąlygos, Konkrečių Paslaugų teikimo sąlygos,
Finansinių priemonių ir joms būdingų rizikų aprašymas,
Investicinių paslaugų įkainiai, Pavedimų vykdymo tvarka ir
Interesų konfliktų vengimo tvarka sudaro vientisą Kliento ir
Banko susitarimą dėl Sutartyje nurodytų Investicinių ir (ar)
Papildomų paslaugų teikimo.
3.8. Klientas gali susipažinti su ir Bendrosiomis taisyklėmis,
Sąlygomis, Finansinių priemonių ir joms būdingų rizikų
aprašymu, Interesų konfliktų vengimo tvarka, Pavedimų
vykdymo tvarka ir Investicinių paslaugų įkainiais Banko
interneto svetainėje www.sb.lt bei gali gauti šių dokumentų
kopijas bet kuriame Banko padalinyje. Klientui taip pat
sudaromos galimybės susipažinti bei gauti Konkrečių Paslaugų
teikimo sąlygas.
3.9. Laikoma, kad Klientas sutinka su Bendrosiomis
taisyklėmis, Sąlygomis, Pavedimų vykdymo tvarka, Interesų
konfliktų vengimo tvarka ir Investicinių paslaugų įkainiais
sudarydamas Sutartį.
3.10. Esant neatitikimui tarp Bendrųjų taisyklių nuostatų ir šių
Sąlygų, taikomos Sąlygų nuostatos. Esant neatitikimui tarp
Sąlygų ir Konkrečių Paslaugų teikimo sąlygų, taikomos
Konkrečių Paslaugų teikimo sąlygos. Esant neatitikimui tarp
Sutarties sąlygų ir Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių,
Sąlygų, Konkrečių paslaugų teikimo sąlygų, Pavedimų vykdymo
tvarkos ar Investicinių paslaugų įkainių, taikomos Sutarties
sąlygos. Esant neatitikimui tarp daugiau nei viena kalba
surašytų dokumentų lietuviško teksto ir jų vertimo į užsienio
kalbą, vadovaujamasi lietuvišku tekstu.
3.11. Bankas turi teisę pakeisti Sąlygas, Pavedimų vykdymo
tvarką, Interesų konfliktų vengimo tvarką, Investicinių paslaugų
įkainius ar Sutartis Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Apie
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pakeitimus Bankas informuoja Klientą Sutartyje nustatytais
terminais ir būdais.
4. KLIENTŲ SKIRSTYMAS Į KATEGORIJAS
4.1. Bankas priskiria Klientus neprofesionaliųjų klientų,
profesionaliųjų klientų ar tinkamos sandorio šalies
kategorijoms bei Sutartyje nurodo ar atskirai praneša Klientui,
kuriai kategorijai Klientas yra priskirtas.
4.2. Neprofesionaliųjų klientų kategorijai priskirtiems
Klientams taikomas aukščiausias investuotojų interesų
apsaugos lygis.
4.3. Klientas, priskirtas neprofesionaliųjų klientų kategorijai,
turi teisę įstatymų nustatytais atvejais prašyti Banko taikyti jam
žemesnį Kliento apsaugos lygį. Tokiu atveju, Bankas turi teisę
prašyti tam tikrų dokumentų ir (ar) informacijos, siekiant
įvertinti, ar Klientas atitinka teisės aktuose nustatytus
profesionaliojo kliento ar tinkamos sandorio šalies kategorijai
taikomus reikalavimus. Priskyrimas profesionaliojo kliento ar
tinkamos sandorio šalies kategorijai, reikštų žemesnio
investuotojų apsaugos lygio taikymą.
4.4. Profesionaliaisiais klientais be atskiro pripažinimo
laikomi:
4.4.1. licencijuoti ir (arba) kitu būdu prižiūrimi subjektai,
veikiantys finansų rinkose, − kredito įstaigos, finansų maklerio
įmonės, kitos licencijuotos ir (arba) prižiūrimos finansų įstaigos,
draudimo įmonės, kolektyvinio investavimo subjektai ir jų
valdymo įmonės, pensijų fondai ir jų valdymo įmonės,
prekiautojai biržos prekėmis ir išvestinėmis priemonėmis dėl
biržos prekių, ateities sandoriais savo lėšomis prekiaujantys
asmenys ir kiti instituciniai investuotojai. Šiame punkte
nurodytiems profesionaliesiems klientams priskiriami Europos
Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių licencijuoti ir (arba)
prižiūrimi subjektai;
4.4.2.
didelės įmonės, atitinkančios bent 2 iš šių kriterijų:
4.4.2.1. balanse nurodyto turto vertė – ne mažiau kaip 20
milijonų eurų;
4.4.2.2. pardavimo grynosios pajamos – ne mažiau kaip 40
milijonų eurų;
4.4.2.3. nuosavos lėšos – ne mažiau kaip 2 milijonai eurų.
4.4.3.
šalių vyriausybės ir savivaldybės, valstybės skolos
valdymą vykdantys subjektai, centriniai bankai, Pasaulio bankas,
Tarptautinis valiutos fondas, Europos centrinis bankas,
Europos investicijų bankas ir kitos panašios tarptautinės ir
tarpvalstybinės institucijos;
4.4.4.
kiti instituciniai investuotojai, kurių pagrindinė veiklos
sritis yra investavimas į finansines priemones, įskaitant
subjektus, kurie verčiasi turto investavimu ar dalyvauja kituose
finansavimo sandoriuose.
4.5. Bankas gali asmenį pripažinti profesionaliuoju klientu, kai
jis atitinka bent 2 iš šių kriterijų:
4.5.1.
per pastaruosius keturis metų ketvirčius klientas
kiekvieną ketvirtį atitinkamoje rinkoje yra vidutiniškai sudaręs
po 10 didelių – vieno sandorio vertė yra ar viršija 100 000 eurų –
sandorių;
4.5.2.
kliento finansinių priemonių portfelis, įskaitant
pinigines lėšas, viršija 500 tūkstančių eurų;
4.5.3.
klientas profesionaliai dirba arba dirbo finansų
sektoriuje ne mažiau kaip vienerius metus ir eina ar ėjo tokias
pareigas, kurios reikalauja žinių apie klientui numatomas teikti

paslaugas ar numatomus sudaryti sandorius, pavyzdžiui, į jo
darbo funkcijas įeina investicinių sprendimų priėmimas.
4.6. Taisyklių 4.5 punkte nurodytus kriterijus atitinkantiems
klientams Bankas gali netaikyti kai kurių investuotojų apsaugos
priemonių, jeigu:
4.6.1. klientas yra raštu ar kitu Bankui priimtinu būdu
patvarioje laikmenoje pareiškęs Bankui, kad pageidauja būti
pripažintas profesionaliuoju klientu – arba dėl visų teikiamų
paslaugų ir sudaromų sandorių, arba tik dėl tam tikrų paslaugų ir
sudaromų sandorių arba sandorių ar finansinių priemonių tipų;
4.6.2. Bankas sutartyje, sudarytoje su klientu, yra aiškiai raštu
nurodęs klientui, kurios investuotojų apsaugos priemonės jam
netaikomos;
4.6.3. klientas sutartyje yra raštu patvirtinęs, kad yra
susipažinęs ir suvokia pasekmes, kurias sukelia tam tikrų
investuotojų apsaugos priemonių atsisakymas.
4.7. Jei Klientas priskiriamas profesionaliųjų klientų
kategorijai, jam netaikomos FPRĮ 22 ir 24 straipsniuose bei 25
straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos investuotojų apsaugos
priemonės, jei Šalys nesusitaria kitaip.
4.8. Klientas, priskirtas profesionaliųjų klientų kategorijai, turi
teisę atsisakyti savo, kaip profesionaliojo kliento, statuso bei
prašyti taikyti aukštesnį ar žemesnį investuotojų apsaugos lygį.
Aukštesnis investuotojų apsaugos lygis Klientui taikomas, kai
tarp Banko ir Kliento pasirašomas ir įsigalioja rašytinis
susitarimas, kad Klientas nebus laikomas profesionaliuoju
klientu vienos ar keleto Paslaugų atžvilgiu, vienam ar keletui
Finansinių priemonių tipui ar sandoriui. Jeigu Klientas
pageidauja, kad jam būtų taikomas žemesnis interesų
apsaugos lygis, Bankas turi teisę prašyti tam tikrų dokumentų ir
(ar) informacijos, siekiant įvertinti, ar Klientas atitinka teisės
aktuose nustatytus tinkamos sandorio šalies kategorijai
taikomus reikalavimus.
4.9. Jei Klientas priskiriamas tinkamos sandorio šalies
kategorijai, Bankas turi teisę teikti FPRĮ numatytas paslaugas,
nesilaikant FPRĮ 22 ir 24 straipsniuose bei 25 straipsnio 2 ir 3
dalyse nustatytų pareigų.
4.10. Tinkamomis sandorio šalimis laikomos:
4.10.1. finansų maklerio įmonės;
4.10.2. kredito įstaigos;
4.10.3. draudimo įmonės;
4.10.4. kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo
įmonės;
4.10.5. pensijų fondai ir jų valdymo įmonės;
4.10.6. kitos Europos Bendrijos ar atskirų valstybių narių
licencijuotos ar prižiūrimos finansų įstaigos, valstybių narių
vyriausybės ir jų įgaliotieji subjektai, užsiimantys valstybės
skolos valdymu, taip pat centriniai bankai ir tarpvalstybinės
organizacijos;
4.10.7. asmenys, kurių pagrindinė veikla yra sandorių dėl
biržos prekių ir (arba) išvestinių priemonių dėl biržos prekių
sudarymas savo lėšomis, išskyrus, jei asmenys, savo lėšomis
sudarantys sandorius dėl biržos prekių ir (arba) išvestinių
priemonių dėl biržos prekių, priklauso asmenų grupei, kurios
pagrindinė veikla yra kitų investicinių paslaugų arba banko
paslaugų teikimas;
4.10.8. įmonės, teikiančios investicines paslaugas ir (arba)
vykdančios investicinę veiklą, kurią sudaro tik sandorių savo
lėšomis sudarymas finansinių ateities, pasirinkimo arba kitų
išvestinių priemonių ir pinigų rinkose siekiant vienintelio tikslo –
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apdrausti savo pozicijas išvestinių finansinių priemonių rinkose,
taip pat įmonės, kurios sudaro sandorius kitų įmonių, teikiančių
investicines paslaugas ir (arba) vykdančių investicinę veiklą,
kurią sudaro tik sandorių savo lėšomis sudarymas finansinių
ateities, pasirinkimo arba kitų išvestinių priemonių ir pinigų
rinkose siekiant vienintelio tikslo – apdrausti savo pozicijas
išvestinių finansinių priemonių rinkose, lėšomis arba veikdamos
jų interesais formuoja kainas, o jas garantuoja tų pačių rinkų
tarpuskaitos sistemų nariai, prisiimdami atsakomybę už tokių
įmonių sudarytus sandorius.
4.11. Klientas, priskirtas tinkamos sandorio šalies kategorijai,
turi teisę prašyti jam taikyti visas profesionaliųjų ar
neprofesionaliųjų klientų interesų apsaugos priemones. Jei
Klientas, priskirtas tinkamos sandorio šalies kategorijai, prašo
taikyti aukštesnį investuotojų apsaugos lygį, konkrečiai
nenurodydamas,
jog
pageidauja
būti
priskirtas
neprofesionaliųjų klientų kategorijai, tai Bankas turi teisę
priskirti Klientą profesionaliųjų klientų kategorijai.
4.12. Bankas turi teisę savo iniciatyva:
4.12.1.
priskirti Klientą, kuris yra laikomas tinkama
sandorio šalimi, profesionaliojo Kliento arba neprofesionaliojo
Kliento kategorijai;
4.12.2.
priskirti
Klientą,
kuris
yra
laikomas
profesionaliuoju Klientu, neprofesionaliojo Kliento kategorijai.
5. INFORMACIJA APIE KLIENTO ŽINIAS, PATIRTĮ IR TIKSLUS,
NAUDOJANTIS INVESTICINĖMIS PASLAUGOMIS
5.1. Bankas, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, renka
informaciją apie Kliento žinias ir patirtį investavimo srityje,
susijusias su konkrečiomis Investicinėmis paslaugomis bei
Finansinėmis priemonėmis, taip pat informaciją apie Kliento
finansinę padėtį bei tikslus, kurių siekia Klientas naudodamasis
Investicinėmis paslaugomis. Šiuo tikslu Bankas turi teisę prašyti
Kliento pateikti reikalingą informaciją, užpildant Banko parengtą
Anketą.
5.2. Jeigu Klientas neužpildo Anketos ir (ar) nepateikia
Anketos ir (ar) pateikia netinkamai užpildytą Anketą, Bankas turi
teisę atsisakyti teikti tokiam Klientui tam tikras Investicines
paslaugas.
5.3. Bankas turi teisę pasitikėti Kliento Anketoje pateikta
informacija ir neprivalo jos tikrinti, išskyrus atvejus, kai Bankui
yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad informacija akivaizdžiai
pasenusi, netiksli ar neišsami.
5.4. Tuo atveju, jeigu Anketoje Kliento nurodyta informacija
pasikeičia, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti
Banką bei pateikti Bankui atnaujintą Anketą, kad Bankas,
įvertinęs Anketoje pateiktą informaciją, galėtų tinkamai teikti
Paslaugas.
6. KLIENTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ
SAUGOJIMAS
6.1. Bankas,
saugodamas
Klientams
priklausančias
Finansines priemones, imasi priemonių, užtikrinančių Klientų
nuosavybės teisės apsaugą. Visą finansinę apskaitą Bankas
veda užtikrindamas duomenų ir sąskaitų tikslumą ir
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių finansinę
apskaitą reglamentuojančių teisės aktų bei geriausios praktikos

standartų, atskirdamas savo ir kiekvieno Kliento Finansines
priemones.
6.2. Bankas
nesinaudoja
Klientui
priklausančiomis
Finansinėmis priemonėmis, jei nėra gautas Kliento sutikimas.
6.3. Bankas informuoja, o Klientas sutinka kad Klientui
priklausančios Finansinės priemonės ir piniginės lėšos Banko
vardu gali būti saugomos pas trečiąjį asmenį. Bankas Finansinių
priemonių saugotoją renkasi su reikiamu profesionalumu ir
atsargumu.
6.4. Bankas informuoja, kad Klientui priklausančios
Finansinės priemonės gali būti saugomos pas kitą Finansinių
priemonių saugotoją atidarytoje bendroje Klientų sąskaitoje
(omnibus account) ir Bankas Klientą įspėja, kad saugant Kliento
Finansines priemones tokioje sąskaitoje, į tokias Finansines
priemones gali būti nukreipiamos kitų klientų reikalavimo
teisės.
6.5. Bankas informuoja Klientą apie tai, kad Klientui
priklausančios ir pas trečiąjį asmenį saugomos Finansinės
priemonės, vadovaujantis trečiajam asmeniui taikomais
nacionalinės teisės reikalavimais, gali būti neatskirtos nuo
Bankui ar trečiajam asmeniui priklausančių Finansinių
priemonių, ir įspėja Klientą, kad į tokias Finansines priemones
gali būti nukreipiamos kito kliento, Banko ar trečiojo asmens –
saugotojo, reikalavimo teisės.
6.6. Bankas informuoja, kad tais atvejais, kai sąskaitų, kuriose
apskaitomos Klientui priklausančios Finansinės priemonės,
atžvilgiu taikoma ne valstybės narės teisė, atitinkamai gali
keistis Klientui priklausančių Finansinių priemonių suteikiamos
teisės.
6.7. Bankas informuoja Klientą, kad Finansinių priemonių ar
piniginių lėšų atžvilgiu Bankas turi Banko paslaugų teikimo
bendrosiose taisyklėse numatytas prievolių vykdymo
užtikrinimo ir turto sulaikymo teises, kuriomis Bankas turi teisę
naudotis tose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose
nustatyta tvarka. Bankas turi teisę įskaityti Banko ir Kliento
priešpriešinius vienarūšius reikalavimus Banko paslaugų
teikimo bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka. Finansinių
priemonių saugotojas (depozitoriumas) gali turėti prievolių
vykdymo užtikrinimo, turto sulaikymo arba priešpriešinių
reikalavimų įskaitymo teises Kliento saugomų Finansinių
priemonių ar piniginių lėšų atžvilgiu.
6.8. Vadovaujantis FPRĮ, Bankas turi teisę naudotis Kliento
piniginėmis lėšomis.
6.9. Siekdamas užtikrinti Klientams priklausančių Finansinių
priemonių ir piniginių lėšų saugumą, Bankas įgyvendina tinkamą
veiklos organizavimo politiką ir procedūras, turi patikimas
administravimo ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės
mechanizmą, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras bei
informacijos apdorojimo sistemų kontrolės ir apsaugos
priemones, o taip pat imasi visų kitų reikalingų veiksmų.
6.10. Bankas laikosi visų Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams įstatyme nustatytų bankams
taikomų reikalavimų.
7. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
7.1. Už Banko suteiktas Investicines ir Papildomas
paslaugas, mokėtini įkainiai nustatomi Investicinių paslaugų
įkainiuose ir (ar) Sutartyje.
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7.2. Klientas taip pat įsipareigoja atlyginti Banko patirtas
išlaidas, susijusias su Investicinių ir (ar) Papildomų paslaugų
teikimu.
7.3. Klientas už Investicines ir Papildomas paslaugas Bankui
įsipareigoja sumokėti nedelsiant po Paslaugų suteikimo, jei
kitaip nenustatyta Sutartyje ir (ar) Investicinių paslaugų
įkainiuose. Klientas mokėtinas sumas perveda į Sutartyje
nurodytą Banko sąskaitą bei užtikrina galimybę jas nurašyti.
Klientas privalo užtikrinti, jog suėjus mokėjimo terminui
Sutartyje nurodytoje Kliento sąskaitoje būtų pakankama lėšų
suma mokėtinoms sumoms nurašyti.
7.4. Bankas turi teisę nurašyti už suteiktas Investicines ir
Papildomas paslaugas Kliento Bankui mokėtinas sumas nuo
Sutartyje nurodytos Kliento sąskaitos, o nesant galimybių
nurašyti mokesčius nuo šios sąskaitos, Bankas turi teisę juos
nurašyti nuo kitų Kliento Banke atidarytų sąskaitų. Lėšos
nurašomos Sutartyje nurodyta valiuta arba kita valiuta taikant
Banko nustatytą keitimo kursą. Banko teisė nurašyti mokesčius
nuo Kliento sąskaitų galioja iki pilno sumokėjimo Bankui už
suteiktas Investicines ir Papildomas paslaugas. Mokėtinas
sumas Bankas nurašo Banko pasirinktu eiliškumu.
7.5. Jei dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių Bankas
negali nurašyti nuo Kliento sąskaitos mokėtinų sumų, Klientas
Bankui pareikalavus, privalo sumokėti Banko nurodytu būdu
(įmokėti grynais į Banko kasą, pervesti į Banko nurodytą
sąskaitą ir pan.).

nurodė kelis galimus pranešimų gavimo būdus, Bankas turi
teisę siųsti pranešimus bet kuriuo Kliento Sutartyje nurodytu
būdu Banko pasirinkimu. Jei Sutartyje nenustatytas pranešimų
teikimo periodiškumas, Bankas teikia pranešimus Klientui
teisės aktuose nustatytu periodiškumu, o jei teisės aktai
nenustato privalomų terminų, Bankas teikia pranešimus savo
pasirinktu periodiškumu.
9.3. Bankas, papildomai prie Kliento pasirinkto informacijos ir
pranešimų gavimo būdo, turi teisę pateikti Klientui informaciją
bet kokiu kitu Banko pasirinktu būdu (pvz. išsiunčiant
informaciją
paštu,
elektroniniu
paštu,
elektroninės
bankininkystės sistema, taip pat paskelbiant informaciją Banko
interneto svetainėje, Banko įstatuose nurodytame dienraštyje,
kitose visuomenės informavimo priemonėse ir /arba kitomis
priemonėmis ir būdais).

8. SKATINIMO PRIEMONĖS
8.1. Bankas gali gauti mokėjimus iš finansinių priemonių
emitentų, leidžiančių emisijas. Mokėjimai gali būti įvairių formų
ir, atsižvelgiant į paslaugų įvairovę bei apimtį, sudaro 1-3
procentus nuo banko išplatintos emisijos dydžio (kainos).
8.2. Bankas gali gauti mokėjimus iš trečiųjų šalių kolektyvinio
investavimo subjektų (toliau - KIS), kurių finansines priemones
bankas platina. Mokėjimus sudaro 50-100 proc. platinimo
mokesčio bei 25-50 proc. valdymo mokesčio (ir sėkmės
mokesčio, jeigu taikomas), mokamo KIS valdytojui.
8.3. Bankas gali mokėti mokėjimus trečiosioms šalims, kurios
padeda pradėti, vystyti bei palaikyti dalykinius santykius tarp
banko ir klientų. Mokėjimus sudaro 10-50 proc. banko iš Kliento
gaunamo atlygio už paslaugas.
8.4. Bankas gali gauti mokėjimus iš trečiųjų šalių, kurioms
Bankas padeda pradėti, vystyti ir palaikyti dalykinius santykius
su klientais. Mokėjimus sudaro 20-50 proc. Kliento trečiajai
šaliai mokamo atlygio už paslaugas.
8.5. Detalesnė informacija apie investicinių paslaugų
skatinimo priemones teikiama Klientui, pateikus bankui
prašymą raštu.
9. INFORMACIJOS, PRANEŠIMŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMAS
9.1. Bankas teikia Klientui pranešimus (ataskaitas) apie
suteiktas Paslaugas Sutartyse numatyta tvarka ir terminais.
Pranešimuose nurodomi Klientui suteiktų Investicinių paslaugų
rezultatai, pobūdis, taip pat informacija apie išlaidas, susijusias
su sandorių sudarymu ir paslaugų teikimu Klientui.
9.2. Bet kokius kitus pranešimus ir informaciją, kurie turi būti
teikiami pagal Sutartis ir (ar) teisės aktus, Bankas Klientui teikia
Sutartyje numatytu būdu ir terminais. Jei Sutartyje Klientas
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