PAVEDIMŲ DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja
nuostatas, sąlygas ir reikalavimus, kurių privalo laikytis AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas)
vykdydamas arba perduodamas vykdyti neprofesionaliųjų ar profesionaliųjų klientų
pavedimus dėl finansinių priemonių, siekdamas geriausio rezultato klientui.
1.2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu
(toliau – Įstatymas) ir Lietuvos banko patvirtintomis Investicinių paslaugų teikimo ir klientų
pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Tvarka atitinka Pavedimų
vykdymo politiką, kaip tai numatyta Įstatyme ir Taisyklėse, tačiau remiantis Banko
valdybos patvirtinta Vidaus dokumentų rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo tvarka, Banko
vidaus dokumentų kontekste šis dokumentas priskiriamas Banko valdybos kompetencijai,
todėl vadinamas Tvarka.
1.3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Taisyklėse.
II. KLIENTO PAVEDIMŲ PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR VYKDYMAS
2.1. Kliento pavedimą priimantis Banko darbuotojas privalo įsitikinti, kad pavedimą pateikia
pats klientas arba tinkamai jo įgaliotas asmuo, patikrinti ar kliento pavedimas atitinka
Banko nustatytus pavedimo formos bei pateikimo būdo reikalavimus ir ar pateikiama visa
informacija, reikalinga pavedimo įvykdymui. Netenkinant bent dalies šių sąlygų, Banko
darbuotojas turi teisę nepriimti pavedimo.
2.2. Visi iš klientų gauti pavedimai kartu su Banko investiciniais sprendimais yra registruojami
chronologine tvarka nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos pavedimų
registravimo žurnale.
2.3. Klientų pavedimai pradedami vykdyti nedelsiant, jeigu pavedime ar sutartyje nenustatyta
kitaip. Jeigu, dėl nepalankių aplinkybių (prekybos ar atsiskaitymų sustabdymo, ryšio
sutrikimų, rinkų griūties, nukritus kainai, nesant pasiūlos/paklausos ar pan.) kliento
pavedimas negali būti įvykdomas, pagal jo nurodytas sąlygas ar per protingus terminus,
Bankas informuoja klientą apie susiklosčiusias aplinkybes.
2.4. Kai klientas pateikia konkretų nurodymą, Bankas kliento pavedimą vykdo tiksliai, pagal
pavedime nurodytas sąlygas. Bankas turi teisę nuo jų nukrypti, jei, susiklosčius tam tikroms
aplinkybėms, tai būtina kliento interesams, o Bankas iš anksto negalėjo atsiklausti kliento
arba laiku negavo atsakymo į savo užklausimą. Tokiu atveju Bankas surenka ir kartu su
pavedimu saugo įrodymus, patvirtinančius būtinybę keisti kliento pavedimo vykdymo
sąlygas ir nedelsdamas informuoja klientą, kad pavedimas įvykdytas kitokiomis, nei
pavedime nustatyta, sąlygomis, o Banko atliktų veiksmų rezultatai klientui tampa
privalomi.
2.5. Tuo atveju, jei pavedime nėra nurodyta konkrečių sąlygų, taikomos Investicinių paslaugų
teikimo sutartyje ir Tvarkoje nustatytos sąlygos.
2.6. Jei dėl ryšio ar sistemų sutrikimo klientas negali perduoti pavedimo tam tikru būdu (pvz.,
elektroninės bankininkystės sistema), jis gali rinktis bet kurį kitą Investicinių paslaugų
teikimo sutartyje nurodytą pavedimo pateikimo būdą.
2.7. Bankas imasi visų galimų priemonių, siekdamas užtikrinti pavedimų vykdymo eiliškumą pavedimus vykdo vadovaudamasis jų gavimo laiko prioriteto principu.
III. PAVEDIMŲ FAKTORIAI IR JŲ SANTYKINĖ SVARBA
3.1. Bankas, vykdydamas kliento pavedimą, veikia taip, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas
rezultatas klientui, atsižvelgiant į finansinių priemonių kainą, pavedimo vykdymo išlaidas,
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greitį, pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę, pavedimo dydį, turinį ir kitas
pavedimo vykdymui svarbias aplinkybes.
3.2. Bankas, nustatydamas 3.1. punkte nurodytų faktorių santykinę svarbą, atsižvelgia į tokius
kriterijus:
3.2.1. klientui būdingas savybes, įskaitant jo kategoriją (neprofesionalusis ar
profesionalusis);
3.2.2. kliento pavedimo savybes;
3.2.3. finansinių priemonių, dėl kurių teikiamas pavedimas, savybes;
3.2.4. pavedimų vykdymo vietų, kuriose kliento pavedimas gali būti įvykdytas, savybes.
3.3. Finansinių priemonių kainą Bankas laiko svarbiausiu faktoriumi vykdant pavedimą.
Pavedimai vykdomi rinkos sąlygomis, laikantis panašių pavedimų pateikimo laiko prioriteto
principo. Pavedimo vykdymo išlaidos, kaip sudedamoji bendros atsiskaitymų už sandorius
sumos dalis, taip pat laikomos labai svarbiu faktoriumi. Bankas renkasi tas Bankui
prieinamas pavedimų vykdymo vietas, kuriose yra žemiausios pavedimo vykdymo išlaidos.
Pavedimo vykdymo greitis yra aktualus tais atvejais, kai finansinės priemonės rinkos kaina
greitai keičiasi ir pavedimo vykdymo greitis gali įtakoti galutinę atsiskaitymo sumą. Tačiau
pavedimai vykdomi ir perduodami laikantis pirmiausia pavedimų pateikimo laiko prioriteto
principo. Bankas klientų pavedimus vykdo tokiose pavedimų vykdymo vietose, kuriose yra
didžiausia įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybė, o rizika yra minimali. Bankas ieško rinkų,
užtikrinančių likvidumą ir galimybę įvykdyti bet kokio dydžio klientų pavedimus, tačiau gali
būti rinkų, kuriose dėl likvidumo arba rinkos praktikos pavedimo dydis gali turėti įtakos
pavedimo vykdymui.
3.4. Bankas, vykdydamas neprofesionaliojo kliento pavedimą, geriausią įmanomą rezultatą
klientui nustato atsižvelgiant į bendrą atsiskaitymų sumą, kurią sudaro finansinės
priemonės kaina ir pavedimo vykdymo išlaidos.
IV. PAVEDIMŲ VYKDYMO VIETOS
4.1. Pavedimų vykdymo vieta reiškia reguliuojamą rinką, daugiašalę prekybos sistemą (toliau DPS), sisteminę prekybą vykdančią finansų maklerio įmonę, rinkos formuotoją, kitą
likvidumą palaikantį subjektą arba bet kurią kitą prekybos vietą. Jeigu finansine priemone
nėra prekiaujama kurioje nors iš prieš tai išvardintų vietų, t.y., ji nėra įtraukta į prekybos
sąrašus, tokie prekybos šia atitinkama priemone sandoriai bus sudaromi už biržos ribų.
Tokiu atveju Bankas gali vykdyti pavedimą savo sąskaita, kartu su kito kliento pavedimu
arba su kita trečiąja šalimi. Pavedimas bus vykdomas kaina, atspindinčia vyraujančias
rinkos sąlygas.
4.2. Bankas kliento pavedimus vykdo Tvarkos 1 priede nurodytose pavedimų vykdymo vietose.
Pavedimų vykdymo vietas Bankas renkasi atsižvelgdamas į kaštus, likvidumą, tikimybę
įvykdyti pavedimą. Nuo šioje Tvarkoje pavedimų vykdymo vietų sąrašo Bankas gali nukrypti
ir vykdyti pavedimą kitose pavedimo vietose išskirtiniais atvejais, pvz., vykdant kliento
pavedimą su konkrečiais nurodymais, jei esamose vietose jo vykdymas nėra įmanomas ir
pan.
4.3. Tais atvejais, kai yra kelios tinkamos vietos pavedimui dėl finansinių priemonių įvykdyti,
yra įvertinami ir palyginami rezultatai, kuriuos klientas turėtų įvykdžius jo pavedimą
kiekvienoje iš pavedimų vykdymo vietų ir kiekvienu konkrečiu atveju pasirenkamas klientui
geriausias variantas.
4.4. Bankas nenustato ir netaiko komisinio atlyginimo tokiu būdu, kad tam tikros pavedimų
vykdymo vietos būtų diskriminuojamos.
4.5. Pavedimus dėl finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose arba
DPS, Bankas vykdo nurodytose prekybos vietose. Tačiau gali būti situacijų, kai pavedimas
jose bus neįvykdomas, tuomet Bankas pavedimą vykdys už reguliuojamos rinkos ir DPS ribų.
4.6. Pavedimai dėl finansinių priemonių, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose ar
DPS, kurių dalyvis yra Bankas, paprastai perduodami vykdyti kitoms finansų maklerio
įmonėms.
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4.7. Pavedimai dėl investicinių fondų vienetų vykdomi Tvarkos 1 priede nurodyta tvarka arba
tiesiogiai per tokių investicinių fondų valdytojus.
4.8. Pavedimai dėl skolos vertybinių popierių vykdomi Tvarkos 1 priede nurodyta tvarka,
renkantis tą pavedimų vykdymo vietą, kurioje dėl likvidumo pasiekiamas geriausias
rezultatas klientui.
V. PAVEDIMŲ PERDAVIMAS IR SUJUNGIMAS
5.1. Bankas tais atvejais, kai dėl kliento pavedime nurodytų finansinių priemonių tiesiogiai
tarpininkauti negali, kliento pavedimą perduoda vykdyti kitam Banko pasirinktam
tarpininkui, turinčiam teisę teikti investicines paslaugas.
5.2. Bankas gali priimti klientų pavedimus ir tais atvejais, kai finansinės priemonės saugomos
kitoje finansų maklerio įmonėje, tačiau klientas pats yra atsakingas už reikiamų nurodymų
ir instrukcijų pateikimą tai maklerio įmonei dėl tinkamo sandorio atlikimo.
5.3. Bankas nevykdo kliento pavedimo arba nesudaro sandorio savo sąskaita, jei vykdomas
pavedimas arba sudaromas sandoris yra sujungiamas su kito kliento pavedimu, išskyrus
atvejus, kai pavedimų ir sandorių sujungimas neturi neigiamos įtakos kuriam nors klientui,
kurio pavedimą ketinama sujungti, interesams; kiekvienas klientas, kurio pavedimą
ketinama sujungti, yra informuotas, jei sujungimas jam gali padaryti neigiamą poveikį dėl
konkretaus pavedimo.
5.4. Jei Bankas sujungia kelių klientų pavedimus arba savo investicinį sprendimą su kliento
pavedimu ir jungtinis pavedimas yra įvykdomas iš dalies, Bankas paskirsto susijusius
sandorius laikydamasis tokios politikos:
5.4.1. jei Bankas sujungia savo investicinį sprendimą su kliento pavedimu ir jungtinis
pavedimas yra įvykdomas iš dalies, Bankas paskirsto susijusius sandorius klientui
palankiu būdu, t.y. pirmiausia vykdomas kliento pavedimas, o likusią sandorio dalį
Bankas įvykdo savo sąskaita;
5.4.2. jeigu gaunami kelių klientų pavedimai dėl tos pačios operacijos su ta pačia finansine
priemone, tačiau skirtingomis kainomis ir pavedimai buvo įvykdyti juos sujungus
neviršijant sujungtuose pavedimuose nurodytos geriausios kainos ribos, prioritetas
teikiamas ne kainai, o pavedimo pateikimo laikui;
5.4.3. dalyvaujant pirminiame finansinių priemonių platinime Bankui alokuotas finansinių
priemonių kiekis skirstomas proporcingai visiems pateiktiems pavedimams (tiek
klientams, tiek Banko vardu pateiktiems pavedimams), išskyrus tuos atvejus, kai
pirminio viešo finansinių priemonių platinimo organizatoriai nustato konkrečius
nurodymus finansinių priemonių paskirstymui (alokacijai);
5.4.4. jeigu dalyvaujant pirminiame vertybinių popierių platinime įsigyjamas labai mažas
finansinių priemonių kiekis ir klientams potencialiai atsirandantys kaštai, susiję su
finansinių priemonių pirkimu ar vėlesniu jų pardavimu yra neadekvačiai dideli,
tuomet Bankas turi teisę leisti klientams atsisakyti pirkti jiems priklausantį
finansinių priemonių kiekį, jei kiti klientai yra išreiškę norą gauti jų papildomai.
Tokiu atveju finansinės priemonės skirstomas proporcingai klientams, išreiškusiems
norą įsigyti papildomą finansinių priemonių kiekį;
5.4.5. jeigu sujungtas pavedimas buvo vykdomas per kitus tarpininkus ir įvykdytas
skirtingomis kainomis, tuomet paskirstant sandorius, finansinės priemonės kaina
laikoma svertinė vidutinė finansinės priemonės pirkimo arba pardavimo kaina, kuria
buvo įvykdytas sujungtas pavedimas.
5.5. Kliento pavedimas gali būti vykdomas dalimis, t.y. Banko nuožiūra perduodant vykdyti
suskirstomas į kelis pavedimus, siekiant apriboti galimą neigiamą rinkos kainos svyravimų
poveikį klientui.
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VI. ĮSPĖJIMAI IR SUTIKIMAI
6.1. Bankas informuoja, kad kliento pavedimai gali būti vykdomi už reguliuojamos rinkos ar DPS
ribų. Klientas, sutikdamas su šia Tvarka, sutinka, kai jo pavedimai būtų vykdomi už
reguliuojamos rinkos ar DPS ribų.
6.2. Jei klientas Bankui pateikia konkretų nurodymą, toks kliento nurodymas vykdomas tiksliai,
nenukrypstant nuo pavedime pateiktų sąlygų. Tačiau Bankas klientą įspėja, kad bet kuris
konkretus kliento nurodymas gali sukliudyti Bankui imtis veiksmų, kuriuos jis, siekdamas
geriausio rezultato klientui, yra nustatęs ir taiko šioje Tvarkoje.
6.3. Jeigu dėl atsiskaitymo ar rinkos operatoriaus veiksmų sustabdomi, keičiami ar anuliuojami
rinkoje įvykdyti sandoriai, kuriuos Bankas klientui jau patvirtino, klientas privalo sutikti su
tokiais atitinkamų institucijų veiksmais.
6.4. Klientas, pasirašydamas Investicinių paslaugų teikimo sutartį ir pavesdamas Bankui
sudaryti sandorį, sutinka su šia Tvarka.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Bankas nuolat stebi šios Tvarkos veiksmingumą ir tai, ar joje numatyti subjektai vykdo
pavedimus kokybiškai, o nustatęs, kad yra trūkumų, nedelsdamas juos taiso. Tvarka yra
peržiūrima tada, kai įvyksta esminis pokytis, paveikęs Banko gebėjimą naudojantis
Tvarkoje numatytomis prekybos vietomis nuolatos pasiekti geriausią rezultatą klientui, bet
ne rečiau kaip kartą per metus. Tvarka bei jos pakeitimai skelbiami Banko interneto
svetainėje adresu www.sb.lt. Klientai apie Tvarkos pasikeitimus informuojami ir
internetinės bankininkystės sistemoje.
7.2. Tvarka tvirtinama ar keičiama Banko valdybos sprendimu.
1 PRIEDAS
FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PAVEDIMŲ VYKDYMO VIETOS
Pavedimų vykdymo vieta
Finansinės priemonės
AB NASDAQ OMX Vilnius
Lietuvos įmonių akcijos
vertybinių popierių birža
Lietuvos emitentų skolos vertybiniai popieriai
AB NASDAQ OMX Ryga
Latvijos įmonių akcijos
vertybinių popierių birža
Latvijos emitentų skolos vertybiniai popieriai
AB NASDAQ OMX Talinas
Estijos įmonių akcijos
vertybinių popierių birža
Estijos emitentų skolos vertybiniai popieriai
BLOOMBERG sistema
Vyriausybių ir įmonių skolos vertybiniai popieriai, pasirenkant
geriausią kainą skelbiantį tarpininką, su kuriuo įmanomas
sandorio sudarymas ir kuris tenkina pakankamo finansinių
priemonių kiekio sąlygą
Raiffeisen Bank
Vyriausybių ir įmonių skolos vertybiniai popieriai, kitų šalių biržų
International AG
sąrašuose esantys nuosavybės vertybiniai popieriai, investicinių
fondų vienetai
AB SEB bankas
Vyriausybių ir įmonių skolos vertybiniai popieriai, kitų šalių biržų
sąrašuose esantys nuosavybės vertybiniai popieriai, investicinių
fondų vienetai
AB DNB bankas
Vyriausybių ir įmonių skolos vertybiniai popieriai, kitų šalių biržų
sąrašuose esantys nuosavybės vertybiniai popieriai
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