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BENDROSIOS VERSLO KLIENTŲ KREDITAVIMO SĄLYGOS 
(aktualu nuo 2016-05-23) 

 
1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 
Šiose Bendrosiose verslo klientų kreditavimo 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 ar Mokėjimo taisyklėse. 
1.1. Akredityvas – Kliento prašymu Banko išleistas 
dokumentinis akredityvas (-ai), kuriuo Bankas įsipareigoja 
sumokėti pinigus akredityvo gavėjui, jeigu Bankui pateikti 
dokumentai atitinka akredityvo sąlygas. 
1.2. Bankas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, kurio rekvizitai 
ir kontaktai nurodyti Bendrosiose taisyklėse. 
1.3. Marža – Sutartyje nustatytas Banko kredito rizikos ir 
pelno maržos dydis procentais per vienerius metus. 
1.4. Bendrosios taisyklės – Banko patvirtintos Šiaulių banko 
paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, su kuriomis galima 
susipažinti Banko tinklalapyje www.sb.lt arba Banko klientų 
aptarnavimo padaliniuose.  
1.5. Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos – šios Banko 
patvirtintos Bendrosios verslo klientų kreditavimo 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 verslo klientų kreditavimo sąlygos tarp 
Šalių nėra pasirašomos. Šios Bendrosios verslo klientų 
kreditavimo sąlygos yra vienos iš Banko Paslaugų teikimo sąlygų 
(jų dalis). 
1.6. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės 
Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma. 
1.7. Finansavimo limito sutartis – sutartis, kuria Šalys susitaria 
dėl Klientui suteikiamos maksimalios kredito sumos bei kitų 
kredito suteikimo ir išmokėjimo sąlygų, užtikrinimo priemonių 
bei kitų susitarimų, ir kurią pasirašo abi Šalys. 
1.8. Garantija – Kliento prašymu Banko suteikta garantija, 
kuria Bankas įsipareigoja nurodyta suma visiškai ar iš dalies 
atsakyti garantijos gavėjui, jeigu garantijoje nurodyta prievolė 
bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. 
1.9. Grafikas – dokumentas su datomis ir kredito grąžinimo 
sumomis, pagal kurį Klientas grąžina kreditą (jo dalį) Bankui, o 
kredito linijos atveju – dokumentas su datomis ir 
maksimaliomis kredito limito sumomis, kurių neviršydamas 
Klientas turi teisę naudoti kredito limitą.  
1.10. Klientas – Specialiosiose sąlygose nurodytas asmuo, 
esantis Sutarties šalimi, kuriam Bankas suteikia kreditą. 
1.11. Kreditas – Sutartyje nurodytai paskirčiai ir nustatytomis 
sąlygomis Banko suteikiamos (paskolintos) piniginės lėšos 
Klientui, nepriklausomai nuo suteikiamo kredito formos, kurias 
Klientas įsipareigoja grąžinti Bankui ir sumokėti palūkanas. 
Kredito lėšos gali būti naudojamos ir akredityvų išleidimui ir 
apmokėjimui arba garantijų suteikimui bei reikalavimams pagal 
suteiktas garantijas apmokėti. Kreditas negali būti 
naudojamas Banko akcijoms įsigyti ir/ar kitai veiklai, jei tai 
aiškiai nenurodyta Specialiosiose sąlygose. 
1.12. Kredito linija – kredito forma, kai Bankas suteikia Klientui 
pinigines lėšas Sutartyje nustatytomis sąlygomis Sutartyje 

nurodytai paskirčiai, o Klientas turi teisę sutektomis lėšomis 
naudotis ir jas savo nuožiūra grąžinti ir vėl panaudoti, 
neviršijant Sutartyje ir/ar Grafike (jei toks sudarytas) 
nurodytos maksimalios Kredito linijos sumos.  
1.13. Kredito panaudojimo terminas - terminas, per kurį 
Klientas turi teisę naudoti kreditą, atidaryti akredityvą arba 
gauti garantiją. 
1.14. Kredito sąskaita – specialios paskirties vidinė Banko 
sąskaita, iš kurios išmokamas Kreditas. 
1.15. LIBOR (London Interbank Offered Rate) – vidutinė 
Londono tarpbankinės rinkos palūkanų norma.  
1.16. Mokėjimo diena – Sutartyje numatyta kalendorinė 
mėnesio diena, kurią Klientas grąžina Bankui kreditą, moka 
Bankui palūkanas ir/ar įsipareigojimo mokestį. 
1.17. Mokėjimų taisyklės - Banko patvirtintos Šiaulių banko 
bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, su kuriomis 
galima susipažinti Banko tinklalapyje www.sb.lt arba Banko 
klientų aptarnavimo padaliniuose.  
1.18. Palūkanos – už naudojimąsi kreditu Kliento mokamas 
atlyginimas Bankui. Palūkanos gali būti kintamos, fiksuotos 
visam Sutarties galiojimo laikotarpiui arba palūkanoms gali būti 
taikoma peržiūrėjimo sąlyga. Dėl konkrečių palūkanų taikymo 
Šalys susitaria Specialiosiose sąlygose. 
1.19. Papildomų sąlygų ir įsipareigojimų susitarimas – Šalių 
sudaromas ir pasirašomas atskiras susitarimas, kuriuo Šalys 
susitaria dėl Klientui taikomų papildomų sąlygų, finansinių 
rodiklių ir įsipareigojimų vykdymo bei sankcijų dėl jų 
nevykdymo. Tuo atveju jei Papildomų sąlygų ir įsipareigojimų 
susitarime esančios sąlygos skiriasi nuo šiose Bendrosiose 
verslo klientų kreditavimo sąlygose ar Specialiosiose sąlygose, 
ar Finansavimo limito sutartyje numatytų sąlygų, taikomos 
Papildomų sąlygų ir įsipareigojimų susitarime esančios sąlygos. 
1.20. Sutartis – Šalių sudaryta kreditavimo sutartis (su visais 
jos esamais ir būsimais pakeitimais, papildymais ir priedais). 
Sutartį sudaro Kliento ir Banko pasirašomos Specialiosios 
sąlygos, Finansavimo limito sutartis (jei tokia sudaroma), 
Grafikas (jei toks sudaromas), ir Šalių nepasirašomos šios 
Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos, Bendrosios 
taisyklės ir Mokėjimo taisyklės.  
1.21. Sąskaitos kreditas (overdraftas) - kredito forma, kai 
Bankas suteikia (paskolina) Klientui pinigines lėšas Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis Sutartyje nurodytoje Kliento banko 
sąskaitoje, o Klientas turi teisę jomis disponuoti savo nuožiūra, 
kreditą grąžindamas Sutartyje nurodytu periodiškumu, 
neviršydamas Sutartyje nurodyto maksimalaus Sąskaitos 
kredito limito. 
1.22. Sąskaitos kredito panaudojimo ciklas – Sutartyje 
(Specialiosiose sąlygose) nurodytas terminas, išreikštas 
kalendorinių dienų skaičiumi iš eilės, per kurį Sąskaitos kreditas 
bent kartą turi būti grąžintas Bankui ir Kliento banko sąskaitos 
likutis turi būti teigiamas.  
1.23. Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kuria Šalys 
susitaria dėl esminių finansavimo sąlygų, užtikrinimo 
priemonių bei kitų sąlygų ir įsipareigojimų, ir kurią pasirašo abi 
Šalys. 
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1.24. Šalys – Bankas ir Klientas kartu, esantys Sutarties 
šalimis. 
1.25. Užtikrinimo priemonės – Sutartyje nurodytos Kliento 
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą užtikrinančios 
priemonės.  
 

2. BENDROSIOS KREDITO IŠMOKĖJIMO, AKREDITYVO 
IŠLEIDIMO IR GARANTIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS 

 
2.1. Bankas išmoka Klientui kreditą, išleidžia akredityvą ar 
išduoda garantiją kai yra įvykdytos visos žemiau išvardintos 
sąlygos: 
2.1.1. su Banku yra tinkamai sudarytos ir, jei reikalinga, 
hipotekos registre įregistruotos Sutartyje numatytos 
Užtikrinimo priemonių sutartys; 
2.1.2. Klientas sumoka Bankui Sutartyje nurodytą 
Administravimo mokestį ir, jei reikalinga, kitus Banko 
nurodytus mokesčius; 
2.1.3. Klientas yra įvykdęs visas kitas Finansavimo limito 
sutartyje ir/ar Specialiosiose sąlygose ir/ar akredityvo 
išleidimo/ garantijos suteikimo sutartyje, sudarytoje su 
Klientu, nurodytas kredito išmokėjimo ir/ar akredityvo 
išleidimo, garantijos suteikimo sąlygas; 
2.1.4. Klientas pateikia Bankui kredito paskirtį pagrindžiančius 
dokumentus: sąskaitas, sutartis, tinkamai pasirašytus 
mokėjimo pavedimus ir/ar kitus (jei yra prašoma) Banko 
nurodytus dokumentus pagrindžiančius kredito panaudojimą 
pagal paskirtį; 
2.1.5. Bankui įkeistas nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę) ir 
kilnojamasis turtas yra apdraustas Banko naudai Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir Bankui pateikti tai patvirtinantys 
dokumentai (draudimo sutartys/polisai, draudimo įmokų 
sumokėjimą patvirtinantys dokumentai);  
2.1.6. Klientui Banke yra atidaryta banko sąskaita, jei tokios 
sąskaitos neturi, iš kurios bus vykdomi kredito ar jo dalies 
grąžinimai Bankui ir mokamos palūkanos; 
2.1.7. yra tinkamai vykdomos kitos tarp Banko ar Banko 
patronuojamųjų įmonių ir Kliento ar Kliento grupės įmonių 
sudarytos finansinius įsipareigojimus apimančios sutartys, 
įskaitant ir Sutartį; 
2.1.8. nėra jokių neigiamų Kliento finansinės būklės, turto ar 
veiklos rezultatų pokyčių, palyginti su būkle, kuri buvo sudarant 
Sutartį, kurie galėtų daryti iš esmės neigiamą įtaką Kliento 
įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui; 
2.1.9. nėra suėjęs Sutartyje nurodytas Kredito panaudojimo 
terminas; 
2.1.10. nėra kitų teisės aktuose ar Bendrosiose 
taisyklėse nustatytų pagrindų, leidžiančių / įpareigojančių 
Banką stabdyti kredito išmokėjimą ir/ar nutraukti Sutartį; 
2.1.11. yra gautas Kliento – ūkininko, verslininko, 
individualios įmonės savininko - sutuoktinio rašytinis sutikimas 
kredito ėmimui. 
2.2. Sąskaitos kredito atveju, Bankas, priklausomai nuo Kliento 
vykdomų apyvartų sąskaitoje, turi teisę vienašališkai keisti 
(sumažinti ir vėl atstatyti) Klientui suteikto Sąskaitos kredito 
dydį ir/ar sustabdyti Sąskaitos kredito išmokėjimus, apie tai 
informuodamas Klientą. 
2.3. Jeigu prašomas išmokėti kreditas (jo dalis) skiriamas 
atsiskaitymui ne ta valiuta, kuria suteikiamas kreditas, Klientas 
turi pateikti Bankui prašymą konvertuoti prašomą išmokėti 

kredito sumą į atitinkamą valiutą. Valiuta konvertuojama pagal 
Banke tuo metu galiojančius įkainius ir kursą. 
2.4. Sutartimi suteiktas kreditas išmokamas į iš Kredito 
sąskaitos ir pervedant jį į prekių ar paslaugų pardavėjo banko 
sąskaitą. Bankas kredito grynais pinigais Klientui neišduoda. 

 
3. KREDITO KAINA IR KITI MOKESČIAI 

Palūkanos 
3.1. Nuo Banko Klientui išmokėtos kredito sumos, Klientas 
moka Bankui Sutartyje nustatytas palūkanas.  
3.2. Sutartyje nurodytos palūkanos pradedamos skaičiuoti 
nuo kredito (ar jo dalies) pervedimo iš Kredito sąskaitos ar 
Kliento banko sąskaitos (jei kredito forma yra Sąskaitos 
kreditas) iki faktinės kredito grąžinimo į Kredito sąskaitą ar 
Kliento banko sąskaitą (jei kredito forma yra Sąskaitos 
kreditas) dienos.  
3.3. Jei Sutartyje nurodyta, kad Klientui taikomos kintamos 
palūkanos, jų metinė norma apskaičiuojama imant 1, 3, 6 ar 12  
mėnesių trukmės EURIBOR/LIBOR reikšmės ir Sutartyje 
nurodytos fiksuotos Banko maržos sumą. Kintamos 
palūkanos keičiamos tokiu dažnumu, koks EURIBOR/LIBOR 
laikotarpis yra nurodytas Sutartyje. Kintamos palūkanos 
pradedamos skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
3.4. Jei Sutartyje nurodyta, kad Klientui taikomos fiksuotos 
palūkanos, Sutartyje nurodyta fiksuotų palūkanų norma 
nustatoma visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.  
3.5. Jei Sutartyje nurodyta, kad Klientui taikomos fiksuotos 
palūkanos su peržiūrėjimo sąlyga, jos nustatomos visam 
Sutarties galiojimo laikotarpiui ir peržiūrimos bei keičiamos 
tokiu dažnumu, koks EURIBOR/LIBOR laikotarpis yra 
nurodytas Sutartyje. Palūkanų peržiūrėjimo laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tuo 
atveju jei fiksuotų palūkanų normos peržiūrėjimo/keitimo 
dieną Sutartyje nustatyta EURIBOR/LIBOR reikšmė ir Banko 
maržos suma tampa didesnė negu Sutartyje nurodytas 
fiksuotų palūkanų dydis, Klientas turi mokėti Bankui palūkanas, 
kurios apskaičiuojamos kaip Sutartyje nustatyto 
EURIBOR/LIBOR laikotarpio EURIBOR/LIBOR reikšmės ir 
Banko maržos suma. Tuo atveju, jei fiksuotų palūkanų 
peržiūrėjimo/keitimo dieną Sutartyje nustatyta 
EURIBOR/LIBOR reikšmė ir Banko maržos suma tampa 
mažesnė arba lygi Sutartyje nurodytoms fiksuotoms 
palūkanoms, Klientas moka Bankui Sutartyje nustatytas 
fiksuotas palūkanas.  
3.6. Tuo atveju, jei kintamų ar fiksuotų palūkanų normos 
peržiūrėjimo/keitimo diena (nurodyta kalendorinė diena) yra 
ne darbo diena, tai peržiūrint/keičiant kintamas ar fiksuotas 
palūkanas imama prieš tai buvusią darbo dieną galiojusi 
Sutartyje nustatyta EURIBOR/LIBOR reikšmė. EURIBOR 
normos reikšmės viešai skelbiamos Lietuvos banko interneto 
puslapyje www.lb.lt.  
3.7. Palūkanos apskaičiuojamos sudedant kiekvienos 
mėnesio dienos faktinių kredito sąskaitos likučių (t.y. 
panaudotos ir negrąžintos kredito dalies) ir Sutartyje 
nustatytų palūkanų normų sandaugas, padalintas iš 360 (trys 
šimtai šešiasdešimt). Sutartyje nustatoma, kad metai 
susideda iš 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o mėnuo – iš 
kalendorinio dienų skaičiaus. 
3.8. Klientas už praėjusį kalendorinį mėnesį priskaičiuotas 
palūkanas turi sumokėti Bankui Sutartyje nurodytą Mokėjimo 
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dieną, o tuo atveju, jei galutinis kredito grąžinimo terminas 
nesutampa su Sutartyje nurodyta Mokėjimo diena, visos 
priskaičiuotos palūkanos turi būti sumokėtos paskutinę 
galutinio kredito grąžinimo termino dieną. 
3.9. Palūkanos mokamos kredito valiuta. 
3.10. Klientui nevykdant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, 
Bankas turi teisę Sutartyje numatytais atvejais vienašališkai 
padidinti Sutartyje nurodytą Klientui taikomą palūkanų normą 
(atitinkamai padidinant fiksuotas palūkanas ir/ar banko 
maržą), o Klientas privalo padidintas palūkanas mokėti iki 
dienos, kol tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus.  
3.11. Kliento prašymu keičiant Sutarties sąlygas (pratęsiant 
Kredito panaudojimo terminą, Galutinį kredito grąžinimo 
terminą, koreguojant Grąžinimo grafiką, suteikiant papildomą 
kredito sumą, suteikiant papildomas Užtikrinimo priemones ar 
kt.) Bankas turi teisę iš naujo nustatyti už kreditą skaičiuojamą 
palūkanų normą. 
Administravimo mokestis 
3.12. Administravimo mokestis – mokestis Bankui už 
paraiškos kreditui ir finansinių bei teisinių dokumentų analizę, 
kreditavimo sutarties parengimą, išduoto kredito priežiūrą 
Sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį Klientas sumoka Bankui 
Sutarties ar jo pakeitimo pasirašymo dieną į Banko nurodytą 
sąskaitą. Bankui Sutartyje numatytais atvejais atsisakius 
suteikti visą ar dalį kredito, Klientas privalo sumokėti Bankui 
visą Administravimo mokestį, o jau sumokėto Administravimo 
mokesčio Klientui negrąžina. 
Įsipareigojimo mokestis 
3.13. Įsipareigojimo mokestis – tai Kliento mokamas mokestis 
Bankui už nepanaudotą kreditą (jo dalį). Įsipareigojimo 
mokestis skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo dienos 
kiekvieną dieną iki faktinio Kredito panaudojimo dienos, bet ne 
ilgiau kaip iki Sutartyje nurodytos Kredito panaudojimo 
termino pabaigos. Įsipareigojimo mokestis apskaičiuojamos 
sudedant kiekvienos mėnesio dienos faktinių nepanaudotos 
kredito dalies likučių ir Sutartyje nustatytos įsipareigojimo 
mokesčio normos sandaugas, padalintas iš 360 (trys šimtai 
šešiasdešimt), t.y. laikant, kad metuose yra 360 dienų, o 
mėnesyje kalendorinis dienų skaičius.  
3.14. Įsipareigojimo mokestis mokamas už praėjusį mėnesį 
Sutartyje nurodytą kiekvieno kalendorinio mėnesio Mokėjimo 
dieną ir ta valiuta, kuria yra išduotas kreditas, o tuo atveju, jei 
galutinis kredito grąžinimo terminas nesutampa su Sutartyje 
nurodyta Mokėjimo diena, visas priskaičiuotos įsipareigojimo 
mokestis yra sumokamas paskutinę galutinio kredito 
grąžinimo termino dieną.  
3.15. Tuo atveju, jei iš kredito lėšų yra išleidžiamas akredityvas 
ar suteikiama garantija, laikoma, kad suteiktas kreditas (jo 
dalis) yra panaudota ir nuo rezervuotos kredito sumos 
įsipareigojimo mokestis nėra skaičiuojamas. 
Įsipareigojimo pagal akredityvą/garantiją mokestis 
3.16. Įsipareigojimo pagal akredityvą ir garantiją mokestis - tai 
Kliento mokamas mokestis Bankui, apskaičiuojamas nuo 
Banko įpareigojimo pagal atitinkamai akredityvą ar garantiją 
sumos, rezervuotos Kredito sąskaitoje, nuo akredityvo 
išleidimo / garantijos suteikimo dienos (imtinai) ir 
skaičiuojamas kiekvieną dieną iki paskutinės Banko 
įsipareigojimų pagal akredityvą / garantiją dienos (imtinai). 
3.17. Įsipareigojimo pagal akredityvą mokestis mokamas už 
einamąjį mėnesį kiekvieno mėnesio paskutinę Banko darbo 

dieną, o faktinio akredityvo galiojimo termino pabaigos mėnesį 
– faktinio akredityvo galiojimo termino pabaigos dieną. 
3.18. Įsipareigojimo pagal garantiją mokestis yra mokamas 
garantijos suteikimo dieną, jeigu garantijos suteikimo 
sutartyje nenumatyta kitaip. 
Delspinigiai ir baudos 
3.19. Klientui praleidus Sutartyje numatytus kredito (jo dalies) 
grąžinimo, palūkanų, įsipareigojimo mokesčio ir/ar kitų pagal 
Sutartį Bankui mokėtinų sumų mokėjimo terminus, ar kai per 
Sąskaitos kredito panaudojimo ciklą negrąžinamas kreditas 
(taikoma Sąskaitos kredito formai), Klientas už kiekvieną 
kalendorinę pradelstą dieną moka Bankui 0,05 proc. (penkių 
šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo pradelstos sumos. 
3.20. Klientui nevykdant ar vykdant netinkamai Sutartyje 
numatytus nefinansinius įsipareigojimus, Bankas turi teisę 
taikyti Klientui 300 EUR (trijų šimtų eurų) dydžio baudą, kurią 
Klientas turi sumokėti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo 
Banko pareikalavimo gavimo dienos. Bauda gali būti taikoma ir 
esant pakartotiniams Kliento Sutarties pažeidimams.  
3.21. Klientui nevykdant ar vykdant netinkamai Bendrųjų verslo 
klientų kreditavimo sąlygų 6.4, 6.7., 6.8, 6.13 punktuose 
nurodytus įsipareigojimus, Bankas turi teisę, identifikavęs 
pažeidimus, nedelsiant padidinti Sutartyje nurodytą Klientui 
taikomą palūkanų normą kaip nurodyta Bendrųjų verslo klientų 
kreditavimo sąlygų 3.10. punkte. 
3.22. (taikoma Sąskaitos kredito formai) Jei Klientas per 
Sąskaitos kredito panaudojimo ciklą negrąžina panaudoto 
kredito, Bankas už laiku negrąžintą kreditą priskaičiuotus 
delspinigius, vienašališkai, be atskiro Kliento sutikimo, nurašo 
tą dieną, kai Kliento banko sąskaitos lėšų likutis tampa 
teigiamas. Tuo atveju, jei Kliento banko sąskaitoje esančių lėšų 
(teigiamo likučio) priskaičiuotiems delspinigiams sumokėti 
nepakanka, Bankas vienašališkai, jei nebus suėjęs Sutartyje 
nurodytas galutinis kredito grąžinimo terminas, trūkstamai 
sumokėti delspinigių sumai nurašys lėšas iš Klientui suteikto 
Sąskaitos kredito, neviršijant Sutartyje nustatyto 
maksimalaus kredito limito. 
3.23. Delspinigių ir/ar baudų sumokėjimas neatleidžia Kliento 
nuo sutartinių prievolių vykdymo ir nesuteikia Klientui teisės 
reikalauti atidėti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo 
terminus. 
Kiti mokesčiai 
3.24. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi mokėti Bankui 
ir kitus Banko nustatytus su Sutarties sudarymu ir vykdymu 
susijusius mokesčius (jei tokie būtų), įskaitant, tačiau 
neapsiribojant Sutarties sąlygų keitimo mokestį, mokesčius 
susijusius su Sutarties ir Kliento banko sąskaitos 
administravimu, valiutos konvertavimu, įkeisto turto vertinimu 
ir kitus Tipiniuose įkainiuose nurodytus mokesčius, bei 
kompensuoti Banko patirtus kaštus susijusius su draudimu, 
užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymu, įkeisto turto 
vertinimu, informacijos iš viešųjų registrų gavimu, taip pat 
mokėti Bankui akredityvo ir garantijos mokesčius, kurie 
numatyti akredityvo išleidimo/garantijos suteikimo sutartyje. 
3.25. Tuo atveju, jei Klientas laiku nesumoka Sutartyje ar Banko 
pranešime nurodytų Kliento mokėtinų sumų, įskaitant baudos 
sumokėjimą, Bankas turi teisę tokias sumas vienašališkai 
nurašyti nuo Kliento banko sąskaitos, o joje lėšų nesant - nuo 
kitų Banke turimų Kliento banko sąskaitų.  
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4. GARANTIJOS BEI AKREDITYVO SUTEIKIMO BEI 
NAUDOJIMO TVARKA 

 
4.1. Sutartimi suteikiamas kreditas gali būti naudojamas 
akredityvų išleidimui ir/ar garantijų suteikimui ir jų apmokėjimui 
pagal pateiktus akredityvo dokumentus ar reikalavimus 
mokėti pagal garantijas. 
4.2. Klientas pageidaudamas gauti Banko garantiją, arba 
norėdamas, kad Bankas išleistų akredityvą, pateikia Bankui 
prašymą bei kitus Banko reikalaujamus dokumentus garantijų 
suteikimui ar akredityvų išleidimui ir pasirašo su Banku 
garantijos suteikimo arba akredityvo išleidimo sutartį. Bankas 
turi teisę neišleisti akredityvų/nesuteikti garantijų, kurių 
galiojimo terminai ilgesni nei likus 15 kalendorinių dienų iki 
Sutartyje nurodyto galutinio kredito grąžinimo termino 
pabaigos, o bendra suma, pridėjus negrąžintą kredito dalį bei 
galiojančias Banko suteiktas už Klientą garantijas ir/ar išleistus 
akredityvus, viršija Sutartyje ar Grafike (jei sudarytas kredito 
limito mažinimo grafikas) nurodytą kredito limito sumą. 
4.3. Bankui išleidus akredityvą ir/ar suteikus garantiją, Bankas 
rezervuoja lėšas akredityvo ir/ar garantijos apmokėjimui 
Sutartyje nurodytoje Kredito sąskaitoje ir Klientas neturi teisės 
naudotis išleisto akredityvo ir/ar suteiktos garantijos sumos 
dydžio rezervuota kredito dalimi, kol galioja išleistas 
akredityvas ir/ar garantija. Jei akredityvo apmokėjimui pateikti 
dokumentai atitinka išleisto akredityvo sąlygas ir terminus bei 
yra įvykdytos kitos akredityvo sąlygos ar garantijos gavėjui 
pareikalavus Bankui sumokėti garantijos sumą (jos dalį), 
Klientas neatšaukiamai ir besąlygiškai suteikia teisę Bankui 
apmokėti akredityvo ir/ar garantijos gavėjui mokėtinas sumas 
rezervuotomis kredito lėšomis, sumokėta suma padidinant 
Kliento panaudotą kredito  dalį pagal Sutartį. Klientas neturi 
teisės naudotis šiomis lėšomis, kol nebus įvykdytos visos 
Banko prievolės pagal išleistus akredityvus ir/ar garantijas. 
Rezervuotos lėšos gali būti panaudotos tik Kliento įsiskolinimo 
pagal šią Sutartį dengimui, jeigu akredityvas buvo 
nepanaudotas ar atšauktas ir/ar nebuvo gautas reikalavimas 
apmokėti pagal garantiją arba ji pasibaigė. Kai Bankas panaikina 
Kredito sąskaitoje esančių lėšų rezervaciją akredityvo ir/ar 
garantijos apmokėjimui, Klientas įgyja teisę toliau kredito 
lėšomis naudotis pagal Sutartyje nurodytą paskirtį. 
4.4. Tuo atveju, jei išleisto akredityvo ir/ar suteiktos 
garantijos galiojimo terminas ilgesnis nei Sutartyje nurodytas 
galutinis kredito grąžinimo terminas arba Grafike nurodytas 
kredito mažinimo grafikas (jei toks sudarytas), o bendra suma, 
pridėjus negrąžintą kredito dalį bei galiojančias Banko išleistas 
už Klientą garantijas ir akredityvus, viršija Sutartyje ar Grafike 
(jei sudarytas kredito mažinimo grafikas) nurodytą maksimalią 
kredito sumą, kredito mažinimo terminais, Klientas privalo ne 
vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Sutartyje nurodyto 
galutinio kredito grąžinimo termino dienos, arba Grafike 
nurodyto kredito mažinimo termino dienos, deponuoti 
nuosavas lėšas Kliento vardu atidarytoje akredityvo ir/ar 
garantijos indėlio sąskaitoje. Jei Klientas neįvykdo šio 
įsipareigojimo, Bankas turi teisę vienašališkai, ne vėliau kaip 
prieš 1 darbo dieną iki Sutartyje nurodyto galutinio kredito 
grąžinimo termino arba iki kredito mažinimo termino pagal 
sudarytą Grafiką, deponuoti Kliento nuosavas lėšas, 
pervesdamas jas iš Kliento banko sąskaitos akredityvo ir/ar 
garantijos apmokėjimui Kliento vardu atidarytoje akredityvo 

ir/ar garantijos indėlio sąskaitoje, kad bendra panaudoto 
kredito ir išleistų akredityvų ir garantijų suma, sumažinta 
deponuotų lėšų sumos dydžiu, neviršytų Sutartyje nurodytos 
maksimalios kredito sumos. Klientas neturi teisės naudotis 
deponuotomis lėšomis, kol nebus įvykdytos visos Banko 
prievolės pagal išleistus akredityvus ir/ar garantijas. 
Deponuotos lėšos gali būti panaudotos tik Kliento įsiskolinimo 
pagal Sutartį dengimui. Klientui pagal šį punktą nedeponavus 
nuosavų lėšų išleistų akredityvų ar suteiktų garantijų 
apmokėjimui, ir/ar jų nesant Kliento banko sąskaitoje, Bankas 
turi teisę deponuoti lėšas pagal Sutartį suteiktomis kredito 
lėšomis ir bus laikoma, kad Klientas laiku negrąžino suteikto 
kredito pagal Sutartį.  
4.5. Bankas turi teisę neišleisti akredityvo ir/ar nesuteikti 
garantijos, jei jų galiojimo terminas yra ilgesnis nei Sutartyje 
nurodytas galutinis kredito grąžinimo terminas.   
4.6. Tuo atveju, jei yra sudarytas kredito mažinimo grafikas, 
Klientas įsipareigoja iki Grafike nurodytų kredito mažinimo 
terminų sugrąžinti Bankui tokią dalį paimtų kreditų, kad likusių 
negrąžintų kreditų ir galiojančių Banko išleistų už Klientą 
akredityvų ir suteiktų garantijų bendra suma neviršytų Grafike 
nurodyto sumažinto kredito sumos.  
4.7. Klientas įsipareigoja iki Sutartyje nurodyto galutinio 
kredito grąžinimo termino pabaigos grąžinti Bankui visus 
paimtus kreditus ir pilnai atsiskaityti bei įvykdyti visus kitus 
įsipareigojimus Bankui ir tretiesiems asmenims pagal Banko 
išleistus akredityvus ir suteiktas garantijas. Jei Sutartyje 
nurodytą galutinę kredito grąžinimo termino dieną bus 
galiojančių Banko išleistų akredityvų ar suteiktų garantijų, 
Klientas privalo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki 
galutinės kredito grąžinimo termino dienos deponuoti 
nuosavas lėšas Kliento vardu atidarytoje akredityvo ir/ar 
garantijos indėlio sąskaitoje. Jei Klientas neįvykdo šio 
įsipareigojimo, Bankas turi teisę vienašališkai, ne vėliau kaip 
prieš 1 darbo dieną iki Sutartyje nurodyto galutinio kredito 
grąžinimo termino dienos, deponuoti Kliento nuosavas lėšas, 
pervesdamas jas iš Kliento banko sąskaitos akredityvo ir/ar 
garantijos apmokėjimui Kliento vardu atidarytoje akredityvo 
ir/ar garantijos indėlio sąskaitoje. Klientui pagal šį punktą 
nedeponavus nuosavų lėšų išleistų akredityvų ar suteiktų 
garantijų apmokėjimui, ir/ar jų nesant Kliento banko sąskaitoje, 
Bankas turi teisę deponuoti lėšas pagal Sutartį suteiktomis 
kredito lėšomis ir bus laikoma, kad Klientas laiku negrąžino 
suteikto kredito pagal Sutartį.  
4.8. Jeigu prašomas išleisti akredityvas ir/ar suteikiama 
garantija yra ne ta valiuta, kuria suteikiamas kreditas, Bankas 
vienašališkai rezervuoja Kredito sąskaitoje 10 procentų 
didesnę sumą akredityvo išleidimui ir/ar garantijos suteikimui, 
jeigu akredityvo išleidimo/garantijos suteikimo sutartyje 
nenumatyta kitaip, o tuo atveju jeigu Bankui apmokėjus 
akredityvą/garantiją, išleistą ne ta valiuta, kuria suteikiamas 
kreditas, Bankas patiria valiutos konvertavimo ir/ar užsienio 
bankų mokesčių išlaidas, kurių nepadengia Sutartimi Klientui 
suteikiamas kreditas, Klientas įsipareigoja nedelsiant grąžinti 
tokias Banko patirtas išlaidas, arba Bankas turi teisę tokias 
sumas vienašališkai nurašyti nuo Kliento banko sąskaitos (-ų) 
šiose Bendrosiose verslo klientų kreditavimo sąlygose numatyta 
tvarka. 
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4.9. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti 
įsipareigojimus, užtikrintus Banko garantijomis ir akredityvais ir 
pateikti Bankui visą reikalingą informaciją ir dokumentus. 
4.10. Jeigu pasibaigė įsipareigojimai pagal garantiją arba suėjo 
akredityvo terminas ar jis buvo atšauktas, Bankas atlaisvina 
Kredito sąskaitoje rezervuotas ar akredityvo/ garantijos 
indėlio sąskaitoje esančias deponuotas lėšas, kurias, prieš tai 
atskaitęs Banko patirtas išlaidas ar mokesčius pagal 
akredityvo išleidimo ar garantijos suteikimo sutartį, kurias 
Klientas yra įsipareigojęs kompensuoti, grąžina Klientui 
pervesdamas jas atitinkamai į Kliento banko sąskaitą, ar 
Kredito sąskaitą, iš kurios tos lėšos ir buvo 
deponuotos. Grąžinus deponuotas lėšas į Kredito sąskaitą, 
Klientas įgyja teisę jomis toliau disponuoti Sutartyje numatyta 
tvarka. 

 
5. KREDITO GRĄŽINIMO IR KITŲ FINANSINIŲ 

ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTARTĮ VYKDYMO TVARKA 
 

5.1. Klientas paimtą kreditą turi grąžinti Bankui Sutartyje 
nurodytomis dalimis ir terminais bei sumokėti Bankui už 
naudojimąsi kreditu Sutartyje nurodytas palūkanas. 
5.2. Tuo atveju, jei Klientui suteikta Kredito linija ar Sąskaitos 
kreditas, Klientas panaudojęs kreditą ar jo dalį, turi teisę 
periodiškai grąžinti jį Bankui ir vėl panaudoti visą ar dalį kredito, 
neviršijant Sutartyje nurodyto maksimalaus Kredito linijos ar 
Sąskaitos kredito limito. 
5.3. Sąskaitos kreditas per Sąskaitos kredito panaudojimo 
ciklą turi būti bent kartą grąžintas Bankui. Jei per Sąskaitos 
kredito panaudojimo ciklą Sąskaitos kreditas negrąžinamas 
Bankui, Bankas, nepriklausomai nuo to, kokia negrąžinto 
Sąskaitos kredito dalis, turi teisę sustabdyti bet kokius Kliento 
mokėjimus iš sąskaitos iki Sąskaitos kreditas bus grąžintas. 
Pakartotinai pasinaudoti Sąskaitos kreditu ar jo dalimi Klientas 
gali ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po to, kai Sąskaitos 
kreditas buvo grąžintas ir jei vykdomos visos kitos kredito 
išmokėjimo sąlygos ir nėra jokių Sutarties nutraukimo 
aplinkybių. Sąskaitos kreditas grąžinamas iš visų piniginių 
įplaukų bet kokia valiuta įskaitomų į Kliento banko sąskaitą, o 
nesant lėšų Kliento banko sąskaitoje – iš visų piniginių įplaukų 
bet kokia valiuta į bet kurią kitą Kliento banko sąskaitą, esančią 
Banke. 
5.4. Klientas turi teisę kreditą panaudoti iki Sutartyje 
nurodyto Kredito panaudojimo termino pabaigos. Klientui 
nepanaudojus kredito ar jo dalies iki Sutartyje nurodyto 
Kredito panaudojimo termino pabaigos, laikoma, kad Klientas 
nepanaudotą Kredito dalį grąžino Sutartyje nurodytais 
vėliausiais kredito grąžinimo terminais, jei Šalys nesusitaria 
kitaip. Tokiu atveju Bankas vienašališkai koreguoja kredito 
grąžinimo grafiką, užskaitydamas vėliausiai turėtas grąžinti 
kredito dalis ir sutrumpindamas galutinį kredito grąžinimo 
terminą. Pakoreguotą grafiką Bankas įteikia Klientui jo Šalims 
atskirai nepasirašant ir netaikant Klientui Sutarties sąlygų 
keitimo mokesčio.   
5.5. Klientui gali būti nustatytas Kredito linijos/Sąskaitos 
kredito mažinimo grafikas, kuomet Klientas panaudotą 
kredito dalį, viršijančią Grafike nustatytą maksimalią kredito 
sumą, turi grąžinti Bankui Grafike nustatytą dieną ir turi teisę 
toliau naudotis Kredito linija/Sąskaitos kreditu neviršydamas 
Grafike nustatytos maksimalios kredito sumos. 

5.6. Klientas turi užtikrinti, kad suėjus kredito ar jo dalies 
grąžinimo, palūkanų, įsipareigojimo mokesčio ar delspinigių 
mokėjimo terminams, Sutartyje nurodytoje Kliento banko 
sąskaitoje būtų reikiama lėšų suma mokėjimams pagal Sutartį 
atlikti. Priešingu atveju Bankas laikys, kad Klientas praleido 
kredito ar jo dalies, palūkanų ar įsipareigojimo mokesčio 
mokėjimo terminą.  
5.7. (taikoma tik Sąskaitos kredito formai) Jei suėjus palūkanų 
ar įsipareigojimo mokesčio mokėjimo terminui nebus suėjęs 
Sąskaitos kredito panaudojimo ciklas ir Sutartyje nurodytas 
galutinis Kredito panaudojimo terminas bei nebus išnaudotas 
visas suteiktas Sąskaitos kredito limitas, Bankas, be atskiro 
Kliento prašymo, suteiks Klientui kreditą Kliento pagal Sutartį 
mokėtinoms palūkanoms ir įsipareigojimo mokesčiui Bankui 
sumokėti ir vienašališkai nurašys iš Sąskaitos kredito Kliento 
Bankui mokėtinas palūkanas ir įsipareigojimo mokestį, 
neviršijant maksimalaus kredito limito. Šio punkto nuostatos 
taip pat taikomos ir už laiku nesumokėtas palūkanas ar 
įsipareigojimo mokestį priskaičiuotiems delspinigiams. 
5.8. Suėjus Sutartyje numatytam kredito ar jo dalies 
grąžinimo, palūkanų, įsipareigojimo mokesčio, delspinigių  ir/ar 
kitų pagal Sutartį Bankui mokėtinų sumų mokėjimo terminui, 
Bankas reikiamą sumą be atskiro įspėjimo nurašo nuo 
Sutartyje nurodytos Kliento banko sąskaitos (ši sąlyga taikoma 
kai Kredito forma yra Kreditas  ar kredito linija). 
5.9. Klientas kreditą grąžina, palūkanas, įsipareigojimo 
mokestį, delspinigius ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius 
mokesčius Bankui moka kredito valiuta. Nuo Kliento banko 
sąskaitos lėšos nurašomos ta valiuta, kuria turi būti atliekami 
mokėjimai Bankui. Jei Kliento banko sąskaitoje lėšų reikiama 
valiuta nėra ar jų nepakanka, nuo Kliento banko sąskaitos lėšos 
nurašomos kita valiuta, atliekant konvertavimą į valiutą, kuria 
turi būti atliekami mokėjimai. Vienos valiutos konvertavimas į 
kitą atliekamas lėšų nurašymo dieną Banko nustatytu valiutos 
keitimo kursu. Su operacijos atlikimo dieną Banko taikomu 
valiutos keitimo kursu, Klientas gali susipažinti Banko 
tinklalapyje arba Banko klientų aptarnavimo skyriuose. 
5.10. Tuo atveju, jei suėjus Sutartyje numatytiems mokėjimo 
terminams Kliento banko sąskaitoje nebus pakankamai lėšų 
mokėjimams pagal Sutartį atlikti, Bankas turi teisę, pateikęs 
debeto pavedimus nurašyti Kliento mokėtiną sumą iš visų 
rūšių Kliento sąskaitų, esančių kituose bankuose ir kredito 
įstaigose ir pervesti jas į Banko nurodytą sąskaitą. Su Klientu 
sudaryta Sutartis laikoma besąlygišku ir neatšaukiamu Kliento 
nurodymu kitam bankui ar kredito įstaigai pagal Banko 
reikalavimą nurašyti lėšas iš Kliento sąskaitos, konvertuoti 
lėšas į reikiamą valiutą, jeigu Kliento sąskaitoje nėra lėšų Bankui 
mokėtina valiuta, ir pervesti jas į Banko nurodytą sąskaitą. 
5.11. Kliento grąžintinas kreditas ar jo dalis, mokamos 
palūkanos, įsipareigojimo mokestis ir kitos pagal Sutartį Bankui 
mokėtinos sumos laikomos sumokėtais nuo lėšų įskaitymo į 
Kredito sąskaitą momento arba jų nurašymo nuo Kliento 
banko sąskaitos momento (priklausomai nuo to, kas įvyksta 
anksčiau). 
5.12. Bankui iš Kliento gavus mažesnę sumą nei mokėtina 
pagal Sutartį, Bankas gautas lėšas paskirsto tokia tvarka: 
pirmiausiai atlyginamos Banko patirtos išlaidos, susijusios su 
reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu; antrąja eile mokami 
delspinigiai, po to baudos; trečiąja eile mokamas 
įsipareigojimo mokestis, bei kiti mokesčiai ir išlaidos, susijusios 
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su akredityvų išleidimu ir/ar garantijų suteikimu, po to 
palūkanos pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, ketvirtąja eile 
grąžinamas kreditas, nebent Šalys susitaria kitaip. 
5.13. Bankas turi teisę vienašališkai, apie tai iš anksto raštu 
įspėjęs Klientą, pakeisti kredito ar jo dalies grąžinimo, 
palūkanų, delspinigių, įsipareigojimo ar administravimo 
mokesčio mokėjimo tvarką, nurodant Klientui Banko sąskaitą, 
į kurią turi būti grąžinamas kreditas ir/ar mokami kiti mokėjimai. 
Tokiu atveju Klientas kreditą grąžina ir kitus mokėjimus vykdo, 
mokėtinas sumas pervesdamas į Banko nurodytą sąskaitą. 
5.14. Tuo atveju, jei Klientas turi įsiskolinimų Bankui ir pagal 
kitas tarp Banko ir Kliento sudarytas sutartis ir Bankas iš 
Kliento gauna mažesnę sumą, nei visa Kliento Bankui pagal 
sudarytas sutartis mokėtina suma, Bankas nepriklausomai 
nuo Kliento nurodytos mokėjimo paskirties savo nuožiūra turi 
teisę paskirstyti, kokie įsiskolinimai ir pagal kokias sudarytas 
sutartis yra dengiami iš Kliento gautos sumos. 
5.15. Klientas turi teisę grąžinti kreditą ar jo dalį anksčiau 
Sutartyje nurodyto galutinio kredito grąžinimo termino, 
sumokėdamas Bankui Sutartyje nurodytą išankstinio kredito 
grąžinimo mokestį. 

 
6. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 
Užtikrinimo priemonės 
6.1. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartyje nurodytos 
Užtikrinimo priemonės būtų tinkamai įformintos ir galiotų iki 
visiško Kliento prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 
6.2. Jei Klientas ar tretysis asmuo, turintis sudaryti su Banku 
Užtikrinimo priemonių sutartis, atsisako sudaryti šias sutartis 
Bankui priimtinomis sąlygomis, laikoma, kad Klientas neįvykdė 
Sutarties sąlygų. 
6.3. Jei turtas yra įkeičiamas Bankui paskesnės eilės įkeitimu 
ir pagal Sutartį suteiktas kreditas (jo dalis) skiriama skolos 
pirmos eilės hipotekos kreditoriui (ne Bankui) dengimui 
(refinansavimui), Klientas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo kredito sumos, skirtos padengti 
įsiskolinimą pirmos eilės hipotekiniam kreditoriui (ne Bankui), 
išmokėjimo dienos, pateikti Bankui dokumentus, įrodančius, 
kad Bankas tapo pirmos eilės hipotekinis kreditorius. 
6.4. Tuo atveju, jei Bankui įkeistame žemės sklype yra 
pastatytas ar statomas pastatas/statinys (-iai), įskaitant visus 
inžinerinius įrenginius/tinklus, kuris nėra įkeistas Bankui, 
Bankui pareikalavus, Klientas įsipareigoja per Banko nustatytą 
terminą atlikti visus veiksmus būtinus pastatyto ar statomo 
pastato/statinio (-ių), įskaitant visus inžinerinius 
įrenginius/tinklus, įkeitimo (hipotekos) įteisinimui. 
6.5. Jei Bankui yra įkeistos prekių atsargos, Klientas iki 
kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 15 
(penkioliktos) kalendorinės dienos turi pateikti Bankui prekių 
atsargų sąrašą paskutinei praėjusio kalendorinio ketvirčio 
dienai, kuriame turi būti nurodytas prekių pavadinimas, kiekis, 
balansinė vertė, saugojimo (buvimo) vieta. 
6.6. Jei Bankas nutrauks Sutartį dėl to, kad Klientas 
netinkamai vykdys prievoles pagal Sutartį, Bankas savo 
nuožiūra pasirinks kokiu eiliškumu ir kokias Kliento prievolių 
įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti priverstine tvarka. 
6.7. Bankas turi teisę, iškilus grėsmei, kad kreditas nebus 
grąžintas laiku, arba paaiškėja, kad Klientas susidūrė su 
finansiniais sunkumais, įvyksta atsiskaitymų uždelsimai arba 

paaiškėja kiti svarbūs įvykiai (pvz. valstybės valdymo 
institucijos pritaikė Klientui poveikio priemones, kuriomis 
atimamos ar suvaržomos jo teisės ūkinėje - finansinėje 
veikloje, atlikus įkeičiamo turto vertinimą, paaiškėja, kad Bankui 
įkeičiamo turto vertė sumažėjo, laiduotojas arba garantas 
tapo nepriimtini Bankui ir pan.), galinčius sutrukdyti tinkamai 
vykdyti Sutartį, Klientas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 
nuo Banko rašytinio pareikalavimo gavimo dienos, turi pateikti 
papildomas Bankui priimtinas Užtikrinimo priemones, kurios 
įforminamos su Klientu ar jo nurodytu trečiuoju asmeniu 
pasirašant Bankui priimtinomis sąlygomis atitinkamas 
prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartis arba prieš terminą 
grąžinti tokią kredito dalį, kurios Bankas pareikalavo raštu. 
6.8. Jei Sutartyje yra nurodytos Užtikrinimo priemonės, 
kurias Klientas įsipareigoja pateikti Bankui po kredito (jo dalies) 
išmokėjimo arba iki konkrečios datos, tai Klientas šias 
prievolės Užtikrinimo priemones Bankui turi pateikti iki 
Sutartyje nurodyto termino.  
6.9. Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas Bankui įkeičiamas 
maksimaliosios hipotekos/įkeitimo sutartimi. Maksimaliosios 
hipotekos/įkeitimo, kuria yra užtikrinamas netesybų 
(delspinigių ir baudų), kitų mokėtinų sumų (įsipareigojimo 
mokesčio) ir Banko nuostolių, patirtų dėl Sutarties 
neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo Bankui (pvz. išlaidos, 
susijusios su vykdomojo įrašo gavimu, pateikimu ar 
priverstiniu skolos išieškojimu (jei toks būtų), procesinių 
palūkanų) maksimalus atlyginimas – 30 proc. Sutartyje 
nurodytos sumos, bet ne mažiau kaip 9000 EUR. Visas 
maksimaliosios hipotekos/įkeitimo sutarties sudarymo, 
įskaitant ir vėlesnius jos pakeitimus ir/ar papildymus, notarinio 
patvirtinimo, hipotekos/įkeitimo įregistravimo Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir išregistravimo 
išlaidas apmoka Klientas. 
6.10. Visos hipotekos ir įkeitimo sutartys Kliento lėšomis turi 
būti nedelsiant registruojamos hipotekos registre paviešinant 
hipotekos / įkeitimo sutarčių sąlygas. 
6.11. Tuo atveju, jei Užtikrinimo priemones už Klientą 
pateikia tretieji asmenys, Užtikrinimo priemonių pateikėjams 
(įkaito davėjams, laiduotojams ir pan.) taip pat taikomos šios 
Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos, įskaitant ir 
nurodytas sąlygas dėl informacijos Bankui pateikimo. 
6.12. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad tais atvejais ir ta 
apimtimi, kuria Kliento įsipareigojimai pagal Sutartis yra 
neužtikrinti Užtikrinimo priemonėmis, tokie įsipareigojimai bet 
kuriuo metu yra ir bus lygiaverčiai (pari passu) visiems kitiems 
Kliento dabartiniams ir būsimiems nesubordinuotiems ir 
neužtikrintiems Užtikrinimo priemonėmis įsipareigojimams, 
išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems imperatyviai 
pirmenybę teikia įstatymai, bet ne sutartys. 
Turto draudimas 
6.13. Klientas privalo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 
turto įkeitimo Bankui momento iki turto įkeitimas ar hipoteka 
bus baigta, Bankui priimtinoje draudimo bendrovėje ar 
draudimo brokerių įmonėje, apdrausti Banko naudai visą 
Bankui įkeičiamą nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę) ir 
kilnojamąjį turtą (išskyrus turtines teises, vertybinius 
popierius, esamas ir būsimas lėšas sąskaitoje bei kitą Banko 
nurodytą turtą) Banko nustatytomis sąlygomis, su kuriomis 
galima susipažinti Banko tinklalapyje arba Banko klientų 
aptarnavimo padaliniuose. Klientui nevykdant šio punkto 
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sąlygų ar laiku nemokant draudimo įmokų, Bankas turi teisę 
apdrausti įkeistą turtą ir visas išlaidas, susijusias su įkeisto 
turto draudimu, išieškoti iš Kliento Sutartyje bei įstatymuose 
numatyta tvarka, įskaitant – nurašyti atitinkamas sumas iš 
Kliento banko sąskaitų. Klientas turi laiku mokėti draudimo 
bendrovei visas draudimo įmokas bei pateikti Bankui Turto 
apdraudimą patvirtinančius dokumentus. 
Turto vertinimas 
6.14. Klientas, Bankui pareikalavus, per vieną mėnesį turi 
pateikti Bankui įkeisto turto įvertinimo rinkos ir likvidacinės 
vertės ataskaitą, parengtą Bankui priimtinų nepriklausomų 
turto vertintojų, kurių sąrašas skelbiamas Banko tinklalapyje, 
arba, Bankui nurodžius - Banko turto vertintojų. 
6.15. Jei Klientas laiku nepateikia Bankui turto vertinimo 
ataskaitos, Bankas turi teisę pats užsakyti įkeisto turtą 
vertinimą ir visas išlaidas, susijusias su įkeisto turto vertinimu, 
išieškoti iš Kliento Sutartyje bei įstatymuose numatyta tvarka, 
įskaitant – nurašyti atitinkamas sumas iš Kliento banko 
sąskaitų. Kai įkeistas turtas vertinamas Banko vertintojo, 
Klientas moka Bankui Tipiniuose įkainiuose nurodytus 
mokesčius. 
6.16. Klientas turi sudaryti sąlygas Banko vertintojams ir 
kitiems Banko atstovams be kliūčių patikrinti Bankui įkeistą 
turtą, taip pat turtą, kurio įsigijimui buvo panaudotas kreditas. 
Kitos sąlygos 
6.17. Tuo atveju, jeigu Sutarties vykdymo užtikrinimui turi būti 
pateikta Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas (ŽŪPGF) ar Uždarosios akcinės bendrovės 
„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija, Klientas, 
įsipareigoja ir privalo ŽŪPGF ar INVEGA nustatytais terminais 
ir sumomis mokėti ŽŪPGF ar INVEGA mokestį už suteiktą 
garantiją bei laikytis kitų ŽŪPGF/INVEGA nustatytų sąlygų. 

 
7. KLIENTO TEISĖ GRĄŽINTI KREDITĄ ANKSČIAU LAIKO 

 
7.1. Klientas turi teisę grąžinti kreditą ar jo dalį anksčiau 
Sutartyje nurodyto galutinio kredito grąžinimo termino. 
7.2. Pageidaudamas grąžinti kreditą, išskyrus Kredito liniją ar 
Sąskaitos kreditą, anksčiau termino, Klientas prieš 5 (penkias) 
Banko darbo dienas iki atitinkamos mokėjimo dienos raštu 
informuoja Banką apie ketinimą grąžinti kreditą ar jo dalį 
anksčiau termino. Klientas pranešime apie išankstinį 
grąžinimą nurodo: Sutarties rekvizitus (datą ir numerį), prieš 
terminą grąžinamos kredito sumos dydį ir mokėjimo dieną, 
kurią bus grąžinamas kreditas.  
7.3. Klientas turi teisę atsisakyti naudotis kreditu ne vėliau 
kaip prieš 30 dienų raštu informavęs Banką, jei gauna raštišką 
Banko sutikimą bei sugrąžina Bankui visą paimtą kreditą ir 
sumoka visas kitas pagal Sutartį Bankui mokėtinas sumas, ir 
nėra galiojančių Banko prievolių pagal Kliento pavedimu 
išleistus akredityvus ir suteiktas garantijas. 
7.4. Klientui grąžinant Bankui visą ar dalį kredito prieš 
Sutartyje numatytus terminus, Klientas turi sumokėti Bankui 
Sutartyje nurodytą išankstinio kredito grąžinimo mokestį nuo 
prieš terminą grąžinamos kredito sumos. Jei Sutartyje 
išankstinio kredito grąžinimo mokestis nėra nustatytas, tai 
Klientas įsipareigoja sumokėti didžiausią Tipiniuose įkainiuose 
nurodytą išankstinio kredito grąžinimo mokestį. Išankstinio 
kredito grąžinimo mokestis turi būti sumokėtas kredito 
grąžinimo prieš terminą dieną.  

7.5. Klientui savo iniciatyva grąžinus prieš terminą dalį kredito 
laikoma, kad Klientas grąžino tas kredito dalis, kurių Sutartyje 
numatyti grąžinimo terminai yra anksčiausi, jei Klientas ir 
Bankas nesusitaria kitaip. Kliento prašymu Bankas, pritaikęs 
Sutarties sąlygų keitimo mokestį, gali sudaryti su Klientu 
susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo proporcingai 
sumažinant visas likusias kredito grąžinimo įmokas arba 
pakeičiant galutinį kredito grąžinimo terminą.  
7.6. Klientui grąžinant prieš terminą visą ar dalį negrąžinto 
kredito, Klientas taip pat turi sumokėti iki faktinės kredito ar jo 
dalies grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir/ar 
delspinigius. 
 

8. BANKO TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ  
IR/AR REIKALAUTI PATENKINTI REIKALAVIMĄ PRIEŠ 

TERMINĄ 
 

8.1. Bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų raštu įspėjęs Klientą, vienašališkai, 
nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš terminą ir 
pareikalauti, kad Klientas grąžintų Bankui visą negrąžintą 
kreditą su priskaičiuotomis palūkanomis ir galimais 
delspinigiais, ir/ar įsipareigojimo mokesčiu, jeigu padaromas 
bent vienas iš šių esminių Sutarties pažeidimų: 
8.1.1. Klientas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
negrąžina Sutartyje numatytais terminais numatytos kredito 
dalies, ir/ar nesumoka Bankui priskaičiuotų palūkanų, ir/ar 
įsipareigojimo mokesčio, ir/ar delspinigių ir tinkamai neįvykdo 
šių įsipareigojimų per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo 
Banko rašytinio pareikalavimo dienos; 
8.1.2. Klientas kreditą naudoja ar panaudojo ne pagal 
Sutartyje numatytą kredito paskirtį; 
8.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia 
Bankui Sutartyje nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo 
priemonių ar kitų Banko prašomų dokumentų, arba Bankui 
pateiktos užtikrinimo priemonės prarandamos, yra ginčijamos 
arba paaiškėja, kad jos yra niekinės arba nebegalioja ir dėl to 
Klientas nepateikia papildomų Banko prašomų prievolės 
įvykdymo užtikrinimo priemonių, arba Užtikrinimo priemonių 
pateikėjai (įkaito davėjai, laiduotojai ir pan.) nevykdo savo 
įsipareigojimų Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis ir toks 
įsipareigojimų nevykdymas, Banko nuomone, turi esminės 
reikšmės šios Sutarties vykdymui; 
8.1.4. Bankas gavo reikalavimą mokėti pagal suteiktą 
garantiją; 
8.1.5. atsitiko kiti įvykiai arba paaiškėjo konkrečios aplinkybės 
(pvz. Klientui ir/ar jo vadovams iškelta ir/ar ruošiamasi iškelti 
baudžiamoji byla dėl finansinių nusikaltimų, tretieji asmenys 
Klientui ar Užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims 
pareiškė turtinių pretenzijų ir tokio dydžio, kuris turėtų 
esminės reikšmės šios Sutarties vykdymui, Klientui ar 
Užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims iškelta arba 
ruošiamasi iškelti bankroto, restruktūrizavimo bylą, Klientas 
tinkamai nevykdo kitose tarp Kliento ir Banko sudarytose 
sutartyse numatytų įsipareigojimų, valstybės valdymo 
institucijos pritaiko Klientui poveikio priemones, kuriomis 
atimamos ar suvaržomos jo teisės ūkinėje - finansinėje 
veikloje, įvyksta pasikeitimai Kliento nuosavybės 
(akcininkų/dalininkų/savininkų) struktūroje, kurie yra 
nepriimtini Bankui, paaiškėja, kad Klientas pateikė klaidingą, 
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neišsamią ir/ar nutylėtą informaciją apie savo finansinę būklę, 
įsipareigojimus, išregistruojamas ūkininko ūkis, paaiškėja, kad 
Kliento reputacija Bankui yra nepriimtina ir pan.) leidžiančios 
numatyti, kad Klientas Sutartyje numatytais terminais 
negrąžins kredito ar jo dalies ir/ar neįvykdys kitų Sutartyje 
prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to Bankas nesitiki, kad Sutartis 
bus įvykdyta ateityje.  
8.1.6. Klientas, Kliento dukterinė bendrovė ar Klientą 
patronuojanti bendrovė ar kitos patronuojančios bendrovės 
dukterinės bendrovės, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir/ar kitos Kliento 
grupės įmonės, taip pat Kliento garantas ar laiduotojas, 
daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tinkamai 
nevykdo kurios nors savo piniginės prievolės ar jos dalies 
Bankui pagal su Banku sudarytas sutartis, ar Banko 
dukterinėms bendrovėms pagal su Banko dukterinėmis 
bendrovėmis sudarytas sutartis ir /ar kitomis finansų 
įstaigomis ar tretiesiems asmenims. Nemokėjimas kitam 
kreditoriui (ne Bankui ir ne Banko dukterinei bendrovei) yra 
laikomas pagrindu nutraukti Sutartį ir prieš laiką pareikalauti 
grąžinti kreditą, tik tuo atveju, jeigu dėl tokio nemokėjimo 
iškyla pavojus kredito, išduoto pagal šią Sutartį, grąžinimui; 
8.1.7. Klientas nevykdo ir / ar netinkamai vykdo 
įsipareigojimus, nustatytus šių Bendrųjų verslo klientų 
kreditavimo sąlygų 9.2. ir / ar 9.3. punktuose; 
8.1.8. atsitinka Bendrosiose taisyklėse nurodytos aplinkybės, 
turinčios esminės reikšmės Bankui, dėl ko Bankas gali 
nutraukti Sutartį.  
8.2. Tuo atveju, jei Klientui iš suteikto kredito buvo rezervuotos 
lėšos Banko išleistiems už Klientą akredityvams ir 
pretenzijoms pagal suteiktas garantijas apmokėti ir Bankas 
nutraukia Sutartį esant 8.1 punkte numatytoms sąlygoms, 
Bankas, prieš Sutarties nutraukimą, turi teisę pervesti 
rezervuotas lėšas Kredito sąskaitoje į Kliento vardu atidarytą 
akredityvo ir/ar garantijos indėlio sąskaitą, jas deponuodamas 
įsipareigojimams pagal atidarytą akredityvą ir/ar išleistą 
garantiją įvykdyti, o Klientas įsipareigoja visas panaudotas 
kredito lėšas grąžinti Bankui. 
8.3. Klientui Banko reikalavimu grąžinus prieš terminą dalį 
negražinto kredito, laikoma, kad Klientas grąžino tas kredito 
dalis, kurių Sutartyje numatyti grąžinimo Bankui terminai yra 
vėliausi, jei Šalys nesusitaria kitaip. 
8.4. Bankui nutraukus Sutartį ar pradėjus išieškojimą kaip tai 
numatyta teisės aktuose, ir Klientui negrąžinus kredito ar jo 
dalies, Bankas turi teisę negrąžintą kreditą, nesumokėtas 
palūkanas ir/ar įsipareigojimo mokestį, ir/ar delspinigius 
nurašyti iš Kliento banko sąskaitų esančių Banke, 
realizuodamas finansinį užstatą pateiktą pagal LR finansinio 
užtikrinimo susitarimo įstatymą (jeigu toks Bankui pateiktas), 
arba išieškoti iš Bankui pateiktų užtikrinimo priemonių arba 
kito Kliento turto teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties 
nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių skaičiavimo ir 
nepanaikina Kliento prievolės grąžinti kreditą, mokėti 
palūkanas, delspinigius, kitus Sutartyje numatytus mokėjimus 
bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas. 

 
 
 
 

 

9. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
9.1. Klientas pagal Sutartį gautą kreditą gali naudoti tik 
Sutartyje nurodytai paskirčiai. Kreditas negali būti naudojamas 
Banko akcijoms įsigyti. 
9.2. Klientas Sutarties galiojimo metu be išankstinio Banko 
raštiško sutikimo negali: 
9.2.1. prisiimti jokių naujų įsipareigojimų trečiųjų asmenų 
atžvilgiu pagal garantijų, laidavimų, hipotekos ar kilnojamojo 
turto įkeitimo ar kitas panašaus pobūdžio sutartis, įkeisti 
Klientui nuosavybės teise priklausančio (tiek esamo, tiek ir 
naujai įsigyto, bet dar neįkeisto) nekilnojamojo ir/ar kito 
ilgalaikio (materialaus ir finansinio) turto ir/ar bet kokio kitokio 
turto; 
9.2.2. mažinti Kliento įstatinio kapitalo, supirkti savų akcijų (jų 
dalies), didinti Bankui neįkeistų akcijų skaičiaus; 
9.2.3. priimti sprendimų dėl Kliento reorganizavimo jungimo 
ar skaidymo būdu, Kliento pertvarkymo ar likvidavimo; 
9.2.4. perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems 
asmenims; 
9.2.5. sudarinėti jokių turto perleidimo ar padalijimo sutarčių 
ar vedybų sutarčių, keičiančių  šeimos turto teisinį statusą 
(sąlyga taikoma kai Klientas yra individualios įmonės savininkas, 
verslininkas ar ūkininkas). 
9.2.6. uždaryti savo sąskaitų Banke; 
9.2.7. priimti atitinkamų sprendimų parduoti ar kitaip perleisti 
Kliento prekių ženklus bei parduoti ir kitaip perleisti Kliento 
prekių ženklų. 
9.3. Jei Kliento ir su juo susijusių asmenų, kaip tai numatyta 
Bendrosiose taisyklėse, bendri neįvykdyti įsipareigojimai Banko 
grupės įmonėms sudaro daugiau nei 60 000 EUR, Klientas, be 
9.2 punkte nurodytų sąlygų, taip pat įsipareigoja visu Sutarties 
ar Finansavimo limito sutarties (jei tokia sudaryta) galiojimo 
laikotarpiu be išankstinio rašytinio Banko sutikimo: 
9.3.1. neišmontuoti, neišnuomoti, nenurašyti, neparduoti 
ir/ar kitaip neperleisti tretiesiems asmenims Klientui 
priklausančio ilgalaikio materialaus ir/ar finansinio turto, kurio 
bendra balansinė vertė per paskutinius Kliento finansinius 
metus viršija 15 proc. ilgalaikio turto balansinės vertės (turto 
nuomos apribojimas netaikomas įmonėms, kurių veikla yra 
turto nuoma ir apie kurią Bankas sutarties sudarymo metu, 
buvo informuotas); 
9.3.2. nesiskolinti iš finansinių institucijų ir/ar kitų asmenų 
pagal kreditavimo, paskolos, garantijų išleidimo, 
išperkamosios nuomos (lizingo), faktoringo sutartis ir/ar kitas 
sutartis, taip pat išleidžiant skolos vertybinius popierius ir/ar 
vekselius, sumos didesnės nei 30 000 EUR ir, jei po naujai 
prisiimtų įsipareigojimų DSCR rodiklis (kredito aptarnavimo 
rodiklis, apskaičiuojamas kaip EBITDA (veiklos pelnas prieš 
palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą) ir išlaidų kredito 
aptarnavimui (grąžinama kredito dalis bei palūkanos) santykis) 
tampa mažesnis nei 1,2, išskyrus Kliento akcininkų (dalyvių) 
Klientui suteikiamas paskolas piniginių srautų sureguliavimui, 
tinkamai subordinuotas esamų skolinių įsipareigojimų Banko 
grupės įmonėms atžvilgiu; 
9.3.3. neteikti paskolų tretiesiems asmenims (įskaitant 
Kliento akcininkus (dalyvius) ir/ar su jais susijusius asmenis) 
jokia forma (išskyrus prekinių kreditų, reikalingų įprastai Kliento 
veiklai vykdyti, suteikimą); 
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9.3.4. neparduoti ar kitaip neperleisti bei neišnuomoti 
tretiesiems asmenimis savo verslo ar jų dalies, nedaryti jokių 
investicijų į kitas įmones, neperleisti, neįkeisti, kitaip neapriboti 
turimų dukterinių bendrovių akcijų ir su jomis susijusių 
neturtinių teisių, nesteigti įmonių (atskirai ar bendrai su kitais 
partneriais); 
9.3.5. nevykdyti naujų investicijų į ilgalaikį materialų ir 
nematerialų turtą, į kitų įmonių akcijas, obligacijas ar kitus 
vertybinius popierius, taip pat neįsigyti kitų ūkio subjekto 
kapitalo ar jo dalies, kai tokių investicijų ar įsigyjamo kito ūkio 
subjekto kapitalas ar jo dalis viršija 15 proc. Kliento paskutinių 
finansinių metų ilgalaikio turto balansinės vertės; 
9.3.6. nepaskirstyti Kliento pelno, nesiūlyti ir neišmokėti 
Kliento dalyviams dividendų ar kitų išmokų, nesupirkti savų 
akcijų, kitokiu būdu neišmokėti pelno ar turto dalies ir pan. 
9.3.7. nesuteikti paramos daugiau nei 15 proc. paskutinių 
finansinių metų grynojo pelno; 
9.3.8. Klientas įsipareigoja informuoti savo akcininkus ir 
užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu be išankstinio 
raštiško Banko sutikimo nebūtų keičiama Kliento akcininkų 
struktūra ir/ar sudėtis ir/ar Kliento akcininkų turimų akcijų 
skaičius. 
9.4. Bankui paprašius, Klientas įsipareigoja sudaryti sąlygas 
Banko atstovams be kliūčių stebėti finansuojamo projekto 
vykdymą, patikrinti kredito panaudojimą pagal kredito paskirtį, 
susipažinti su ūkine - finansine ir kita su kredito naudojimu 
susijusia dokumentacija, patikrinti kaip eksploatuojamas ir 
saugomas Bankui įkeistas turtas. 
9.5. Klientas, kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus 
(sudarius tarpinę finansinę atskaitomybę), iki kito ketvirčio 
pirmo mėnesio paskutinės dienos, o finansiniams metams 
pasibaigus (sudarius metinę finansinę atskaitomybę) – iki 
vasario 1 dienos, turi pateikti Bankui Kliento vadovo ir 
vyriausiojo buhalterio pasirašytus finansinės atskaitomybės 
dokumentus: 
9.5.1. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Metinės 
finansinės atskaitomybės ataskaitos (balansas, pelno 
(nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčio 
ataskaitos), patvirtintos akcininkų, pakartotinai turi būti 
pateiktos iki kiekvienų metų birželio 1 d.; 
9.5.2. balanso straipsnių iššifravimus pagal Banko 
nustatytas formas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5.3. išsamų paaiškinamąjį raštą prie aukščiau minėtų 
ataskaitų, jei Klientas ketvirtį baigė nuostolingai ir trumpą 
veiklos planą ūkinei - finansinei padėčiai pagerinti; 
9.5.4. taip pat kitus Banko nurodytus dokumentus, kurie yra 
reikalingi Kliento ūkinei - finansinei veiklai įvertinti ar yra susiję 
su Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu arba su Bankui 
įkeistu turtu. 
9.6. Jei Klientas yra verslininkas, tai Klientas kiekvieniems 
finansiniams metams pasibaigus – iki birželio 1 d. turi pateikti 
Bankui metinę pajamų deklaraciją. 
9.7. Jei Klientas yra ūkininkas, tai Klientas ne vėliau kaip iki 
einamųjų metų pirmo ketvirčio paskutinės dienos turi pateikti 
Bankui 9.5 punkte nurodytus finansinės atskaitomybės 
dokumentus.  
9.8. Bankui pareikalavus Klientas organizuoja kiekvienų metų 
finansinių ataskaitų nepriklausomą auditą ir ne vėliau kaip iki 
kitų metų birželio 1 d. pateikia jo išvadas Bankui. 
9.9. Klientas turi laikytis bei vykdyti Europos Bendrijos ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių, 
priklausomai nuo Kliento veiklos pobūdžio, veterinarijos, 
higienos, sanitarijos, maisto kokybės, aplinkosaugos, gyvūnų 
gerovės reikalavimų bei geros verslo ar ūkininkavimo praktikos 
reikalavimų. 

 
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
10.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 
tol, kol Klientas įvykdys Bankui visus savo įsipareigojimus pagal 
Sutartį. 
10.2. Šalys susitaria, kad jei yra kitų šiose Bendrosiose verslo 
klientų kreditavimo sąlygose nenustatytų sąlygų ar Bankas 
Klientui taiko kitokias sąlygas negu yra nustatytos šiose 
Bendrosiose verslo klientų kreditavimo sąlygose, visos tokios 
sąlygos yra nustatomos Specialiosiose sąlygose arba, jeigu 
yra sudaroma - Finansavimo limito sutartyje ar  Papildomų 
sąlygų ir įsipareigojimų susitarime nurodytos sąlygos. 
10.3. Šios Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos 
įsigalioja nuo 2016-05-23.  
10.4. Bankas turi teisę vienašališkai, be jokio išankstinio 
Kliento informavimo ir/ar sutikimo, keisti Bendrąsias verslo 
klientų  kreditavimo sąlygas ir pakeistos sąlygos Klientui galioja 
nuo jų paskelbimo Banko tinklalapyje dienos. 

 
-----------------------------------AB Šiaulių bankas 


