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I. SĄVOKOS 
 

Bendrosiose lizingo 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. Bendrosiose lizingo sąlygose terminai yra 
skaičiuojami ir nurodomi kalendorinėmis dienomis, nebent yra 
nurodytas terminų skaičiavimas darbo dienomis. 
Bendrosiose lizingo sąlygose nurodoma jų rengimo metu 
aktuali informacija ir duomenys, kaip pvz. nuorodos į interneto 
svetaines, Banko kontaktiniai duomenys ir pan., kuriems 
pasikeitus Sutarties vykdymo metu turi būti vadovaujamasi 
aktualia informacija ir duomenimis, nepriklausomai nuo 
informacijos ir duomenų, kurie nurodyti šiose Bendrosiose 
lizingo sąlygose. 
1.1. akcininkas – akcinės bendrovės arba uždarosios 

akcinės bendrovės akcininkas, bet kokios kitos juridinio 
asmens teisinės formos (pvz. žemės ūkio bendrovės, 
tikrosios ūkinės bendrijos, kooperatyvo, viešosios 
įstaigos, mažosios bendrijos) pajininkas, narys, 
steigėjas, dalininkas, savininkas ar kitas naudos 
gavėjas. 

1.2. Anuiteto metodas – grąžinimo metodas, kai Klientas 
Grafike nurodytais terminais moka Bankui vienodo 
dydžio įmoką, kurią sudaro Turto vertės dengimo 
mokėjimas ir Palūkanos. Šalys gali Grafike susitarti ir 
dėl kitokio dydžio įmokų tam tikru laikotarpiu. 

1.3. Asmens duomenų apsaugos taisyklės - Banko 
patvirtintos Šiaulių banko asmens duomenų apsaugos 
taisyklės, su kuriomis galima susipažinti Banko 
interneto svetainėje www.sb.lt/lt/apie/svarbus-
dokumentai/asmens-duomenu-apsaugos-taisykles 
arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, o Klientui 
pageidaujant – Bankas nemokamai išduos popierinę šių 
taisyklių kopiją. 

1.4. Atpirkimo sutartis –– tai Kliento, Banko ir trečiojo 
asmens (atpirkėjo) sudaryta sutartis, reglamentuojanti 
Turto atpirkimo procesą Sutarties galiojimo laikotarpiu 
ir/ar jos nutraukimo/pasibaigimo atveju, atpirkimo 
sutarties šalių teises ir įsipareigojimus vykdant šios 
Sutarties sąlygas. Atpirkimo sutartis (jei ji sudaryta) 
laikoma neatskiriama Sutarties dalimi. Esant 

prieštaravimų ar neatitikimų tarp Sutartyje ir Atpirkimo 
sutartyje nurodytų sąlygų, taikomos Atpirkimo sutarties 
sąlygos. 

1.5. Bankas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, kurios 
rekvizitai ir kontaktai nurodyti Specialiosiose sąlygose ir 
Bendrosiose taisyklėse. Banko interneto svetainės 
adresas yra www.sb.lt. Banko internetinės 
bankininkystės sistema vadinama Interneto banku. 
Banko elektroninio pašto adresas info@sb.lt. Banko 
nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant 
pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio 
pristatymo dėžutės adresas: 112025254. Banko 
Nuotolinio klientų aptarnavimo centro telefonas 1813 
(+370 37 301 337 skambinant iš užsienio), elektroninio 
pašto adresas klientų paklausimams: kc@sb.lt. 

1.6. Bendrosios lizingo sąlygos - šios Banko patvirtintos 
Bendrosios lizingo sąlygos dėl kilnojamojo turto, 
įsigyjamo finansinės nuomos būdu, kurios yra 
sudedamoji Sutarties dalis, su kuriomis galima 
susipažinti Banko interneto svetainėje arba Banko 
klientų aptarnavimo padaliniuose, arba Klientui 
pageidaujant – Bankas nemokamai išduos popierinę šių 
sąlygų kopiją.  

1.7. Bendrosios taisyklės – Banko patvirtintos Šiaulių 
banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, su 
kuriomis galima susipažinti Banko interneto svetainėje 
arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, o Klientui 
pageidaujant – Bankas nemokamai išduos popierinę šių 
taisyklių kopiją.  

1.8. Draudėjas – Klientas arba Bankas, kuris pagal 
Sutarties sąlygas sudaro Draudimo sutartį. 

1.9. Draudikas – viena iš Lietuvos banko draudimo įmonių 
sąraše  nurodytų draudimo įmonių, su kuria Klientas 
arba Bankas sudaro Draudimo sutartį. 

1.10. Draudimo partneris – Banko pasirinktas draudimo 
brokeris, kuris administruoja Turto draudimą ir kuriam 
Klientas turi teikti su Draudimo sutarties sudarymu, 
galiojimu ir vykdymu susijusius dokumentus bei kitą 
Draudimo partnerio prašomą informaciją. Draudimo 
partneris, su kuriuo Bankas bendradarbiauja, 
skelbiamas Banko interneto svetainėje.   

1.11. Draudimo sutartis – Kliento ar Banko sudaryta Turto 
draudimo sutartis, atitinkanti Banko interneto svetainėje 

http://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/asmens-duomenu-apsaugos-taisykles
http://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/asmens-duomenu-apsaugos-taisykles
http://www.sb.lt/
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skelbiamus Minimalius reikalavimus turto draudimo 
sutartims.   

1.12. Draudimo išlaidos – Grafike nurodyto dydžio suma, 
kurią Klientas Grafike nustatytais terminais moka 
Bankui, jei Draudėjas yra Bankas. 

1.13. EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) – tai 
vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma 
(1, 3, 6 ar 12 mėnesių trukmės). 

1.14. Finansavimo limito sutartis – sutartis, kuria Šalys 
susitaria dėl Klientui suteikiamos maksimalios vieno ar 
kelių finansavimo sandorių sumos bei visiems šiems 
finansavimo sandoriams taikomų sąlygų bei užtikrinimo 
priemonių. 

1.15. Finansuojama suma – pinigų suma, lygi Turto kainos 
ir Pradinės įmokos skirtumui.  

1.16. Grafikas – dokumentas su nurodytomis mokėjimų 
datomis ir Turto finansavimo sąlygomis. Grafikas yra 
neatskiriama Sutarties dalis. Grafikas pateikiamas 
Klientui kartu su Sutartimi, Interneto banke arba Banko 
interneto svetainėje esančiame Lizingo sutarčių 
informacijos skirtuke, elektroninio pašto adresu arba 
kitu Šalių sutartu būdu. Klientui pageidaujant - Bankas 
nemokamai išduos popierinį Grafiko egzempliorių 
Banko padalinyje.  

1.17. Kintamoji palūkanų dalis – tai EURIBOR arba kita 
Sutartyje nurodytoms palūkanoms pagal prasmę 
artimiausia kintamoji palūkanų dalis, t. y. kita pagrįsta 
alternatyva, kuri būtų Banko parinkta ir taikoma Klientui 
atsižvelgiant į priežiūros institucijų rekomendacijas ir/ar 
bendrą rinkos praktiką tuo atveju, jeigu EURIBOR nėra 
paskelbta ar nustatyta, jei ji nebeteikiama ar nebebus 
teikiama, jei jos nebegalima naudoti, ar jos nustatymo 
metodika pasikeitė iš esmės ar jos nebegalima taikyti 
dėl kitų įvykių, kurių Bankas negali kontroliuoti. Bankas 
apie kitos Kintamosios palūkanų dalies nustatymą 
informuoja Klientą Interneto banke Bendrosiose 
taisyklėse nustatyta tvarka.  

1.18. Klientas –juridinis asmuo, ūkininkas ar verslininkas, 
kuris Sutartį sudaro verslo ar profesinėms reikmėms, 
esantis Sutarties šalimi, kuriam Bankas teikia Lizingo 
paslaugą ir kuris įgyja teisę Sutarties galiojimo 
laikotarpiu valdyti ir naudotis Turtu, o sumokėjęs visus 
mokėjimus pagal Grafiką ir tinkamai įvykdęs kitus 
Sutartyje nustatytus įsipareigojimus įgyti Turto 
nuosavybės teisę. Kliento rekvizitai ir kontaktai 
nurodomi Specialiosiose sąlygose, o Kliento, kai jis yra 
juridinis asmuo, nacionalinės elektroninių siuntų 
pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės 
sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas yra 
tapatus Kliento juridinio asmens kodui. 

1.19. Komercinis pasiūlymas - Pardavėjo ir Kliento 
pasirašytas ir Bankui pateiktas dokumentas, kuriame 
aprašytas pageidaujamas įsigyti Turtas, jo kiekis, Turto 
būklė ir kitos su Turtu susijusios sąlygos. Komercinis 
pasiūlymas yra pasirašomas kartu su Pirkimo sutartimi 
kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama 
Sutarties dalis. Sudarius su Klientu Sutartį, Bankui 
pateiktame Komerciniame pasiūlyme nurodytas Turto 
aprašas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Iki 
Sutarties sudarymo Bankui pateiktas Komercinis 
pasiūlymas gali būti keičiamas tik gavus rašytinį Banko 
sutikimą.   

1.20. Linijinis metodas – grąžinimo metodas, kai Klientas 
Grafike nurodytais terminais moka vienodus Turto 
vertės dengimo mokėjimus ir kintančią Palūkanų, 
apskaičiuotų nuo Turto likutinės vertės, sumą. Šalys gali 
Grafike susitarti ir dėl kitokių Finansuojamos sumos 
dalies grąžinimų tam tikru laikotarpiu. 

1.21. Lizingo paslauga – Banko Klientui teikiama kilnojamojo 
turto finansinės nuomos paslauga. 

1.22. Marža - Sutartyje nustatytas fiksuotas Banko kredito 
rizikos ir pelno maržos dydis procentais per vienerius 
metus, kuris yra sudedamoji Palūkanų dalis. 

1.23. Minimalios palūkanos – Grafike nurodyto dydžio 
palūkanos, kurias Klientas moka Bankui tais atvejais, 
kai Klientui taikomos kintamos palūkanos tampa 
mažesnės nei nustatytos Minimalios palūkanos. 

1.24. Mokėjimo diena – Grafike nurodytos datos, kuriomis 
Klientas moka Mokėtinas sumas.  

1.25. Mokėjimų taisyklės - Banko patvirtintos Šiaulių banko 
bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, su 
kuriomis galima susipažinti Banko interneto svetainėje 
arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, o Klientui 
pageidaujant – Bankas nemokamai išduos popierinę šių 
taisyklių kopiją.  

1.26. Mokėtina suma arba Mokėtinos sumos – Kliento 
Bankui pagal Sutartį mokėtinos sumos, pvz. 
Finansuojamos sumos grąžinimas, palūkanos, 
delspinigiai, Administravimo mokestis, Draudimo 
išlaidos, baudos ir/ar kiti mokėjimai. 

1.27. Palūkanos arba Palūkanų norma – Grafike nurodyta, 
Bankui mokėtina Banko išmokėtos Finansuojamos 
sumos kaina, išreikšta metinių palūkanų dydžiu 
procentais. Palūkanų norma gali būti (i) kintama, (ii) 
kintama su nustatyta Minimalių palūkanų norma, (iii) 
fiksuota, (iv) fiksuota su taikoma peržiūrėjimo sąlyga. 
Kintamosios palūkanų dalies normos dydžiai viešai 
skelbiami interneto svetainėse, kurių nuorodas galima 
rasti Banko interneto svetainėje. Dėl konkrečių 
palūkanų taikymo Šalys susitaria Grafike. 

1.28. Padidintos palūkanos – procentinis dydis, kuriuo 
didinama Klientui nustatyta Palūkanų norma (Banko 
marža ir/ar Minimalių palūkanų ar fiksuotų palūkanų 
norma), jam nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus. 

1.29. Paslaugų įkainiai – Banko nustatyti ir klientams taikomi 
mokėjimo operacijų ir suteiktų paslaugų įkainiai, su 
kuriais galima susipažinti Banko interneto svetainėje 
arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, o Klientui 
pageidaujant – Bankas nemokamai išduos popierinę šių 
įkainių kopiją. Jei Paslaugų įkainiuose nėra nurodytas 
tikslus paslaugos įkainio dydis, Bankas jį nustato 
suteikdamas konkrečią paslaugą ir apie tikslų 
paslaugos įkainį informuoja Klientą. 

1.30. Papildomų sąlygų ir įsipareigojimų susitarimas – 
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 lizingo sąlygose, 
Specialiosiose sąlygose ar Finansavimo limito sutartyje 
numatytų sąlygų, taikomos Papildomų sąlygų ir 
įsipareigojimų susitarime esančios sąlygos. 

1.31. Pardavėjas – Specialiosiose sąlygose nurodytas fizinis 
arba juridinis asmuo, parduodantis Turtą Bankui pagal 
Kliento valią ir pasirinkimą. Jei Turtą Bankas įsigyja iš 
Kliento, šiose Bendrosiose lizingo sąlygose pateikiamos 
nuorodos į Pardavėją, reiškia, kad yra pateikiamos 
atitinkamos nuorodos į Klientą, vykdantį Pardavėjo 
įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį. 

1.32. Pirkimo sutartis – Turto pirkimo - pardavimo sandoris, 
kuriuo Bankas Kliento nurodymu, jo interesais ir šalių 
sutartomis sąlygomis įsigyja iš Pardavėjo Turtą. Pirkimo 
sutartis yra neatskiriama Sutarties dalis. Atsižvelgiant į 
tai, kad Pirkimo sutarties ir Turto priėmimo - perdavimo 
akto projektą ruošia ir pateikia Pardavėjui Bankas, 
Klientas turi teisę, t.y. Bankas įgalioja Klientą, pasirašyti 
Banko vardu nepakeistą Pirkimo sutartį ir Turto 
priėmimo – perdavimo Banko nuosavybėn aktą, taip pat 
kitus su Pirkimo sutartimi susijusius dokumentus ar 
priedus, jei tokių būtų.  
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1.33. Specialiosios sąlygos - Sutarties dalis, kuria Šalys 
susitaria dėl esminių Lizingo paslaugos teikimo sąlygų, 
užtikrinimo priemonių bei kitų sąlygų ir įsipareigojimų. 
Specialiosios sąlygos sudaromos ir pasirašomos tiek 
egzempliorių, kiek yra Šalių (kiekvienai Šaliai po vieną), 
išskyrus kai visos Šalys jas pasirašo kvalifikuotais 
elektroniniais parašais. 

1.34. Subordinavimo sutartis – Banko, Kliento ir Kliento 
kreditoriaus sudaryta sutartis, pagal kurią visi esami ir 
būsimi Kliento įsipareigojimai ir palūkanos Kliento 
kreditoriui pagal jų tarpusavio paskolos ir/ar kitas 
finansavimo sutartis (jeigu tokių būtų) yra 
subordinuojami Mokėtinų sumų atžvilgiu.  

1.35. Surenkamoji sąskaita – Banko vardu atidaryta banko 
sąskaita, skirta iš Kliento gautoms Mokėtinoms sumoms 
pagal Sutartį surinkti. 

1.36. Sutartis – Šalių sudaryta Lizingo paslaugos suteikimo 
Klientui sutartis (su visais jos esamais ir būsimais 
pakeitimais, papildymais ir priedais), kurią sudaro šios 
Bendrosios lizingo sąlygos, Specialiosios sąlygos, 
Grafikas, Komercinis pasiūlymas, Pirkimo sutartis ir kiti 
Šalių susitarimai, sudaromi prie Sutarties. Neatskiriama 
Sutarties dalimi yra Bendrosios taisyklės, Mokėjimo 
taisyklės, Asmens duomenų apsaugos taisyklės, 
Paslaugų įkainiai, o taip pat kitos Šalių sudarytos 
sutartys (pvz. Finansavimo limito sutartis, Papildomų 
sąlygų ir įsipareigojimų susitarimas), kurių sąlygos 
taikomos Sutartimi nustatytiems lizingo santykiams.  

1.37. Šalys – Bankas ir Klientas kartu. 
1.38. Tarpininkas – Specialiosiose sąlygose nurodytas 

asmuo (jei nurodytas), kuris Klientui pateikia arba 
pasiūlo sudaryti Sutartį Banko vardu, Sutartį sudaro, 
padeda Klientui atlikti kitus su Sutarties sudarymu 
susijusius veiksmus. 

1.39. Terminas - Grafike numatytas terminas, per kurį 
Klientas turi sumokėti visą Sutartyje numatytą Mokėtiną 
sumą, įvykdyti kitas Sutartyje numatytas pareigas ir, 
kuriam pasibaigus, Klientas, tinkamai įvykdęs visas 
Sutarties sąlygas, įgyja nuosavybės teisę į Turtą. 

1.40. Turtas – Specialiosiose sąlygose, Komerciniame 
pasiūlyme (ir kituose dokumentuose, jei būtų sudaryti) 
nurodytas Kliento pasirinktas kilnojamasis turtas, kurį 
Kliento nurodymu Bankas įsigyja iš Pardavėjo ir Pirkimo 
sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka perduoda 
Klientui naudotis ir valdyti. 

1.41. Turto kaina – Sutarties sudarymo metu nustatyta ir 
Grafike nurodyta piniginė Turto vertės išraiška, kuri 
mokama Pardavėjui už Banko nuosavybėn įsigyjama 
Turtą. Turto kaina gali būti nurodyta ir kituose Sutarties 
dokumentuose (prieduose). Jei pagal LR teisės aktų 
reikalavimus Turtui taikomas pridėtinės vertės mokestis 
(toliau – PVM), Turto kaina Sutartyje nurodoma su PVM 
jo atskirai neišskiriant. Tiksli PVM suma tokiu atveju 
nurodoma Pardavėjo pateikiamoje Turto sąskaitoje – 
faktūroje.  

1.42. Turto likutinė vertė – Grafike nurodyta pinigų suma tam 
tikru laikotarpiu, kurią sumokėjus Bankui ir Klientui 
tinkamai įvykdžius visus mokėjimo įsipareigojimus pagal 
Sutartį, Klientas, išreiškęs savo valią ir atlikęs visus su tuo 
susijusius veiksmus, įgyja nuosavybės teisę į Turtą. 

1.43. Turto priėmimo - perdavimo aktas – dokumentas, 
kurio pagrindu Sutarties galiojimo laikotarpiui Turtas 
perduodamas Kliento valdymui ir naudojimui. 

1.44. Turto vertės dengimo mokėjimas – Pradinės įmokos 
mokėjimas ir Finansuojamos sumos grąžinimai, kuriuos 
Klientui atliekant, mažinama Turto likutinė vertė.  

1.45. Užtikrinimo priemonės – Specialiosiose sąlygose ir/ar 
Finansavimo limito sutartyje nurodytos Kliento 
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą užtikrinančios 
priemonės, tokios kaip turto įkeitimo sutartys, laidavimo 
sutartys, garantijos ir pan. 

Trumpiniai: 
1.46. DSCR (angl. debt-service-coverage ratio) - kredito 

aptarnavimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip EBITDA ir 
išlaidų kredito aptarnavimui (grąžinama kredito dalis bei 
palūkanos) santykis. 

1.47. EBITDA (angl. earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization) - veiklos pelnas prieš 
palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą. 

1.48. INVEGA – UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
"INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS", juridinio 
asmens kodas 110084026. 

1.49. PVM – pridėtinės vertės mokestis, kaip jis apibrėžtas 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatyme. 

1.50. VMI – valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens 
kodas 188659752. 

II. SUTARTIES OBJEKTAS, JOS SUDARYMAS IR 
KEITIMAS 

 
2.1. Bankas įsipareigoja nuosavybės teise įsigyti Kliento 

nurodytą Turtą iš Pardavėjo sumokėdamas Pardavėjui 
Turto kainą ir perduoti jį Klientui valdyti ir naudoti 
Sutartyje numatyta tvarka už užmokestį su sąlyga, kad 
sumokėjus visą Sutartyje numatytą kainą Turtas pereis 
Klientui nuosavybės teise, jeigu Sutartis ar šios 
Bendrosios lizingo sąlygos nenumato ko kita. Turto 
nuosavybės teisė Bankui priklauso visą Sutarties 
galiojimo laikotarpį iki kol Bankas neperduos 
nuosavybės teisės Klientui, įvykdžiusiam Sutarties 
sąlygas. 

2.2. Už naudojimąsi Lizingo paslauga Klientas moka Bankui 
palūkanas, Paslaugų įkainiuose nurodytus mokesčius, 
dėl kurių dydžio gali būti susitarta Specialiosiose 
sąlygose ir/ arba Grafike, bei kitus Klientui tenkančius 
mokėjimus. 

2.3. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Specialiųjų 
sąlygų sudarymo dienos ir galioja iki kol Klientas įvykdys 
visus savo įsipareigojimus Bankui pagal Sutartį. 

2.4. Šios Bendrosios lizingo sąlygos taikomos Sutartims, 
sudarytoms po šių sąlygų įsigaliojimo. Bankas šias 
Bendrąsias lizingo sąlygas taiko ir iki sąlygų įsigaliojimo 
sudarytoms Sutartims, jeigu Šalys dėl to susitarė 
susitarime dėl Sutarties pakeitimo arba Bankas apie jų 
taikymą informavo Klientą Bendrosiose taisyklėse 
nustatyta tvarka. 

2.5. Bankas turi teisę vienašališkai, be jokio išankstinio 
Kliento informavimo ir/ar sutikimo, keisti Bendrąsias 
lizingo sąlygas ir pakeistos sąlygos Klientui galioja nuo 
jų paskelbimo Banko interneto svetainėje. 

2.6. Klientų informavimo tvarka Bankui keičiant Sutartį 
sudarančius Šalių nepasirašomus Banko dokumentus 
nurodyta Bendrosiose taisyklėse. 

III. TURTO PIRKIMAS, PERDAVIMAS KLIENTUI, 
FINANSUOJAMOS SUMOS IŠMOKĖJIMAS 

 
3.1. Bankas, vadovaudamasis Sutartyje nurodyta ir iš 

Kliento gauta informacija apie Turtą, Pardavėją ir kitas 
Turto pirkimo sąlygas, parengia Pirkimo sutartį, kuri 
sudaroma kartu su Sutartimi. Klientas įsipareigoja 
priimti Turtą iš Pardavėjo per 14 (keturiolika) dienų nuo 
Sutarties sudarymo dienos, nebent Pirkimo 
sutartyje/Komerciniame pasiūlyme Šalys būtų 
susitariusios kitaip. Per šiame punkte nurodytą terminą 
Šalims (ne dėl Banko kaltės) nesudarius Pirkimo 
sutarties ir/ar nepasirašius Turto priėmimo-perdavimo 
akto, Sutartis nuo Banko pranešimo dienos bus laikoma 
pasibaigusia ir Bankas grąžins Klientui Pradinę įmoką 
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(jei ji mokėta Bankui), tačiau išsaugos teisę į 
Administravimo mokestį.  

3.2. Bankas Turtą įsigyja iš Pardavėjo pagal Kliento 
nurodymus ir neatsako nei už Pardavėjo prievolių pagal 
Pirkimo sutartį vykdymą, nei už Turto trūkumus, nei 
pagal LR Civilinio kodekso 6.483 - 6.486, 6.492 
straipsnius – atitinkamos Kliento pretenzijos (jei tokių 
būtų) turi būti reiškiamos ne Bankui, o Pardavėjui. 
Klientas atsako už visus Turto trūkumus, kurių 
nepašalins gamintojas ar Pardavėjas, ir už su jais 
susijusius savo bei Banko nuostolius. Jeigu Bankas 
nenurodys kitaip, vykdant Pirkimo sutartį Klientas 
atlieka visas pirkėjo funkcijas (teises ir pareigas), 
išskyrus apmokėjimą ir Pirkimo sutarties keitimą bei 
nutraukimą, ką atlikti išimtinai gali tik Bankas.  

3.3. Vadovaudamasis Sutartyje ir Pirkimo sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, Klientas priima Turtą iš 
Pardavėjo. 

3.4. Priimdamas Turtą iš Pardavėjo, Klientas privalo elgtis 
kaip atidus, rūpestingas bei apdairus pirkėjas ir 
atitinkamai įsipareigoja: 
3.4.1. įsitikinti, kad Turtas priklauso Pardavėjui 

nuosavybės teise ir Pardavėjas (jo atstovas) 
turi teisę laisvai parduoti (perduoti) Turtą, o 
tretieji asmenys neturi teisių ir pretenzijų Turto 
atžvilgiu; 

3.4.2. įsitikinti, kad Turto identifikavimo duomenys 
atitinka nurodytus Pirkimo sutartyje, o kartu su 
Turtu perduodama dokumentacija yra visa, 
išsami ir tinkama, ypatingą dėmesį atkreipiant 
į Turto garantijos sąlygas bei Turto 
išsaugojimo taisykles; 

3.4.3. jei Pirkimo sutartyje nenumatyta kitaip, Turtą 
priimti pagal kiekį, kokybę, asortimentą, 
komplektiškumą ir kitus kriterijus per normaliai 
tam reikalingą laiką, kartu su visa Turto 
dokumentacija; 

3.4.4. Turtą kartu su jo dokumentacija perimti iš 
Pardavėjo pasirašant Banko išduotą Turto 
priėmimo - perdavimo aktą, kurį Klientas 
(pasirašytą originalą) įsipareigoja pateikti 
Bankui per vieną darbo dieną po pasirašymo. 
Nuo Turto priėmimo momento, Klientas 
visiškai ir besąlygiškai atsako už Turto 
išsaugojimą bei Klientui pereina Turto 
atsitiktinio žuvimo, sugedimo, nusidėvėjimo 
rizika bei jo valdytojo atsakomybė; 

3.4.5. nepriimti Pirkimo sutarties neatitinkančio Turto, 
nebent Šalys aiškiai dėl to susitartų. Turto 
priėmimas (Turto priėmimo - perdavimo akto 
pasirašymas) reiškia Kliento patvirtinimą, kad 
Turtas atitinka Kliento ir Pirkimo sutarties 
reikalavimus. 

3.5. Bankas apmoka Pardavėjui už įsigyjamą Turtą, t.y. 
Finansuojama suma išmokama, tik Klientui sumokėjus 
Administravimo mokestį ir Pradinę įmoką ir įvykdžius 
Pirkimo sutartyje nurodytas  Turto kainos sumokėjimo 
Pardavėjui bei šioje Sutartyje nurodytas Finansuojamos 
sumos išmokėjimo sąlygas. 

3.6. Bankas turi teisę neapmokėti Pardavėjui už įsigyjamą 
Turtą, t.y. Finansuojama suma neišmokama, jei: 

3.6.1. Klientas nėra įvykdęs Pirkimo sutartyje 
nurodytų Turto kainos sumokėjimo Pardavėjui 
ir šioje Sutartyje nurodytų Finansuojamos 
sumos išmokėjimo sąlygų; 

3.6.2. nėra tinkamai vykdomos kitos tarp Banko ir/ar 
Banko patronuojamųjų įmonių ir Kliento ar 
Kliento grupės įmonių sudarytos finansinius 
įsipareigojimus apimančios sutartys; 

3.6.3. paaiškėja, kad Turtas yra areštuotas ar yra 
kitokių trečiųjų asmenų pretenzijų į Turtą ar 
ginčų dėl Turto; 

3.6.4. yra neigiamų Kliento finansinės būklės, turto ar 
veiklos rezultatų pokyčių, palyginti su būkle, 
kuri buvo sudarant Sutartį, įskaitant Kliento, jo 
grupės įmonių ar Užtikrinimo priemonių davėjų 
reorganizavimo, restruktūrizavimo, bankroto 
procesus, areštus sąskaitoms ar lėšoms 
sąskaitose, kitus Klientui taikomus  ribojimus, 
kurie galėtų daryti iš esmės neigiamą įtaką 
Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui; 

3.6.5. nepateiktos Užtikrinimo priemonės, kurias 
Klientas įsipareigojo pateikti Bankui (jei jos 
nurodytos Specialiose sąlygose), Bankui 
įkeičiamas turtas neapdraustas (jei jis 
draustinas) arba Bankui nepateiktas įkeičiamo 
turto vertinimas, atliktas Bankui priimtino 
nepriklauso turto vertintojo (jei taikoma); 

3.6.6. yra kitų teisės aktuose ar Bendrosiose 
taisyklėse nustatytų pagrindų, leidžiančių/ 
įpareigojančių Banką stabdyti dalykinius 
santykius su Klientu ir/ar Turto kainos 
sumokėjimą ir/ar Finansuojamos sumos 
išmokėjimą, ir/ar nutraukti Sutartį. 

3.7. Finansuojama suma išmokama Pardavėjui į PVM 
sąskaitoje - faktūroje nurodytą sąskaitą (jei Pardavėjas 
– fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas - į Pirkimo sutartyje 
nurodytą Pardavėjo sąskaitą).  

IV. KLIENTO MOKĖJIMAI IR JŲ NEVYKDYMO 
PASEKMĖS 

 
4.1. Visi Kliento mokėjimai pagal Sutartį (Administravimo 

mokesčio, Pradinės įmokos, Palūkanų, Turto vertės 
dengimo, draudimo išlaidų mokėjimai ir kt.) turi būti 
vykdomi Grafike nurodytais terminais ir sumomis bei 
vadovaujantis Sutartimi.  

Administravimo mokestis 
4.2. Administravimo mokestis - tai Klientui taikomas mokestis 

už Kliento paraiškos ir pateiktų dokumentų nagrinėjimą, 
Sutarties ir su ja susijusių dokumentų parengimą. Bankui 
Sutartyje numatytais atvejais atsisakius suteikti visą ar 
dalį Finansuojamos sumos arba Klientui atsisakius 
Finansuojamos sumos, taip pat nutraukus Sutartį 
anksčiau termino (išskyrus jei Sutartis nutraukiama dėl 
Banko kaltės), Klientas privalo sumokėti Bankui visą 
Administravimo mokestį, o sumokėto Administravimo 
mokesčio Bankas negrąžina.  

4.3. Administravimo mokestis turi būti sumokėtas Bankui per 
5 (penkias) dienas po Sutarties sudarymo. Tiksli 
Administravimo mokesčio suma nurodoma Grafike. 
Administravimo mokestis sumokamas Pardavėjui arba, 
Šalims dėl to atskirai susitarus, gali būti mokamas ir 
tiesiogiai Bankui. Kliento Pardavėjui sumokėta 
Administravimo mokesčio suma yra užskaitoma kaip 
Banko Pardavėjui sumokėta Turto kainos (su PVM, jei 
taikomas) dalis pagal Pirkimo sutartį  

Pradinė įmoka  
4.4. Pradinė įmoka – tai pirmasis Kliento Turto vertės 

dengimo mokėjimas pagal Sutartį, kurį Klientas sumoka 
tiesiogiai Pardavėjui ir kuris užskaitomas kaip Banko 
Pardavėjui sumokėta Turto kainos dalis (su PVM, jei 
taikomas) pagal Pirkimo sutartį. Šalims dėl to atskirai 
susitarus, Pradinė įmoka gali būti mokama ir tiesiogiai 
Bankui.  

4.5. Pradinė įmoka turi būti sumokėta iki Turto priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo dienos, nebent Pirkimo 
sutartyje Šalys būtų susitariusios kitaip. Tiksli Pradinės 
įmokos suma nurodoma Grafike.  
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Palūkanos  
4.6. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo nesumokėtos Turto 

likutinės vertės pagal Grafiką nuo (i) Sutarties 
pasirašymo dienos, jei Turto priėmimo – perdavimo 
aktas pasirašomas nesuėjus 7 (septynioms) 
kalendorinėms dienoms po Sutarties pasirašymo; (ii) 
Turto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, jei 
Turto priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas suėjus 
7 (septynioms) arba daugiau kalendorinių dienų po 
Sutarties pasirašymo. Skaičiuojant  Palūkanas laikoma, 
kad metai susideda iš 360 dienų, o mėnuo - iš 30 dienų 
skaičiaus.  

4.7. (jei taikomos kintamos palūkanos) Metinė Palūkanų 
norma apskaičiuojama imant Grafike nurodytos trukmės 
Sutarties pasirašymo dieną galiojančios Kintamosios 
palūkanų dalies reikšmės ir Grafike nurodytos Maržos 
sumą. Kintamos palūkanos keičiamos tokiu dažnumu, 
koks Kintamosios palūkanų dalies laikotarpis yra 
nurodytas Grafike. Palūkanų keitimo laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties arba Turto 
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, kaip 
nurodyta šių Bendrųjų lizingo sąlygų 4.6 punkte. Tuo 
atveju, jei palūkanų keitimo dieną Kintamosios palūkanų 
dalies reikšmė būtų neigiama, bus laikoma, kad 
Kintamosios palūkanų dalies reikšmė lygi nuliui. 

4.8. (jei taikomoms kintamoms palūkanoms nustatytos 
Minimalios palūkanos) Jei Kintamosios palūkanų dalies 
reikšmė sumažėja tiek, kad bendra kintamų palūkanų 
norma tampa mažesnė nei Minimalios palūkanos, 
Sutarčiai bus taikomos Grafike nurodytos Minimalios 
palūkanos. 

4.9. (jei taikomos fiksuotos palūkanos) Grafike nurodyta 
metinė fiksuotų palūkanų norma nustatoma visam 
Sutarties galiojimo laikotarpiui. 

4.10. (jei taikomos fiksuotos palūkanos su peržiūrėjimo 
sąlyga) Grafike nurodyta fiksuotų palūkanų norma 
peržiūrima bei keičiama tokiu dažnumu, koks 
Kintamosios palūkanų dalies laikotarpis yra nurodytas 
Grafike. Palūkanų peržiūrėjimo laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti nuo Sutarties arba Turto priėmimo – 
perdavimo akto pasirašymo dienos, kaip nurodyta šių 
Bendrųjų lizingo sąlygų 4.6  punkte. Tuo atveju, jei 
fiksuotų palūkanų normos peržiūrėjimo/keitimo dieną 
Sutartyje nustatyta Kintamosios palūkanų dalies 
reikšmė ir Banko maržos suma tampa didesnė negu 
Sutartyje nurodytas fiksuotų palūkanų dydis, Klientas turi 
mokėti Bankui palūkanas, kurios apskaičiuojamos kaip 
Sutartyje nustatyto Kintamosios palūkanų dalies 
laikotarpio Kintamosios palūkanų dalies reikšmės ir 
Banko maržos suma. Tuo atveju, jei fiksuotų palūkanų 
peržiūrėjimo/keitimo dieną Kintamosios palūkanų dalies 
reikšmė ir Banko maržos suma tampa mažesnė arba lygi 
Sutartyje nurodytoms fiksuotoms palūkanoms, Klientas 
moka Bankui Sutartyje nustatytas fiksuotas palūkanas.   

4.11. Tuo atveju, jei Kintamosios palūkanų dalies reikšmės 
keitimo diena yra nedarbo diena, keičiant Kintamąją 
palūkanų dalį imama prieš tai buvusią darbo dieną 
galiojusi Kintamosios palūkanų dalies reikšmė.  

4.12. Visus einamojo mėnesio, kurį pasikeičia Palūkanų 
norma, mokėjimus Klientas moka Grafike nustatytais 
dydžiais, neatsižvelgiant į tai, ar Palūkanos pasikeitė iki 
ar po Grafike nustatytos einamojo mėnesio mokėjimo 
dienos. Pasikeitus palūkanų normai, Mokėtinos sumos 
perskaičiuojamos nuo ateinančio mėnesio ir Bankui 
mokamos pagal naujai sudarytą Grafiką. Pasikeitus 
palūkanų normai, Bankas atnaujina Grafiką ir pateikia jį 
Klientui ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) 
kalendorinėms dienoms iki artimiausios Mokėjimo 
dienos, pakeisto Grafiko Šalims atskirai nepasirašant. 

Delspinigiai, baudos ir palūkanų didinimas 

4.13. Klientui praleidus Sutartyje numatytus Mokėtinų sumų 
mokėjimo terminus, Klientas už kiekvieną pradelstą 
kalendorinę dieną moka Bankui 0,05 proc. dydžio 
delspinigius nuo pradelstos sumos.  

4.14. Klientui nevykdant ar netinkamai vykdant bet kurį 
(išskyrus nurodytą Bendrųjų lizingo sąlygų 4.13 punkte, 
kurio nevykdant Klientui taikomi delspinigiai) Sutartyje 
nurodytą įsipareigojimą, Bankas turi teisę, 
atsižvelgdamas į padaryto (-ų) pažeidimo (-ų) 
pasekmes, vienašališkai nedelsiant Klientui pradėti 
taikyti Padidintas palūkanas, kurių dydis yra 2 proc. 
punktai, nebent Specialiosiose sąlygose ir / ar 
Papildomų sąlygų ir įsipareigojimų susitarime nurodytas 
kitoks dydis, arba skirti Banko nustatytą baudą, ne 
didesnę nei 2 proc. nuo Finansuojamos sumos. Klientas 
Padidintas palūkanas privalo mokėti visu įsipareigojimo 
nevykdymo laikotarpiu iki dienos, kol tinkamai įvykdys 
savo įsipareigojimus, tačiau ne trumpiau nei iki 
artimiausios Mokėjimo dienos, o baudą sumokėti per 
Banko nustatytą terminą. 

Kiti mokesčiai 
4.15. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi mokėti 

Bankui ir kitus Banko nustatytus su Sutarties sudarymu 
ir vykdymu susijusius mokesčius (jei tokie būtų), 
įskaitant Sutarties sąlygų pakeitimo mokestį, 
mokesčius, susijusius su Sutarties ir Kliento banko 
sąskaitos administravimu, taip pat Turto draudimo, 
vertinimo, Užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymo, 
registravimo, pakeitimo, išregistravimo, nutraukimo, 
tokių priemonių apdraudimo, vertinimo, priežiūros ir 
pardavimo išlaidas, kitus Paslaugų įkainiuose nurodytus 
mokesčius, bei kompensuoti Banko patirtus kaštus, 
susijusius su Turto ir/ar Užtikrinimo priemonių 
draudimu, Užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymu, 
Turto ir/ar Užtikrinimo priemonių vertinimu, informacijos 
iš viešųjų registrų gavimu ir Banko patirtas pagrįstas 
padidėjusias išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu 
ir administravimu, kylančias iš teisės aktų ar jų aiškinimo 
ir/ar taikymo pakeitimų.  

4.16. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra užtikrintas 
trečiosios šalies pateikta garantija, Klientas įsipareigoja 
tinkamai ir laiku mokėti mokesčius už suteiktas 
garantijas bei laikytis garantijos davėjo nustatytų 
sąlygų.  

Valiuta 
4.17. Visas pagal Sutartį Bankui Mokėtinas sumas Klientas 

moka vadovaudamasis Grafiku jame nurodyta valiuta. Jei 
Klientas Mokėtinų sumų pagal Grafiką nesumoka ir 
Kliento banko sąskaitoje Banke, lėšų reikiama valiuta 
nėra ar jų nepakanka, Bankas turi teisę nurašyti lėšas iš 
Kliento banko sąskaitos kita valiuta, atlikdamas 
konvertavimą į valiutą, kuria turi būti atliekami 
mokėjimai. Vienos valiutos konvertavimas į kitą 
atliekamas lėšų nurašymo dieną Banko nustatytu 
pagrindiniu valiutos keitimo kursu, su kuriuo Klientas 
gali susipažinti Banko interneto svetainėje arba Banko 
klientų aptarnavimo skyriuose. 

Mokėjimai 
4.18. Sudarius Sutartį, Klientui kyla pareiga sumokėti 

Administravimo mokestį ir Pradinę įmoką, o Šalims 
pasirašius Pirkimo sutartį bei Turto priėmimo – perdavimo 
aktu Klientui perėmus Turtą naudoti ir valdyti, bei Bankui 
įgijus nuosavybės teisę į Turtą, Klientui kyla pareiga 
pradėti vykdyti ir kitus Grafike nurodytus mokėjimus. 

4.19. Finansuojama suma grąžinama Šalių susitarta ir Grafike 
nurodyta tvarka (sumomis ir terminais), apskaičiuota 
Grafike nurodytu Anuitetiniu arba Linijiniu grąžinimo 
metodu 

4.20. Bankas pateikia Klientui PVM sąskaitas faktūras Kliento 
Mokėtinoms sumoms pagal Grafiką pagrįsti. PVM 
sąskaitos faktūros Klientui pateikiamos elektroniniu 
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paštu, e.sąskaitų apsikeitimo sistema arba kitais Banko 
naudojamais elektroniniais kanalais. PVM sąskaitos 
faktūros negavimas iki Mokėjimo dienos neatleidžia 
Kliento nuo įsipareigojimų vykdyti Grafike nurodytus 
mokėjimus Grafike nustatytomis Mokėjimo dienomis. 

4.21. PVM sąskaitos faktūros (Administravimo mokesčiui, 
visai Turto kainai bei vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos teisės aktais apskaičiuotam PVM), 
pateikiamos Klientui iki mėnesio, einančio po Turto 
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo mėnesio, 10 
(dešimtos) dienos. 

4.22. Kitus Grafike nenurodytus mokėjimus Klientas sumoka 
per Banko reikalavime ar pateiktoje PVM sąskaitoje 
faktūroje nustatytą apmokėjimo terminą. 

4.23. Grafikas sudaromas Sutarties pasirašymo dieną. Jei 
Turto priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas per 7 
kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, 
galioja Sutarties pasirašymo dieną sudarytas Grafikas. 
Jei Turto priėmimo – perdavimo aktas sudaromas suėjus 
7 (septynioms) kalendorinėms dienoms po Sutarties 
pasirašymo, pasirašius Turto priėmimo – perdavimo 
aktą, Bankas pateikia atnaujintą Grafiką Klientui per 7 
(septynias) kalendorines dienas, Šalims Grafiko atskirai 
nepasirašant. Grafiko negavimas ne dėl Banko kaltės, 
neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų pagal Sutartį 
tolimesnio vykdymo. 

4.24. Klientas Mokėtinas sumas moka į Surenkamąją 
sąskaitą. Bankas, esant poreikiui, turi teisę, iš anksto 
raštu įspėjęs Klientą, nurodyti Klientui kitą Banko 
sąskaitą, į kurią turi būti mokama Mokėtina suma. 

4.25. Klientas Mokėtinas sumas į Surenkamąją sąskaitą 
sumoka ne vėliau kaip iki Mokėjimo dienos. Jei 
Mokėjimo dieną Surenkamojoje sąskaitoje nėra Kliento 
Mokėtinų sumų dengimui pervestų lėšų, Bankas 
reikiamą sumą kitą dieną be atskiro Kliento nurodymo 
nurašo nuo Kliento banko sąskaitų Banke (jei Klientas 
tokias sąskaitas turi).  

4.26. Jei Surenkamojoje sąskaitoje nebus Kliento pervestų 
lėšų arba Kliento banko sąskaitose Banke nebus 
pakankamai lėšų mokėjimams pagal Sutartį atlikti arba 
dėl ne nuo Banko priklausančių priežasčių Bankas 
Sutartyje nustatyta tvarka negali ar negalės nusirašyti iš 
Kliento banko sąskaitų Banke Bankui mokėtinų sumų, 
bus laikoma, kad Klientas praleido Sutartyje nustatytus 
mokėjimo terminus.  

4.27. Jei suėjus Mokėtinų sumų sumokėjimo terminams 
Surenkamojoje sąskaitoje ir/ar Kliento banko sąskaitose 
esanti suma bus didesnė nei reikiama lėšų suma 
mokėjimams pagal Sutartį atlikti, Bankas nurašys tik 
pagal suėjusius terminus Mokėtiną sumą, palikdamas 
nepanaudotą likutį iki sueis kiti Mokėtinų sumų terminai. 
Bankas turi teisę nurašyti visas Surenkamojoje 
sąskaitoje ir/ar Kliento banko sąskaitose esančias lėšas 
ir nelaukdamas kol sueis Mokėtinų sumų terminai, jei 
lėšos realizuojamos kaip Bankui pateiktas finansinis 
užstatas pagal Lietuvos Respublikos finansinio 
užtikrinimo susitarimų įstatymą (taikoma, jei Klientas yra 
pateikęs finansinį užstatą). 

4.28. Tuo atveju, jei suėjus Sutartyje numatytiems mokėjimo 
terminams, Surenkamojoje sąskaitoje ar Kliento banko 
sąskaitoje (-ose) Banke nebus pakankamai lėšų 
mokėjimams pagal Sutartį atlikti, Bankas turi teisę, 
pateikęs debeto pavedimus, nurašyti Kliento mokėtiną 
sumą iš visų rūšių Kliento sąskaitų, esančių visuose 
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. 

4.29. Bankui iš Kliento gavus mažesnę sumą nei mokėtina 
pagal Sutartį, gautas lėšas Bankas paskirsto tokia 
tvarka: pirmiausiai atlyginamos Banko patirtos išlaidos, 
susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu; 
antrąja eile – Bankui mokėtini mokesčiai už Banko 
suteiktas paslaugas ar Banko patirtų išlaidų 
kompensavimas; trečiąja eile mokami delspinigiai, 
baudos; ketvirtąja eile mokamos palūkanos pagal jų 
mokėjimo terminų eiliškumą (įskaitant Padidintos 
palūkanos, jei taikoma) ir Draudimo išlaidos; penktąją 
eile - grąžinama Finansuojama suma, nebent Šalys 
susitaria kitaip. Mokant šiuos mokesčius kartu yra 
dengiamas ir jiems priklausantis PVM (jei toks 
taikomas). Jei Šalys yra sudariusios daugiau kaip vieną 
sutartį, Bankas, nepriklausomai nuo nurodytos 
mokėjimo paskirties, savo nuožiūra nustato, kokie 
įsiskolinimai pagal kokias sudarytas sutartis ir kokiu 
eiliškumu bus dengiami, ir atitinkamai paskirsto gautas 
lėšas. 

4.30. Klientas visu Sutarties galiojimo laikotarpiu turi nuolat 
domėtis ar jo atliekami mokėjimai yra atliekami pagal 
aktualios redakcijos Grafiką. 

Kliento teisė padengti dalį Turto likutinės vertės ar 
išsipirkti Turtą anksčiau numatyto termino 
4.31. Klientas turi teisę, informavęs Banką raštu ne vėliau kaip 

prieš 14 (keturiolika) dienų, Grafike nurodytomis 
Mokėjimo dienomis anksčiau termino padengti dalį Turto 
likutinės vertės neišperkant Turto arba išsipirkti visą 
Turtą, su sąlyga, kad Bankui pareikalavus, Klientas taip 
pat padengs visą arba dalį pagal kitas Šalių sudarytas 
sutartis Klientui perduoto valdyti ir naudoti turto likutinės 
vertės ir/ar įvykdys kitus įsipareigojimus ar jų dalį pagal 
Kliento ir Banko sudarytas finansinius įsipareigojimus 
apimančias sutartis. Priešingu atveju Bankas turi teisę 
savo nuožiūra, be atskiro Kliento sutikimo, paskirstyti iš 
Kliento gautas pinigines lėšas pagal Sutartį ir kitas 
Banko pasirinktas tarp Šalių sudarytas sutartis.  

4.32. Padengdamas dalį Turto likutinės vertės anksčiau 
termino neišperkant Turto, Klientas ne vėliau kaip iš 
anksto mokamos Turto likutinės vertės dalies sumokėjimo 
dieną sumoka Bankui tuo metu galiojantį, Paslaugų 
įkainiuose nurodytą, išankstinio išpirkimo mokestį, kuris 
skaičiuojamas nuo anksčiau termino sumokamos Turto 
likutinės vertės sumos. Jei Klientas šio mokesčio 
nesumoka, Bankas iš Kliento gautos sumos pirmiausiai 
padengia išankstinio išpirkimo mokestį. Klientui iš anksto 
padengus dalį Turto likutinės vertės neišperkant Turto, 
Bankas atnaujina Grafiką ir sumažina Turto vertės 
dengimo mokėjimus netrumpinant galutinio Sutarties 
termino ir likusią nepadengtą Turto likutinę vertės dalį 
išdėsto likusiam Sutarties laikotarpiui arba, sutrumpina 
Sutarties galiojimo terminą, palikdamas tuos pačius 
Finansuojamos sumos grąžinimo mokėjimus, jei 
Klientas tai nurodo savo prašyme. Bankas naują Grafiką 
Klientui pateikia ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) 
dienoms iki artimiausios Mokėjimo dienos, pakeisto 
Grafiko Šalims atskirai nepasirašant. Kliento prašymu, 
Šalys gali susitarti ir dėl kitokios nei nurodyta šiame 
punkte dengimo tvarkos, sudarydamos susitarimą dėl 
Sutarties sąlygų pakeitimo.  

4.33. Išpirkdamas visą Turtą anksčiau termino Klientas turi 
sumokėti Bankui Turto išpirkimo anksčiau termino dieną 
galiojančiuose Paslaugų įkainiuose nurodyto dydžio 
išankstinio išpirkimo mokestį, kuris skaičiuojamas nuo 
išperkamos Turto likutinės vertės sumos. 

V. TURTO DRAUDIMAS  
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Jei Draudėju yra Klientas  
5.1. Draudėju yra Klientas šiais atvejais:  

5.1.1. Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė, kad 
Draudėju yra Klientas; 

5.1.2. Net jei Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė, 
kad Draudėju yra Bankas, kitą dieną po 
paskutinės Kliento draudimo įmokos 
sumokėjimo pagal Grafiką, Draudėju tampa 
Klientas, kuris įsipareigoja ir privalo ne vėliau 
kaip paskutinę Banko sudarytos Draudimo 
sutarties galiojimo dieną, apdrausti Turtą šiose 
Bendrosiose lizingo sąlygose numatytomis 
sąlygomis ir Bankui pateikti tai patvirtinančius 
dokumentus. 

5.2. Klientas yra atsakingas už tinkamą Draudimo sutarties 
sudarymą, t.y. Klientas įsipareigoja savo lėšomis 
apdrausti Turtą iki Turto priėmimo – perdavimo akto 
pasirašymo dienos Banko naudai Bankui priimtinoje 
draudimo bendrovėje Banko nustatytomis sąlygomis, su 
kuriomis galima susipažinti Banko interneto svetainėje, 
ir užtikrinti, kad draudimas galiotų visu Sutarties 
galiojimo laikotarpiu, taip pat laiku ir tinkamai mokėti 
draudimo įmokas, bei laikytis kitų Draudimo sutartyje 
Draudiko nurodytų sąlygų. Klientas įsipareigoja pateikti 
Bankui Turto draudimą patvirtinančius dokumentus.  

5.3. Turto draudimo sutarčių priežiūros paslaugas teikia 
Draudimo partneris. Draudimo partneris turi teisę 
tiesiogiai kreiptis į Klientą dėl Turto draudimo, o Kliento 
pateikti draudimo dokumentai Draudimo partneriui 
laikomi pateiktais Bankui. 

5.4. Bankas turi teisę pareikalauti Kliento, kad Turtas būtų 
apdraustas Banko nurodytoje draudimo bendrovėje ar 
Draudimo partnerio. 

Jei Draudėju yra Bankas 
5.5. Draudėju yra Bankas šiais atvejais:  

5.5.1. Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė, kad 
Draudėju yra Bankas; 

5.5.2. Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė, kad 
Draudėju yra Klientas, tačiau Bankas ar 
Draudimo partneris atsiuntė Klientui pasiūlymą 
dėl Turto draudimo sąlygų, nurodant Draudimo 
išlaidas Grafike, ir Klientas sumokėjo Banko ar 
Draudimo partnerio pasiūlyme nurodytą 
pirmąją draudimo įmoką ir apie tai informavo 
Banką arba Draudimo partnerį. Tokiu atveju, 
Klientui pasirašius Banko pateiktą draudimo 
sertifikatą, kuriame nurodyta, kokiomis 
sąlygomis yra apdraustas Turtas (toliau 
- Draudimo sertifikatas), Šalių susitarimas, jog 
Draudėju yra Klientas, be jokio papildomo 
Sutarties sąlygų pakeitimo keičiamas į 
susitarimą, kad Draudėju yra Bankas. Bankas 
per 3 (tris) darbo dienas nuo pirmosios 
draudimo įmokos gavimo ir Banko informavimo 
apie įmokos sumokėjimą dienos atnaujina 
Grafiką, įtraukdamas į jį Kliento mokėtinas 
Draudimo išlaidas bei naują Grafiką pateikia 
Klientui, atskirai Šalims jo nepasirašant;  

5.5.3. Šalys Specialiosiose sąlygose susitarė, kad 
Draudėju yra Klientas, tačiau Klientas laiku 
nesudarė ar nepratęsė Draudimo sutarties, ar 
nepateikė Bankui tai patvirtinančių dokumentų, 
ar apdraudė Turtą ne pagal Banko nurodytus 
Minimalius reikalavimus Turto draudimo 
sutartims, dėl ko Bankas laiko, kad Turtas nėra 
apdraustas. Tokiu atveju Bankas turi teisę 
savo lėšomis apdrausti Turtą, sudarydamas 
Draudimo sutartį. Turtą apdraudus Bankui, 
Šalių susitarimas, jog Draudėju yra Klientas be 
jokio papildomo raštiško susitarimo 
pakeičiamas į susitarimą, kad Draudėju yra 

Bankas. Tokiu atveju Bankas turi teisę (i) 
vienašališkai pakeisti Grafiką į jį įtraukiant 
draudimo išlaidas bei pakeistą Grafiką pateikti 
Klientui Šalims jo atskirai nepasirašant (ii) 
apdrausti Turtą neįtraukiant draudimo išlaidų į 
Grafiką ir tokiu atveju Klientas draudimo 
išlaidas privalo atlyginti Bankui per Banko 
pranešime nurodytą terminą. 

5.6. Bankas yra atsakingas už tinkamą Draudimo sutarties 
sudarymą.  

5.7. Draudimo išlaidos nurodomos Grafike (išskyrus, 
Bendrosiose lizingo sąlygose 5.5.3 punkte numatytą 
atvejį, kai Bankas draudimo išlaidų neįtraukia į Grafiką) 
ir Klientas jas moka Bankui Grafike nustatytais 
terminais. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti 
Grafike nurodytų Draudimo išlaidų sumą, jei ne dėl 
Banko kaltės padidėja draudimo įmokos pagal 
Draudimo sutartį suma ir tokiu atveju atnaujintas 
Grafikas pateikiamas Klientui Šalims jo nepasirašant. 
Jei Klientas nesutinka su pakeistu Grafiku, jis turi teisę 
per 3 (tris) darbo dienas nuo Grafiko gavimo pateikti 
Bankui prašymą pats apdrausti Turtą. Tokiu atveju 
Šalys sudaro raštišką susitarimą, kuriuo nustato, jog 
Draudėjas yra Klientas. Jei Klientas per 3 (tris) darbo 
dienas nuo Grafiko gavimo nesudaro raštiško 
susitarimo su Banku pagal kurį Draudėju tampa 
Klientas, laikoma, kad Klientas su pakeistu Grafiku 
sutinka ir įsipareigoja visus Grafike nurodytus 
mokėjimus vykdyti jame nustatytais terminais. Klientui 
Sutarties galiojimo laikotarpiu pageidaujant pakeisti 
Sutartį, numatant Draudėju Klientą, sudaromas 
Sutarties pakeitimas ir Klientas turi sumokėti Sutarties 
sąlygų pakeitimo mokestį, numatytą Paslaugų 
įkainiuose. 

Kiti Šalių susitarimai ir įsipareigojimai 
5.8. Klientas privalo ir įsipareigoja vengti bet kokios veiklos, 

kuri gali leisti Draudikui nutraukti Draudimo sutartį, 
padidinti draudimo įmokas ar vienašališkai pakeisti 
draudimo sąlygas. 

5.9. Klientas, gavęs Draudimo sertifikatą ar draudimo 
liudijimą, įsipareigoja (tiek kai pats yra Draudėju, tiek kai 
Draudėju yra Bankas) susipažinti su Banko ir/ar 
Draudimo partnerio pateikta informacija apie Turto 
draudimą, draudimo sąlygas ir taisykles, taip pat vykdyti 
visas draudimo sąlygose/draudimo taisyklėse Draudėjui 
nustatytas pareigas bei užtikrinti, kad jų laikytųsi ir kiti 
teisėti Turto valdytojai; kai Draudėju yra Bankas, 
Klientas savo susipažinimą ir sutikimą su draudimo 
sąlygomis, patvirtina pasirašydamas Draudimo 
sertifikatą.  

5.10. Įvykus bet kokiam įvykiui, susijusiam su Turtu (tiek 
draudiminiam, tiek nedraudiminiam), Klientas turi 
nedelsiant apie tai pranešti Bankui ir Draudikui ar 
Draudimo partneriui. 

5.11. Jeigu Turtas (jo dalis) yra sunaikinamas, žūsta, dingsta, 
sugadinamas arba susidėvi, o Draudikas atsisako 
mokėti ar dėl bet kokių priežasčių nemoka draudimo 
išmokos (įskaitant ir Draudiko bankroto/nemokumo 
atvejus), ar išmoka mažesnę išmoką nei reikalinga 
Kliento įsiskolinimui, Turto likutinei vertei ir Banko 
patirtiems nuostoliams kompensuoti, ar jei įvykis yra 
nedraudiminis,  tokiu atveju Klientas toliau vykdo 
Mokėjimus pagal Grafiką ir priklausomai nuo situacijos: 
5.11.1. jei Turtas gali būti suremontuotas (atstatytas į 

pradinę padėtį), Klientas nedelsiant savo 
lėšomis suremontuoja Turtą ir pateikia Bankui 
tai patvirtinančius dokumentus; 

5.11.2. jei Turtas neremontuotinas arba Klientas 
atsisako savo lėšomis remontuoti Turtą, 
Klientas per 14 (keturiolika) dienų nuo 
Draudiko atitinkamo sprendimo dienos (i) 
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sumoka Bankui Turto likutinę vertę, Palūkanas 
ir kitas pagal Sutartį Bankui Mokėtinas sumas, 
priskaičiuotas iki visos Turto likutinės vertės 
sumokėjimo dienos, arba (ii) sudaro su Banku 
susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir, jei 
numatyta susitarime, pateikia Užtikrinimo 
priemones. 

5.12. Draudimo išmokos suma, kurią Draudikas išmokės 
Bankui žuvus, sunaikinus (sunaikinimo kriterijai 
apibrėžiami Draudiko taikomose draudimo taisyklėse), 
praradus Turtą (įskaitant vagystės atvejį) ar jį sugadinus 
taip, kad pripažįstama, jog Turtas neremontuotinas, 
pirmiausia nukreipiama padengti Draudiko reikalaujamą 
draudimo įmoką (jos dalį) pagal Draudimo sutartį (jei 
Draudikas reikalauja), po to - Mokėtinoms sumoms ir 
kitoms mokėtinoms sumoms pagal Sutartį laikantis 
Bendrųjų lizingo sąlygų 4.29 punkte numatyto lėšų 
dengimo eiliškumo ir tvarkos, ir tik po to - Bankas 
likusias pinigines lėšas perves į Kliento banko sąskaitą. 
Draudikui išmokėjus Bankui draudimo sumą, kuri 
padengia visus Kliento įsipareigojimus pagal Sutartį 
(įskaitant ir Turto likutinę vertę), Sutartis laikoma 
pasibaigusia. Draudikui raštu patvirtinus, kad jis 
nereikalauja, jog po draudiminio įvykio likę Turto likučiai 
(jei tokie yra) būtų perduoti Draudikui, nuosavybės teisė 
į Turtą perduodama Klientui pagal Bendrųjų lizingo 
sąlygų 8 skyriaus nuostatas. 

5.13. Jei Turtas remontuotinas, Draudikui išmokėjus 
draudimo išmoką, Bankas iš draudimo išmokos sumų 
padengia Draudiko reikalaujamą draudimo įmoką (jos 
dalį) pagal Draudimo sutartį (jei Draudikas reikalauja),  
likusią draudimo išmokos sumą (ar jos dalį) perveda 
Turto remonto darbus atlikusiam asmeniui. Bankas turi 
teisę draudimo išmokos lėšas bet kuriuo metu 
panaudoti Kliento finansiniams įsipareigojimams dengti. 

5.14. Klientas atlygina visus Banko patirtus nuostolius 
(išskaitas, franšizes, nuostolius dėl Turto sunaikinimo, 
sugadinimo ir kt.), kurių pagal Draudimo sutartį 
nepadengia Draudikas. 

VI. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

6.1. Skyriaus nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu 
Specialiosiose sąlygose numatytos Užtikrinimo 
priemonės. 

6.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartyje nurodytos 
Užtikrinimo priemonės būtų tinkamai ir Sutartyje 
nurodytu laiku pateiktos ir galiotų iki visiško Kliento 
prievolių pagal Sutartį įvykdymo. Užtikrinimo priemonės 
turi būti pateiktos iki Finansuojamos sumos išmokėjimo, 
nebent Specialiosiose sąlygose ar (jei yra sudaryta) 
Finansavimo limito sutartyje būtų numatyta kitaip. 

6.3. Turtas Bankui įkeičiamas maksimaliosios 
hipotekos/įkeitimo sutartimis, kurios Kliento lėšomis turi 
būti nedelsiant registruojamos viešame registre 
paviešinant hipotekos/įkeitimo sutarčių sąlygas. 
Įkeičiant turtą turi būti užtikrinamas įkeitimo 
kompleksiškumas, t.y. Bankui turi būti įkeistas visas 
nekilnojamas ir kilnojamas turtas, esantis / būsiantis 
konkrečioje teritorijoje (pastatai, statiniai, įrenginiai, 
inžineriniai tinklai, nuoma/panauda), taip pat turtas, 
kuris būtinas naudojant įkeistą turtą, jei nuo jo buvimo 
ar nebuvimo gali priklausyti įkeisto turto vertė bei 
galimybė išieškoti iš jo, ar kuris yra kitaip susijęs su 
įkeičiamu turtu. 

6.4. Jeigu turtas buvo įkeistas sąlyginės hipotekos sutartimi 
(-is), Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų atlikti visi 
veiksmai, kad įsigaliotų hipotekos įsigaliojimo sąlyga 
(kai veiksmai priklauso nuo Kliento ir/ar trečiųjų 
asmenų) ir, įvykus numatytai sąlyginės hipotekos 

įsigaliojimo sąlygai (-oms), nedelsiant, bet ne vėliau 
kaip per 5 dienas nuo minėtos sąlygos įvykdymo dienos, 
informuoti Banką ir pateikti su sąlygos įvykdymu 
susijusius dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, 
užtikrinančius, kad turtas bus tinkamai įkeistas.  

6.5. Bankui įkeičiamas turtas turi būti įvertintas. Bankui 
priimtinu turto vertinimu laikomas aktualus, t.y. ne 
senesnis kaip 6 mėnesių, vertinimas, atliktas Bankui 
priimtinų nepriklausomų turto vertintojų, kurių sąrašas 
skelbiamas Banko interneto svetainėje. 

6.6. Klientas įsipareigoja visu Sutarties galiojimo laikotarpiu 
užtikrinti, kad visas Bankui įkeičiamas/įkeistas 
nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę) ir kilnojamasis 
turtas (išskyrus turtines teises, vertybinius popierius, 
esamas ir būsimas lėšas sąskaitoje bei kitą Banko 
nurodytą turtą) būtų apdraustas Banko naudai Bankui 
priimtinoje draudimo bendrovėje. Įkeičiamas turtas 
draudžiamas pagal šių Bendrųjų lizingo sąlygų 5 
skyriuje nustatytas sąlygas.  

6.7. Tuo atveju, jei Užtikrinimo priemonės priklauso 
tretiesiems asmenims, Užtikrinimo priemonių 
pateikėjams (įkaito davėjams, laiduotojams ir pan.) taip 
pat taikomos šios Bendrosios lizingo sąlygos, įskaitant 
ir nurodytas sąlygas dėl informacijos Bankui pateikimo. 
Jei Klientas ar trečiasis asmuo, turintis pateikti Bankui 
Užtikrinimo priemones, nepateikia Užtikrinimo 
priemonių Bankui priimtinomis sąlygomis, laikoma, kad 
Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų. 

6.8. Jei Bankui įkeistame žemės sklype ar žemės sklype, 
kurio nuomos teisės yra įkeistos Bankui, yra 
planuojamas statyti, statomas ar pastatytas statinys, 
įskaitant visus inžinerinius įrenginius/tinklus, kiekvienas 
toks statinys teisės aktų nustatyta tvarka Kliento 
lėšomis Bankui turi būti įkeistas ne vėliau kaip per 60 
dienų nuo pirmos tokio statinio registracijos dienos 
Nekilnojamojo turto registre. 

6.9. Finansuojamos sumos ar jos dalies neišmokėjimas (net 
ir tais atvejais, kai Šalys Sutartimi susitarė dėl 
Finansuojamos sumos išmokėjimo etapais) neatleidžia 
Kliento nuo pareigos pateikti visas Sutartyje nurodytas 
Užtikrinimo priemones nurodytais terminais ir vykdyti 
kitus finansinius ir nefinansinius įsipareigojimus. 

6.10. Jei Bankui įkeistos prekių atsargos, Klientas iki 
kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 15 
dienos turi pateikti Bankui pasirašytą prekių atsargų 
sąrašą paskutinei praėjusio kalendorinio ketvirčio 
dienai, kuriame turi būti nurodytas prekių pavadinimas, 
kiekis, balansinė vertė, saugojimo (buvimo) vieta. 

6.11. Jei Bankui įkeistos akcijos, Klientas įsipareigoja 
užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Bankui 
būtų įkeistas toks akcijų procentinis dydis ir tokios eilės 
įkeitimu, kokie yra nurodyti Specialiosiose sąlygose ar 
(jei yra sudaryta) Finansavimo limito sutartyje. 
Padidinus įkeičiamų akcijų emitento įstatinį kapitalą 
išleidžiant naujas akcijas, Klientas įsipareigoja užtikrinti, 
kad ne vėliau kaip per 30 dienų po akcijų emitento naujų 
įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos 
akcijų emitento akcininkai įkeistų naujai išleistas akcijas 
Bankui tokios eilės įkeitimu, kaip nurodyta 
Specialiosiose sąlygose ar (jei yra sudaryta) 
Finansavimo limito sutartyje. 

6.12. Jei Bankui įkeistas turtinis kompleksas, visu Sutarties 
galiojimo laikotarpiu Specialiosiose sąlygose ar (jei yra 
sudaryta) Finansavimo limito sutartyje nurodyta turtinio 
komplekso vertė neturi sumažėti. 

6.13. Įkeisto turto vertė Specialiosiose sąlygose ar (jei yra 
sudaryta) Finansavimo limito sutartyje ir hipotekos / 
įkeitimo sutartyse nustatoma Šalių susitarimu, 
vadovaujantis Banko turimais turto vertinimais ir kitais 
duomenimis. 
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6.14. Prievolės pagal Sutartį neįvykdymo atveju Bankas savo 
nuožiūra pasirenka, kokiu eiliškumu ir kokias 
Užtikrinimo priemones realizuoti. 

VII. ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR 
PATVIRTINIMAI 

 
7.1.  Klientas įsipareigoja iki įsipareigojimų pagal Sutartį 

visiško ir tinkamo įvykdymo:  
7.1.1. laiku ir tinkamai vykdyti visas Sutartyje ir kitose 

tarp Kliento ir Banko ar Banko grupės įmonių 
sudarytose sutartyse numatytus įsipareigojimus; 

7.1.2. Turtą tinkamai saugoti, naudoti jį pagal jo 
tiesioginę paskirtį, rūpestingai, tausojančiai ir 
nenaudoti teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti, 
užtikrinti, kad Turtą naudotų kvalifikuoti 
specialistai (vartotojai); 

7.1.3. laikytis Turto techninėje dokumentacijoje 
numatytų Turto techninės priežiūros, naudojimo 
ir eksploatacijos taisyklių, kurias yra nustatęs 
Turto gamintojas, Pardavėjas ir/arba Bankas; 

7.1.4. imtis visų priemonių, kad nebūtų apribotos Banko 
nuosavybės teisės į Turtą, ginti Turtą nuo bet 
kokių jo valdymo ir naudojimo teisių pažeidimų, 
savo iniciatyva ir lėšomis imtis priemonių 
išreikalauti Turtą iš svetimo neteisėto valdymo ir 
tuo tikslu laiku kreiptis į atitinkamas teisėsaugos 
ar kitas institucijas bei apie tai nedelsiant pranešti 
Bankui. Nepaisant tokių įvykių, Klientas turi laiku 
ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal 
Sutartį; 

7.1.5. iki Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį visiško ir 
tinkamo įvykdymo saugoti visus pagal Sutartį ir 
Pirkimo sutartį Klientui perduotus dokumentus, 
susijusius su Turto naudojimu ir Turto nuosavybės 
teise. Pametęs arba sugadinęs minėtus 
dokumentus, per 24 valandas apie tai pranešti 
Bankui ir imtis priemonių gauti prarastų ar 
sugadintų dokumentų dublikatus; 

7.1.6. rūpintis Turto išlaikymu, išlaikyti jį tokios būklės, 
kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į 
normalų nusidėvėjimą, nedelsiant savo lėšomis 
keisti, taisyti sugedusias ar prarastas Turto dalis. 
Turto aptarnavimo (priežiūros, remonto) darbams 
atlikti kreiptis į Pardavėją arba į Pardavėjo ar 
Banko nurodytą įmonę; 

7.1.7. laikytis bei vykdyti Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių, 
priklausomai nuo Kliento veiklos ir/ar Turto 
pobūdžio, Turto naudojimo ir priežiūros, 
veterinarijos, higienos, sanitarijos, maisto 
kokybės, aplinkosaugos, gyvūnų gerovės 
reikalavimų bei geros verslo ar ūkininkavimo 
praktikos reikalavimų ir pateikti Bankui tai 
patvirtinančius dokumentus. 

7.1.8. jei Turtas yra motorinė transporto priemonė, 
Klientas įsipareigoja neklastoti, nekeisti Turto 
ridos (odometro parodymų), bei užtikrinti, kad 
Turto ridos (odometro parodymų) nekeistų, 
neklastotų tretieji asmenys. Klientas turi rinkti, 
kaupti ir saugoti visus duomenis apie eismo ir 
kitus įvykius, kuriuose Turtas buvo apgadintas, 
taip pat duomenis apie Turto trūkumus nurodytus 
LR Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie 
Susisiekimo ministerijos viršininko 2015-10-26 
įsakymu Nr. 2B-231 (su galimais vėlesniais jo 
pakeitimais) patvirtintame sąraše, laikotarpiu nuo 
Turto priėmimo iš Pardavėjo momento iki visų 
Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamo ir 
visiško įvykdymo. Taip pat transporto priemonė 

negali būti naudojama specialiai paskirčiai, pvz. 
taksi paslaugoms teikti, priešgaisrinei veiklai, 
operatyviniams automobiliams, mokymams 
vairuoti ir pan., nebent yra gautas Banko rašytinis 
sutikimas bei yra sudaryta draudimo sutartis 
specialios paskirties Turtui. Klientui nevykdant ar 
netinkamai vykdant šiame punkte nurodytus 
įsipareigojimus, Klientas atlygina visus dėl to 
kilusius Banko ar trečiųjų asmenų, kurie Sutartyje 
nustatyta tvarka įsigis Turtą, nuostolius; 

7.1.9. laiku ir tinkamai mokėti visus valstybinius ir 
vietinius mokesčius, rinkliavas, dengti visas 
Banko patirtas išlaidas, susijusias su Turto 
valdymu, naudojimu bei disponavimu, jeigu 
tokios yra (Turto kokybės nustatymo, Turto 
vertinimo, eksploatacijos išlaidos, atsakomybė už 
žalą, padarytą tretiesiems asmenims, aplinkai, 
kurios priežastimi buvo Turtas, administracinės 
nuobaudos ir pan.);  

7.1.10. padengti Banko patiriamas papildomas išlaidas 
dėl Turto įsigijimo, įskaitant, tačiau 
neapsiribojant, mokesčius už tarptautinius 
pavedimus, valiutos konvertavimo, kursų 
svyravimo kaštus, muitinės procedūros, Turto 
registravimo ir Turto nuosavybės 
įgijimo/perleidimo deklaravimo Banko vardu (jei 
taikoma) išlaidas ir pan., taip pat padengti 
nuostolius, susidariusius dėl teisės aktų 
pasikeitimo ar naujų teisės aktų priėmimo, kiek 
tai yra susiję su Sutartyje numatytais mokėjimais 
ir/ar nuosavybės teisės į Turtą įgyvendinimu, taip 
pat nuosavybės teisės į Turtą perdavimo faktą 
patvirtinančių dokumentų sudarymo, notarinio 
patvirtinimo (jei taikoma), nuosavybės teisės 
įregistravimo bei išregistravimo viešuosiuose 
registruose (jei taikoma) išlaidas. 

7.1.11. sudaryti sąlygas Banko darbuotojams 
netrukdomai apžiūrėti, tikrinti Turtą bei 
susipažinti su jo naudojimu susijusia 
dokumentacija, eksploatavimo sąlygomis, leisti 
patikrinti kaip eksploatuojamas ir saugomas 
Bankui įkeistas turtas. Jei apžiūros, tikrinimo 
metu nustatomi Sutarties sąlygų pažeidimai, 
Klientas atlygina Banko patirtas išlaidas; 

7.1.12. Bankui pareikalavus, per 30 dienų pateikti Bankui 
priimtino turto vertintojo atliktą teisės aktų 
reikalavimus atitinkančią Turto ir/ar įkeičiamo 
turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą. Bankas 
turi teisę vieną kartą per metus arba dažniau tais 
atvejais, kai vertinimo atnaujinimas reikalingas 
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ar bankų 
priežiūros reikalavimų tikslais, reikalauti Kliento 
atnaujinti Turto ir/ar Bankui įkeisto turto vertinimą 
Kliento sąskaita. Klientui atsisakius atnaujinti 
vertinimą arba Banko nustatytu terminu 
nepateikus Bankui atnaujinto vertinimo, Bankas 
turi teisę pats užsakyti rinkos vertės nustatymo 
įvertinimą, o Klientas įsipareigoja ir privalo 
sudaryti sąlygas turto vertintojams ir kitiems 
Banko atstovams be kliūčių vertinimo tikslu 
apžiūrėti Turtą ir/ar Bankui įkeistą turtą ir 
apmokėti/kompensuoti visas su turto vertinimu 
susijusias išlaidas (įskaitant ir Banko užsakyto 
vertinimo). 

7.1.13. per 1 (vieną) Darbo dieną pranešti Bankui, jeigu 
Turtas prarandamas, sugadinamas arba 
sunaikinamas. Už šiame punkte nustatytų 
reikalavimų nevykdymą/ netinkamą vykdymą, 
Klientas moka Bankui 5 (penkių) procentų dydžio 
baudą nuo Sutartyje nurodytos Turto kainos; 
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7.1.14. supažindinti Užtikrinimo priemones pateikusį 
asmenį su Sutarties sąlygomis; 

7.1.15. tinkamai ir laiku mokėti Bankui Sutartyje ir/ar 
Paslaugų įkainiuose nurodytus mokesčius, 
netesybas (jei tokie taikomi vykdant šią Sutartį), 
įskaitant mokesčius už Kliento pageidaujamas 
gauti pažymas, įgaliojimus ar Banko sutikimus. 
Bankas turi teisę atsisakyti išduoti pažymas, 
pažymėjimus, juos pratęsti ar išduoti kitus 
prašomus dokumentus, jei yra nevykdoma arba 
pažeidžiama Sutartis; 

7.1.16. užtikrinti, kad tais atvejais ir ta apimtimi, kuria 
Kliento įsipareigojimai pagal Sutartį 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. 

7.2. Klientas visu Sutarties galiojimo metu be išankstinio 
Banko raštiško sutikimo negali: 
7.2.1. prisiimti naujų įsipareigojimų pagal garantijų, 

laidavimų, turto įkeitimo ar kitas panašaus 
pobūdžio sutartis, kuriomis užtikrinamas trečiųjų 
asmenų tinkamas įsipareigojimų vykdymas; 

7.2.2. mažinti Kliento įstatinio kapitalo, supirkti savų 
akcijų (jų dalies), didinti Bankui neįkeistų akcijų 
skaičių; 

7.2.3. priimti sprendimų ar pradėti įgyvendinimą dėl 
Kliento reorganizavimo jungimo ar skaidymo 
būdu, Kliento pertvarkymo, likvidavimo ar 
restruktūrizavimo, Kliento dalies atskyrimo, 
pardavimo, nuomos, kitokio perleidimo ar teisių 
apribojimo į Klientą ar jo dalį, taip pat bet kokia 
forma inicijuoti bankroto bylos Klientui iškėlimą, 
išskyrus, kai bankroto proceso Klientui 
iniciavimas yra būtinas pagal imperatyvias 
įstatymų nuostatas; 

7.2.4. siūlyti sudaryti ar sudaryti susitarimo su kitais 
kreditoriais dėl pagalbos finansiniams 
sunkumams įveikti, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų nemokumo 
įstatymu; 

7.2.5. perleisti savo teisių ir/ar pareigų pagal Sutartį 
tretiesiems asmenims; 

7.2.6. (sąlyga taikoma, kai Klientas yra individualios 
įmonės savininkas, verslininkas ar ūkininkas) 
sudaryti turto perleidimo, padalijimo, vedybų ir/ar 
kitų sutarčių, keičiančių šeimos turto teisinį 
statusą; 

7.2.7. uždaryti savo turimų sąskaitų Banke; 
7.2.8. parduoti ar kitaip perleisti Kliento prekių ženklų; 
7.2.9. išmontuoti, išnuomoti, nurašyti, parduoti ir/ar 

kitaip perleisti tretiesiems asmenims Klientui 
priklausantį ilgalaikį materialųjį ir/ar finansinį 
turtą, kurio bendra balansinė vertė per 
paskutinius Kliento finansinius metus viršija 15 
procentų ilgalaikio turto balansinės vertės (turto 
nuomos apribojimas netaikomas įmonėms, kurių 
veikla yra turto nuoma ir apie kurią Bankas 
Sutarties sudarymo metu buvo informuotas); 

7.2.10. įkeisti ar kitaip apriboti Klientui priklausantį turtą 
užtikrinant Kliento įsipareigojimų vykdymą 
kitiems kreditoriams; 

7.2.11. skolintis 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 50 000 EUR ir, jei po naujai 
prisiimtų įsipareigojimų DSCR rodiklis tampa 
mažesnis nei 1,2, išskyrus Kliento akcininkų 
Klientui suteikiamas paskolas piniginių srautų 
sureguliavimui, tinkamai subordinuotas esamų 
skolinių įsipareigojimų Banko grupės įmonėms 
atžvilgiu; 

7.2.12. teikti paskolų tretiesiems asmenims (įskaitant 
Kliento akcininkus ir/ar su jais susijusius 
asmenis) jokia forma (išskyrus prekinių kreditų, 
reikalingų įprastai Kliento veiklai vykdyti, 
suteikimą); 

7.2.13. parduoti ar kitaip perleisti bei išnuomoti 
tretiesiems asmenimis savo verslą ar jo dalį, 
investuoti į kitas įmones, perleisti, įkeisti, kitaip 
apriboti turimų dukterinių bendrovių akcijas ir su 
jomis susijusias neturtines teises, steigti įmones 
(atskirai ar bendrai su kitais partneriais); 

7.2.14. investuoti į ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą, 
į kitų įmonių akcijas, obligacijas ar kitus 
vertybinius popierius, taip pat įsigyti kitų ūkio 
subjektų kapitalą ar jo dalį, kai tokių investicijų ar 
įsigyjamo kito ūkio subjekto kapitalas ar jo dalis 
viršija 15 procentų Kliento paskutinių finansinių 
metų ilgalaikio turto balansinės vertės; 

7.2.15. paskirstyti Kliento pelną, siūlyti ir išmokėti Kliento 
dalyviams dividendus ar kitas išmokas, supirkti 
savas akcijas, kitokiu būdu išmokėti pelno ar 
turto dalį ir pan. 

7.2.16. suteikti paramos, kuri sudaro daugiau nei 15 
procentų paskutinių finansinių metų grynojo 
pelno. 

7.2.17. subnuomoti (duoti panaudai) Turto. 
Subnuomavęs (davęs panaudai) Turtą, Klientas 
lieka atsakingas Bankui už Turto būklę bei 
tinkamą visų įsipareigojimų prisiimtų pagal Sutartį 
vykdymą. Bankas turi teisę bet kada 
vienašališkai atšaukti išduotą sutikimą dėl Turto 
subnuomos (panaudos) bei neatsako už jokius 
dėl to kilusius Kliento ir/ar trečiųjų asmenų 
nuostolius; 

7.2.18. atlikti Turto pagerinimų, susijusių su Turto 
konstrukcijos modernizavimu ar kitų techninių 
savybių pakeitimu,  kurie negali būti atskirti nuo 
Turto, nepadarius jam žalos. Privalomo 
suderinimo pareiga netaikoma pagerinimams, 
kurie Turtą apsaugo nuo visiško ar dalinio 
sunaikinimo. 

7.3. 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. 

7.4. Jei Kliento ir su juo susijusių asmenų, kaip tai numatyta 
Bendrosiose taisyklėse, bendri neįvykdyti 
įsipareigojimai Bankui ir Banko grupės įmonėms 
bendrai sudaro mažiau nei 100 000 EUR ir Klientas juos 
tinkamai vykdo, Klientui nėra taikomi Bendrųjų lizingo 
sąlygų 7.2.9 - 7.2.16 ir 7.3 punktai. 

7.5. (sąlyga taikoma tuo atveju, jei Sutarties užtikrinimui yra 
pateikta individuali INVEGA garantija) Klientas 
įsipareigoja visu Sutarties galiojimo laikotarpiu be 
išankstinio rašytinio Banko ir INVEGA sutikimo 
nesiskolinti iš trečiųjų asmenų, neskolinti Klientui 
priklausančių lėšų akcininkams ar tretiesiems 
asmenims, nemažinti įstatinio kapitalo, nemokėti 
dividendų ar tantjemų, neteikti laidavimų už kitus fizinius 
ir juridinius asmenis, nesupirkti Kliento kapitalo dalių 
(akcijų) ir/ar neišmokėti pelno dalies Kliento dalyviui (-
iams) kitokiais būdais.  
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7.6. Klientas, pasibaigus kiekvienam kalendoriniam 
ketvirčiui ir finansiniams metams per 30 dienų po 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos Bankui turi pateikti 
Kliento vadovo ir vyriausiojo buhalterio pasirašytus 
finansinės atskaitomybės dokumentus: 
7.6.1. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Metinės 

finansinės atskaitomybės ataskaitos (balansas, 
pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo 
kapitalo pokyčio ataskaitos, aiškinamasis 
raštas), patvirtintos akcininkų, pakartotinai turi 
būti pateiktos iki kiekvienų metų birželio 1 d.; 

7.6.2. balanso straipsnių ir pelno nuostolių ataskaitos 
detalizavimus pagal Banko nustatytas formas; 

7.6.3. 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 
Turtu/Bankui įkeistu turtu. 

7.7. Jei Klientas yra verslininkas, pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams, iki birželio 1 d. turi Bankui pateikti 
metinę savo pajamų deklaraciją. 

7.8. Jei Klientui pagal teisės aktus yra privalomas metų 
finansinių ataskaitų nepriklausomas auditas, arba jei 
nepriklausomas auditas nėra privalomas, tačiau Bankas 
pareikalauja, Klientas privalo atlikti kiekvienų metų 
finansinių ataskaitų nepriklausomą auditą ir ne vėliau 
kaip iki kitų metų birželio 1 d. pateikti jo išvadas Bankui. 

7.9. Tuo atveju, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimui 
pateikiamos trečiųjų asmenų pavyzdžiui, INVEGA ar 
kitos garantijos, Bendrųjų lizingo sąlygų 7.6 - 7.8 
punktuose nurodytus dokumentus Klientas, 
pareikalavus, įsipareigoja pateikti ir šių garantijų 
davėjams. 

7.10. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Banką apie 
pavadinimo keitimą bei kitus savo sprendimus ar 
planus, susijusius su Kliento juridiniu statusu. 

7.11. Bankas turi teisę: 
7.11.1. tiesiogiai arba per trečiuosius asmenis 

kontroliuoti ir stebėti Turto būklę, o jei tai 
atliekama todėl, kad Klientas netinkamai vykdo 
Sutarties sąlygas, reikalauti atlyginti su tuo 
susijusias Banko išlaidas; 

7.11.2. pareikalauti Turto iš bet kokio svetimo neteisėto 
valdymo, taip pat reikalauti, kad būtų pašalintos 
Turto naudojimo kliūtys ir padengti visi 
nuostoliai, kuriuos padarė Turtui kiti asmenys, 
įskaitant ir Klientą; 

7.11.3. be atskiro Kliento sutikimo perleisti Turtą ir visas 
ar dalį savo teisių bei pareigų, kylančių iš 
Sutarties arba su ja susijusių. Tokiu atveju 
Sutartis lieka ir toliau galioti visa apimtimi, o 
Klientas turi sudaryti galimybę pakeisti Turto 
registracijos duomenis per 14 (keturiolika) dienų 
nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos.  

7.11.4. Kliento prašymu keičiant Sutarties sąlygas 
(Terminą, Grafiką, Finansuojamą sumą, 
Užtikrinimo priemones, Klientą ar kt.),  iš naujo 
nustatyti Palūkanų normą ir kitas esmines 
Sutarties sąlygas. Sutarties sąlygos keičiamos 
taikant Paslaugų įkainiuose nurodytą Sutarties 
sąlygų pakeitimo mokestį. 

7.11.5. pareikalauti, o Klientas per 15 dienų nuo Banko 
rašytinio pareikalavimo dienos turi pateikti 
Bankui priimtinas papildomas Užtikrinimo 
priemones arba prieš terminą sumokėti tokią 
Turto likutinės vertės dalį, kokios Bankas 
pareikalavo raštu, jeigu įvyksta bent viena iš šių 
aplinkybių: (i) iškyla grėsmė, kad Turto likutinė 
vertė nebus sumokėta laiku; (ii) paaiškėja, kad 
Klientas susidūrė su finansiniais sunkumais; (iii) 
atsiranda reikšmingi Kliento ar Užtikrinimo 

priemonių pateikėjų mokėjimų vėlavimai 
kreditoriams; (iv) Turto ar Sutartyje nurodytų 
Užtikrinimo priemonių vertė sumažėja; (vi) 
paaiškėja kiti svarbūs įvykiai (pvz. valstybės 
institucijos pritaikė Klientui poveikio priemones, 
kuriomis atimamos ar suvaržomos jo teisės 
ūkinėje - finansinėje veikloje, atlikus Turto ar 
įkeičiamo turto vertinimą, paaiškėja, kad Turto ar 
Bankui įkeičiamo turto vertė sumažėjo, įkaito 
davėjas, laiduotojas arba garantas tapo 
nepriimtini Bankui ir pan.), galintys sutrukdyti 
tinkamai vykdyti Sutartį. 

7.12. Klientas patvirtina, kad Sutartis Klientui nėra esminė 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo 
įstatymo prasme, t.y. ji nėra būtina Kliento veiklos 
tęstinumui užtikrinti ir ją nutraukus Klientas galėtų toliau 
vykdyti ūkinę - komercinę veiklą. 

7.13. Produkcija, kurią Klientas pagamino naudodamasis 
Turtu, bei gautos pajamos, priklauso Klientui. 

7.14. Sudarydamas Sutartį Klientas sutinka, kad Bankas 
perleistų ir/ar įkeistų reikalavimo teises (kartu su 
teisėmis į Turtą ir Užtikrinimo priemones), kylančias iš 
Sutarties, tretiesiems asmenims (tame tarpe ir Lietuvos 
bankui, jeigu Bankas skolintųsi lėšų iš Lietuvos banko 
kaip vieną iš užtikrinimo priemonių pateikdamas Banko 
turimus kreditinius reikalavimus), taip pat sutinka, kad 
banko paslaptį sudarančią arba konfidencialią 
informaciją, susijusią su Sutartimi, Bankas perduotų 
asmenims, kuriems būtų perleidžiamos arba įkeičiamos 
reikalavimo teisės. Klientui yra žinoma, kad Bankui 
įkeitus reikalavimo teises ir neįvykdžius įsipareigojimų 
įkaito gavėjui, įkaito gavėjas (pvz. Lietuvos bankas) 
turės teisę jas vienašališkai realizuoti (perleisti kitiems 
asmenims arba perimti nuosavybėn). Reikalavimo teisių 
įkeitimas ar kreditoriaus pasikeitimas nedaro įtakos 
Sutarties galiojimui ir vykdymui, Kliento teisėms ir 
pareigoms.  

7.15. Sudarydamas Sutartį Klientas besąlygiškai ir 
neatšaukiamai atsisako savo teisių užskaityti tarpusavio 
reikalavimus (t.y. taikyti tarpusavio reikalavimų 
užskaitą) su Banku (kaip kreditoriumi) ir kitais 
asmenimis, kuriems Bankas perleido, įkeitė arba 
panaudojo reikalavimą pagal Sutartį kaip finansinį 
užstatą. 

VIII. SUTARTIES PABAIGA, NUOSAVYBĖS TEISĖS Į 
TURTĄ PERĖJIMAS KLIENTUI 

 
8.1. Sutartis pasibaigia: 

8.1.1. Klientui sumokėjus visas Mokėtinas sumas 
(įskaitant Turto vertės dengimo mokėjimus) ir 
įvykdžius visas kitas savo prievoles pagal Sutartį 
ir jei nėra neįvykdytų įsipareigojimų pagal kitas 
tarp Šalių sudarytas sutartis; 

8.1.2. Klientui anksčiau termino išpirkus Turtą 
Sutartyje nustatyta tvarka; 

8.1.3. Kitais Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais 
pagrindais. 

8.2. Sutarčiai pasibaigus ir dėl to atsiradus pagrindui perduoti 
Klientui nuosavybės teisę į Turtą: 

8.2.1. Turto perdavimas Kliento nuosavybėn 
įforminamas per 3 (tris) darbo dienas po Kliento 
kreipimosi į Banką dėl nuosavybės teisių į Turtą 
perėmimo, Šalims pasirašant Turto perdavimo 
Kliento nuosavybėn aktą ar kitą dokumentą, kurį 
parengia ir Klientui pateikia Bankas; 

8.2.2. Jei Turtas registruotinas viešame registre, 
Klientas privalo per 3 (tris) darbo dienas po Turto 
perdavimo Kliento nuosavybėn akto gavimo 
dienos savo sąskaita išregistruoti Banką kaip 
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Turto savininką iš viešų registrų. Teisės aktuose 
numatytais atvejais arba Klientui nevykdant 
pareigos perregistruoti Turto savininką, Bankas 
turi teisę pats pateikti informaciją Turto registro 
tvarkytojui apie Turto savininko pasikeitimą, 
atskirai apie tai neinformuodamas Kliento, o 
Klientas privalės atlyginti visas Banko dėl to 
patirtas išlaidas ir sumokėti Bankui 300 (trys 
šimtai) eurų baudą, kuriuos Bankas turi teisę 
nusirašyti nuo bet kurios Kliento sąskaitos 
Banke; 

8.2.3. Jei Turtas yra motorinė transporto priemonė, 
priekaba arba puspriekabė, registruojama VĮ 
Regitra, Klientas teisės aktų nustatyta tvarka ir 
terminais deklaruoja įgytą nuosavybę į Turtą 
Lietuvos Respublikos kelių transporto 
priemonių registro tvarkytojui ir tai atlikus, Turtą 
perregistruoja savo vardu. Klientas įsipareigoja 
Bankui Turtą registruoti Kliento vardu ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) dienų po nuosavybės 
pasikeitimo deklaravimo, tačiau bet kuriuo atveju 
ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį po Turto 
perdavimo Kliento nuosavybėn dienos, nebent 
teisės aktais Klientas būtų įpareigotas šiuos 
veiksmus atlikti trumpesniais terminais. Klientui 
laiku neįvykdžius šiame punkte numatyto 
įsipareigojimo, Klientas atlygina Banko patirtus 
nuostolius (jei tokie būtų); 

8.2.4. Klientui ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nesikreipus 
į Banką dėl nuosavybės teisių į Turtą perėmimo 
ir/ar Turto perregistravimo Kliento vardu (kai 
Turtas registruotinas viešame registre), Bankas 
turi teisę perduoti nuosavybės teisę į Turtą 
vienašališkai, ir, jei Turtas registruotinas 
viešame registre, Bankas turi teisę atlikti visus 
reikiamus su Turto savininko pasikeitimu 
susijusius veiksmus, tačiau negarantuoja ir 
neįsipareigoja užtikrinti, kad Turtas bus 
įregistruotas Kliento vardu, o Klientas privalės 
atlyginti visas Banko dėl to patirtas išlaidas ir 
sumokėti Bankui 300 (trys šimtai) eurų baudą, 
kuriuos Bankas turi teisę nusirašyti nuo bet 
kurios Kliento sąskaitos Banke. 

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, ESMINIS 
SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

 
9.1. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba bet 

kurios Šalies iniciatyva Sutartyje nustatyta tvarka. 
9.2. Jei Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu, Sutarties 

nutraukimo dieną Klientas privalo sumokėti Bankui visą 
Kliento nesumokėtą Turto likutinę vertę ir visas kitas 
Mokėtinas sumas, priskaičiuotas iki Sutarties 
nutraukimo dienos. 

9.3. Kiekviena Šalis turi teisę įspėjusi kitą Šalį prieš 7 
(septynias) dienas vienašališkai ir nesikreipiant į teismą 
nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu Pirkimo sutartis 
nepasirašoma per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties 
sudarymo ir/ar Turto priėmimo - perdavimo aktas 
nepasirašomas (Turtas nepristatomas-neperimamas) 
per Pirkimo sutartyje nurodytą Turto pristatymo terminą. 
Nutraukimo atveju Bankas grąžina Klientui jo sumokėtą 
Pradinę įmoką (jei tokia sumokėta Bankui) nedelsiant po 
to, kai Klientas įvykdo savo pareigą sumokėti Bankui 
Administravimo mokestį ir atlyginti Bankui visas kitas 
Banko patirtas išlaidas. Jei Pradinė įmoka buvo mokėta 
Pardavėjui, dėl šios sumos grąžinimo Klientas turi 
kreiptis į Pardavėją. Bankas netenka teisės į 
Administravimo mokestį ir nuostolių atlyginimą jei 

Pirkimo sutartis ir/ar Turto priėmimo - perdavimo aktas 
nesudaromi dėl Banko kaltės. 

9.4. Bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų raštu įspėjęs Klientą, vienašališkai 
nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį prieš terminą ir 
pareikalauti, kad Klientas nedelsiant grąžintų Turtą (jei 
Turtas buvo perduotas) bei atlygintų Bankui dėl Sutarties 
nutraukimo patirtus nuostolius, kurie Banką grąžintų į 
tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu Klientas būtų 
tinkamai įvykdęs Sutartį, jeigu padaromas bent vienas iš 
šių esminių Sutarties pažeidimų arba paaiškėja bent 
viena iš šių aplinkybių: 
9.4.1. Klientas nesumokėjo Administravimo mokesčio 

ir/ ar Pradinės įmokos Sutartyje nustatytu 
terminu ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų 
per Banko pranešime nurodytą įspėjimo 
laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 dienų; 

9.4.2. Klientas ilgiau kaip 30 dienų nevykdo arba 
netinkamai vykdo bet kurio iš savo finansinių 
įsipareigojimų pagal Sutartį ir tinkamai 
neįvykdo šių įsipareigojimų per Banko 
pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne 
trumpesnį kaip 14 dienų; 

9.4.3. Klientas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais 
nepateikia Bankui Sutartyje nurodytų 
Užtikrinimo priemonių ar kitų Banko prašomų 
dokumentų, arba Bankui pateiktos Užtikrinimo 
priemonės prarandamos, areštuojamos, yra 
ginčijamos arba paaiškėja, kad jos yra niekinės 
arba nebegalioja ir 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 
bei Klientas šių savo įsipareigojimų 
neįvykdo/pažeidimų nepašalina per Banko 
pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne 
trumpesnį kaip 14 dienų; 

9.4.4. bet kuri Kliento sąskaita Banke yra 
areštuojama ar kitaip apribojama Kliento teisė 
ja ar joje esančiomis lėšomis disponuoti ir toks 
apribojimas nėra panaikinamas per Banko 
pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne 
trumpesnį kaip 14 dienų; 

9.4.5. Klientas nesilaiko Turto techninio aptarnavimo, 
naudojimo ir eksploatacijos taisyklių, kurias 
nustatė Turto Pardavėjas ar gamintojas ir šių 
pažeidimų nepašalina per Banko pranešime 
nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 
14 dienų; 

9.4.6. atsitiko kiti įvykiai arba paaiškėjo konkrečios 
aplinkybės (pavyzdžiui, pablogėja  Kliento 
finansinė  būklė  (Klientas dirba nuostolingai, 
žymiai sumažėja prekių ir paslaugų pardavimų 
apimtys, žymiai sumažėja pagrindinės ir kitos 
veiklos pelningumas, žymiai  padidėja  
abejotinų  skolų  dalis,  pinigų  srautai  iš  
Kliento veiklos  tampa  neigiami, pagrindiniai 
Kliento tiekėjai atsisako su  juo  
bendradarbiauti, Bankas arba Banko 
patronuojamosios įmonės įgyja teisę nutraukti 
prieš terminą kitą su Klientu sudarytą sutartį ir 
pan.), 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 
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Sutarties vykdymui, Klientui ar Užtikrinimo 
priemones pateikusiems asmenims iškelta 
arba ruošiamasi iškelti bankroto, 
restruktūrizavimo bylą, Klientas, neturėdamas 
Banko sutikimo, sudarė susitarimą su kitais 
kreditoriais dėl pagalbos finansiniams 
sunkumams įveikti, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų nemokumo 
įstatymu, 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) 
struktūroje, kurie yra nepriimtini Bankui, 
paaiškėja, kad Klientas pateikė klaidingą, 
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 nesumokės 
Turto likutinės vertės ar jos dalies ir/ar 
neįvykdys kitų Sutartyje prisiimtų 
įsipareigojimų ir dėl to Bankas nesitiki, kad 
Sutartis bus įvykdyta ateityje bei šios 
aplinkybės/įvykiai nėra ištaisomi per Banko 
pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne 
trumpesnį kaip 14 dienų;  

9.4.7. 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 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 ir 
šių pažeidimų nepašalina per Banko 
pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne 
trumpesnį kaip 14 dienų. Nemokėjimas kitam 
kreditoriui (ne Bankui ir ne Banko dukterinei 
bendrovei) yra laikomas pagrindu nutraukti 
Sutartį ir prieš laiką pareikalauti grąžinti Turtą 
bei sumokėti į priekį kitas Mokėtinas sumas tik 
tuo atveju, jeigu dėl tokio nemokėjimo iškyla 
pavojus Sutarties įvykdymui; 

9.4.8. Bet kuris iš šių asmenų: Klientas, jo naudos 
gavėjas, bet kuris su Klientu ir/ar jo naudos 
gavėju susijęs asmuo (įskaitant vadovus ir 
valdymo organų narius), asmuo (-ys), užtikrinę 
Kliento prievolių vykdymą (toliau kiekvienas iš 
jų – Asmuo)  nepateikia Bankui pakankamos 
dokumentacijos ar kitų įrodymų apie Asmens 
nuosavybės ir valdymo struktūrą, lėšų 
sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar 
kitos informacijos ir dokumentų, kurie yra 
reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, 
reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevenciją, paneigiančių pagrįstus 
įtarimus, kad Asmuo yra arba gali būti susijęs 
su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir/ar 
kita kriminaline veikla; ir/ar padaro kitus 
pažeidimus, numatytus privalomuose teisės 
aktuose, reglamentuojančiuose pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo prevenciją; 

9.4.9. Turto vertė sumažėjo ar Turtas sunaikinamas 
dėl Kliento ar trečiojo asmens tyčinio arba 
neatsargaus veikimo ar neveikimo ir Draudikui 
dėl šių priežasčių atsisakius mokėti draudimo 
išmoką; 

9.4.10. Klientas neapdraudė Turto pagal Sutarties 
sąlygas, laiku neatnaujino Draudimo sutarties 
arba nepateikė Bankui Draudimo sutarties 
kopijų, ar nesilaikė Turto draudimo sąlygų, 
numatytų Sutartyje ir tinkamai neįvykdo šių 
įsipareigojimų per Banko pranešime nurodytą 
įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 dienų; 

9.4.11. Turtas yra areštuojamas ar atsiranda kitokios 
trečiųjų asmenų pretenzijos į Turtą ar ginčai dėl 
Turto ne dėl Banko kaltės (pvz. Klientas sudaro 
sandorį, ribojantį Banko nuosavybės teisę į 
Turtą, subnuomoja (duoda panaudai) Turtą 
negavęs raštiško Banko sutikimo ir pan.) ir 
Klientas šių kliūčių nepašalina per Banko 
pranešime nurodytą įspėjimo laikotarpį, ne 
trumpesnį kaip 14 dienų;  

9.4.12. Pardavėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo 
Pirkimo sutarties sąlygas; 

9.4.13. yra priimtas teismo sprendimas dėl priverstinio 
išieškojimo iš Bankui įkeisto turto ir /ar kitų 
Bankui pateiktų Užtikrinimo priemonių; 

9.4.14. Klientas nutraukia pagrindinę veiklą, iš esmės 
ją pakeičia, yra panaikinami leidimai, licencijos 
ar kiti dokumentai, dėl ko Klientas nebetenka 
teisės vykdyti pagrindinės savo veiklos; 

9.4.15. Klientas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo 
įsipareigojimus, nurodytus Specialiosiose 
sąlygose ar Papildomų sąlygų ir įsipareigojimų 
susitarime (jei toks sudarytas) ir/ar šių Bendrųjų 
lizingo sąlygų 7 skyriuje ir pažeidimų 
nepašalina per Banko pranešime nurodytą 
įspėjimo laikotarpį, ne trumpesnį kaip 14 dienų; 

9.4.16. atsitinka Bendrosiose taisyklėse nurodytos 
aplinkybės, turinčios esminės reikšmės 
Bankui, dėl ko Bankas gali nutraukti Sutartį; 

9.4.17. Klientui mirus (jei Klientas fizinis asmuo). 
9.5. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: 

9.5.1. paaiškėja, kad Bankas nevykdo Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų ir/ar reikalavimų; 

9.5.2. Pardavėjas neperduoda Klientui Turto ir su juo 
susijusių dokumentų Sutartyje numatytu 
terminu, arba pateikia tik dalį Turto (nepilnos 
komplektacijos), arba Turtas neatitinka Pirkimo 
sutarties sąlygų, Turtas yra netinkamas 
naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį ir per 1 
(vieną) mėnesį nuo Kliento kreipimosi į 
Pardavėją su prašymu tinkamai įvykdyti 
Pirkimo sutartį, Pardavėjas neįvykdo Pirkimo 
sutarties, bei yra gautas Banko rašytinis 
sutikimas nutraukti Pirkimo sutartį. Tokiu 
atveju, jei Turtas Klientui buvo perduotas, 
Klientas grąžina Turtą ir su juo susijusius 
dokumentus Bankui ar Pardavėjui, jeigu 
Bankas raštu taip nurodė, bei tokiu atveju 
Klientas, dėl Bankui sumokėtų sumų grąžinimo 
turi teisę kreiptis į Pardavėją kaip tai numatyta 
Pirkimo sutartyje. Tuo atveju, jei Turtas nebuvo 
Klientui perduotas, Bankas perleidžia 
reikalavimo teises iš Pirkimo sutarties Klientui. 
Jei sumą, lygią Pradinei įmokai ir/ar 
Administravimo mokesčiui, Klientas sumokėjo 
Pardavėjui, dėl šios sumos grąžinimo Klientas 
turi kreiptis į Pardavėją. Klientui nepagrįstai 
pasinaudojus šiame punkte nustatytomis 
teisėmis Klientas atlygina Banko ir/ar 
Pardavėjo patirtus nuostolius. 



 

14 
 

9.6. Klientas nuo Sutarties nutraukimo dienos, (i) jei Turtas 
buvo perduotas Klientui, netenka teisės naudotis Turtu 
ir turi jį grąžinti Bankui arba Banko nurodymu – 
Pardavėjui, arba (ii) jei Turtas nebuvo perduotas 
Klientui, turi perimti iš Banko, o Bankas – perduoti 
Klientui reikalavimo teises iš Pirkimo sutarties. Visi iki 
Sutarties nutraukimo sumokėti mokėjimai Bankui, 
Klientui negrąžinami, taip pat neatlyginami, 
nepriklausomai nuo duoto sutikimo, atlikti Turto 
pagerinimo darbai 

9.7. Nutraukus Sutartį, Klientas privalo sumokėti Bankui 
visus iki Sutarties nutraukimo susidariusius 
įsiskolinimus, likusius nesumokėtus pagal Grafiką, 
įskaitant, tačiau neapsiribojant, Administravimo mokestį 
(jei jis nebuvo sumokėtas), netesybas, Turtui suteiktų 
priežiūros paslaugų mokesčius, Bankui ar Pardavėjui - 
kitas Banko ar Pardavėjo patirtas išlaidas.  

9.8. Šalys susitaria, kad net ir nutraukus Sutartį lieka galioti 
tos Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka 
galioti po Sutarties nutraukimo (pvz. pareiga grąžinti 
Finansuojamą sumą, mokėti Palūkanas iki visiško 
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, mokėti 
delspinigius, atlyginti nuostolius, perimti ir/ar 
išregistruoti Turtą ir kt.). 

9.9. Jei Šalys yra sudariusios daugiau kaip vieną sutartį, 
Kliento finansiniai įsipareigojimai Bankui pagal visas tarp 
Šalių sudarytas sutartis yra laikomi vienu bendru Kliento 
finansiniu įsipareigojimu Bankui. Nutraukus Sutartį ir 
realizavus Turtą, toks vienas bendras Kliento finansinis 
įsipareigojimas, neatsižvelgiant ar jo mokėjimo terminas 
yra suėjęs, ar ne, gali būti Banko vienašališkai 
mažinamas po Turto realizavimo gauta suma, liekančia 
po mokesčių ir Banko nuostolių padengimo, kurie Banką 
atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei Klientas 
būtų tinkamai įvykdęs Sutartį. 

9.10. Nutraukus Sutartį, Bankui grąžinamo Turto vertė yra lygi 
tai Turto vertei, kuri yra nurodyta Banko po Sutarties 
nutraukimo Klientui pateikiamoje kreditinėje sąskaitoje. 
Grąžinamo Turto vertė yra nustatoma mokestine 
prasme, atsižvelgiant į LR PVM įstatymo 4 straipsnio 
komentare pateiktus išaiškinimus. Grąžinamo Turto 
vertės dydis bei atitinkamos kreditinės sąskaitos 
išrašymas nepanaikina Kliento prievolės atlyginti Banko 
nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo, t.y. Kliento 
pagal Sutartį Bankui atlyginamų nuostolių suma negali 
būti mažinama grąžinamo Turto verte. 

9.11. Dėl Sutarties nutraukimo prieš terminą patirtus 
nuostolius Klientas atlygina Bankui per Banko 
pranešime nurodytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 
(septynios) dienos. Bankas bet kuriuo metu turi teisę 
nuostolių sumą nusirašyti nuo bet kurios Kliento 
sąskaitos Banke. Klientui neįvykdžius savo 
įsipareigojimų atlyginti Bankui nuostolius, nuostoliai bus 
išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

X. TURTO GRĄŽINIMAS BANKUI 
 

10.1. Nutraukus Sutartį arba pasibaigus Sutarties terminui ir 
Klientui neįvykdžius įsipareigojimų, Klientas įsipareigoja 
savo lėšomis grąžinti Turtą Bankui (ar jo nurodytam 
asmeniui), Banko nurodytu laiku ir vietoje, kartu su visais 
Klientui perduotais dokumentais, Šalims pasirašant 
Turto grąžinimo aktą, kuriame detalizuojama grąžinamo 
Turto būklė. Jei Turto grąžinimo aktą Banko vardu 
pasirašo Banko įgaliotas Atpirkėjas ar kitas Banko 
įgaliotas asmuo, laikoma, kad grąžinimo aktą pasirašė 
Bankas. Turto grąžinimui taikomos šios sąlygos: 
10.1.1. Klientas privalo grąžinti Turtą Bankui bei 

perduoti visus su juo susijusius dokumentus 

per 3 (tris) Darbo dienas nuo Sutarties 
nutraukimo dienos; 

10.1.2. tuo atveju, jei Turtas yra sudėtingai 
demontuojamas ir transportuojamas, Klientas 
privalo jį užkonservuoti bei paruošti 
demontavimui ir transportavimui laikantis 
gamintojo ir/ arba Banko instrukcijų, ir grąžinti 
Turtą Bankui bei perduoti visus su juo 
susijusius dokumentus per 2 (dvi) savaites nuo 
Sutarties nutraukimo dienos; 

10.1.3. Klientui nesilaikant Bendrųjų lizingo sąlygų 
10.1.1 ir 10.1.2 punkte nustatytų sąlygų, 
Bankas turi teisę bet kuriuo metu atsiimti Turtą 
iš Kliento. Tokiu atveju Turto susigrąžinimo 
išlaidos ir rizika tenka Klientui; 

10.1.4. Kliento Bankui grąžinamas Turtas turi būti 
techniškai tvarkingas, turi atitikti gamintojo ir 
Pirkimo sutartyje numatytą komplektaciją, turėti 
visą perduotą arba instaliuotą papildomą 
įrangą. Kliento grąžinamas Turtas neturi būti 
sugadintas ar turėti kitokių gedimų, privalo būti 
ne blogesnės būklės nei buvo perduotas 
Klientui naudotis ir valdyti, atsižvelgiant į 
natūralų nusidėvėjimą. Jeigu Turtas neatitinka 
Sutartyje ar Pirkimo sutartyje numatytų sąlygų, 
yra sunaikintas ar sugadintas, Klientas atlygina 
visas su tuo susijusias Banko išlaidas ir 
nuostolius; 

10.1.5. prieš Turto grąžinimą Klientas savo lėšomis turi 
pašalinti visus Turto valdymo ir naudojimo metu 
padarytus Turto pakeitimus ir pagerinimus 
(papildomą įrangą) nepakenkdamas Turto 
techninei būklei ir komplektacijai. Jeigu Kliento 
instaliuota papildoma įranga negali būti 
pašalinta nesunaikinant Turto arba jam 
nepakenkiant, tokia papildoma įranga, turi būti 
perduota Bankui kartu su Turtu neatlygintinai; 

10.1.6. Turto konservavimo, demontavimo, pakavimo, 
transportavimo, saugojimo, draudimo, 
išregistravimo, išieškojimo, vertinimo bei kitos 
su Turto grąžinimu Bankui ar Turto realizavimu 
susijusios išlaidos ir visa rizika tenka Klientui 
(įskaitant ir tuos atvejus, kai Klientui 
nesilaikant Sutarties sąlygų, Turtą susigrąžina 
Bankas ar jo įgaliotas trečiasis asmuo); 

10.1.7. jei Klientas Sutartyje nustatytais ir/ar Banko 
nurodytais terminais negrąžina Bankui Turto, 
Klientas moka Bankui 0,2 proc. dydžio baudą, 
skaičiuojamą nuo Turto kainos (su PVM), už 
kiekvieną uždelstą dieną. Bauda skaičiuojama 
už laikotarpį, kuris prasideda dieną, kurią Turtas 
turėjo būti grąžintas ir baigiasi dieną, kai Turtas 
faktiškai grąžinamas Bankui arba Klientas 
visiškai atsiskaito su Banku pagal Sutartį. 
Bauda mokoma pagal Banko pateiktą sąskaitą 
ir turi būti sumokėta per joje nurodytą terminą, 
kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) 
dienos.  

XI. ATSAKOMYBĖ 
 

11.1. Šalis, kuri nevykdė ar vykdė netinkamai Sutartyje 
numatytas prievoles, privalo padengti visus dėl to 
susidariusius kitos Šalies nuostolius, išskyrus tuos 
nuostolius, kurie susidarė dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure). Jeigu pagrindas nevykdyti prievolių dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) 
mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. 
Nutraukus Sutartį, Klientas privalo per 15 (penkiolika) 
dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Bankui 
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visą Turto likutinę vertę, taip pat palūkanas ir visas kitas 
iki Sutarties nutraukimo dienos priskaičiuotas 
Mokėtinas sumas. 

11.2. Kadangi Bankas Pardavėją ir Turtą renkasi pagal 
Kliento nurodymus, Bankas neatsako nei už Pardavėjo 
prievolių pagal Pirkimo sutartį vykdymą, nei už Turto 
trūkumus ir įsipareigoja visus tokius savo reikalavimus, 
kylančius iš Pirkimo sutarties, reikšti tiesiogiai 
Pardavėjui. Banko nuostolius, kuriuos Bankas patirtų 
dėl Turto trūkumų, kurių nepašalino Pardavėjas (ar 
gamintojas), įsipareigoja atlyginti Klientas.  

11.3. Ribotos galimybės naudotis Turtu arba negalimumas 
juo naudotis, susijęs su Turto sugadinimu, techniniu, 
juridiniu ar ekonominiu netinkamumu nesant Banko 
kaltės, ar teismo ar kitus įpareigojančius sprendimus 
priimančios institucijos sprendimo vykdymu, neturi 
įtakos iš Sutarties atsirandančioms Kliento prievolėms ir 
negali būti pagrindas Klientui nutraukti Sutartį prieš 
terminą kitaip, nei tai yra numatyta Sutartyje. 

11.4. Delspinigių, Padidintų palūkanų sumokėjimas 
neatleidžia Kliento nuo sutartinių prievolių vykdymo ir 
nesuteikia Klientui teisės reikalauti atidėti įsipareigojimų 
pagal Sutartį vykdymo terminus. 
 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
12.1. Šalys susitaria, kad jei yra kitų šiose Bendrosiose lizingo 

sąlygose nenustatytų sąlygų ar Bankas Klientui taiko 
kitokias sąlygas negu yra nustatytos šiose Bendrosiose 
lizingo sąlygose, visos tokios sąlygos yra nustatomos 
Specialiosiose sąlygose, Grafike, Pirkimo sutartyje arba 
Finansavimo limito sutartyje ar Papildomų sąlygų ir 
įsipareigojimų susitarime. 

12.2. Jei kuri nors iš Sutarties dalių, nuostatų ar priedų būtų 
pripažinta negaliojančia, likusios Sutarties dalys, 
nuostatos ir priedai visais atžvilgiais lieka galioti. 

12.3. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai 
tarp Šalių, kurių nepavyksta išspręsti abipusiu 

susitarimu, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

12.4. Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta 
informacija yra konfidenciali ir neatskleidžiama 
tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus 
Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymuose 
numatytus atvejus. Informacijos atskleidimas nebus 
laikomas šio punkto pažeidimu, jei informacija 
pateikiama (i) audito įmonei, kuri atlieka Banko veiklos 
ar finansinių ataskaitų auditą, (ii) pagrindiniam Banko 
akcininkui, kuriam priklauso daugiau kaip pusė visų 
Banko akcijų, su juo arba su Banku susijusioms 
įmonėms, (iii) Pardavėjui ir asmenims, užtikrinusiems 
Kliento prievolių pagal Sutartį įvykdymą, (iv) 
advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai 
Šaliai, (v) kitiems Bendrosiose taisyklėse numatytiems 
asmenims, ir (vi) tretiesiems asmenims (parkavimo 
kompanijoms, mokesčių surinkimą administruojančioms 
įstaigoms, policijos ar muitinės įstaigoms ir pan.) apie 
Turto naudotoją. Jeigu Klientas pradels Mokėtinų sumų 
terminus daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, Bankas turės 
teisę be atskiro Kliento sutikimo paskelbti viešai ar 
perduoti tretiesiems asmenims informaciją apie 
Sutarties sąlygas, Klientą ir nevykdomas prievoles 
Bankui. Bankas turi teisę perduoti asmens duomenis 
tretiesiems asmenims Sutartyje ir Asmens duomenų 
apsaugos taisyklėse numatytais atvejais bei tvarka. 

12.5. Pranešimų ir kito susirašinėjimo vykdant Sutartį tvarka 
pateikta Bendrosiose taisyklėse. 

12.6. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija 
Klientui pateikiama lietuvių kalba. Jeigu Sutartis yra 
surašyta lietuvių ir užsienio kalbomis, esant 
neatitikimams tarp Sutarties tekstų skirtingomis 
kalbomis ar kilus nesutarimams dėl Sutarties tekstų 
skirtingomis kalbomis supratimo, vadovaujamasi 
Sutarties tekstu lietuvių kalba. 

 
 

------------------------- 
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