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PERIODINIO KREDITO PERVEDIMO TEIKIMO SĄLYGOS 
 

 
Periodinio kredito pervedimo teikimo sąlygose (toliau - 
Sąlygos) didžiąją raide vartojamos sąvokos suprantamos taip, 
kaip jos reglamentuotos Šiaulių banko mokėjimo paslaugų 
teikimo taisyklėse (toliau - Mokėjimų taisyklės), kurios 
skelbiamos viešai Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt, jei 
šiose Sąlygose nenumatyta kitaip.  
1. Periodinio kredito pervedimo teikimo paslauga – tai AB 

Šiaulių banko (toliau - Bankas) paslauga Klientui (fiziniam 
arba juridiniam asmeniui), sudariusiam su Banku Periodinio 
kredito pervedimo sutartį (toliau – Sutartis), kurios pagrindu 
Bankas periodiškai, be atskiro Kliento (Mokėtojo) sutikimo, 
atlieka lėšų pervedimus iš Kliento (Mokėtojo) sąskaitos į 
Sutartyje nurodytą Gavėjo sąskaitą, laikydamasis Sutartyje 
ir šiose Sąlygose nurodytų Mokėjimo nurodymo sąlygų 
(sumos, terminų, periodiškumo ir kt.). Sąlygos yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

2. Sutartis laikoma daugkartiniu Kliento (Mokėtojo) sutikimu 
(pavedimu) vykdyti Sutartyje pateiktus Mokėjimo 
nurodymus. 

3. Bankas Mokėjimo nurodymus vykdo vadovaudamasis teisės 
aktais bei Mokėjimų taisyklėmis, jei šiose Sąlygose nėra 
nustatyta kitaip.  

4. Bankas Periodinius kredito pervedimus vykdo tik pagal 
Kliento Sutartyje nurodytus Mokėjimo nurodymo duomenis. 
Klientas (Mokėtojas) yra atsakingas už Sutartyje nurodytų 
Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. 

5. Bankas Periodinius kredito pervedimus pradeda vykdyti 
Sutartyje nurodytą Pirmąją Mokėjimo nurodymo vykdymo 
dieną ir vykdo iki Sutartyje nurodyto Sutarties galiojimo 
termino pabaigos tokiu periodiškumu koks nurodytas 
Sutartyje.  

6. Bankas Periodinius kredito pervedimus vykdo tik nuo 
Sutartyje nurodytos Mokėtojo sąskaitos ir tik Sutartyje 
nurodyta valiuta. Jeigu Mokėjimo nurodymui įvykdyti Mokėtojo 
sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Sutartyje nurodyta valiuta, 
Bankas kitose Mokėtojo sąskaitose esančias lėšas į 
Sutartyje nurodytą valiutą nekonvertuoja ir lėšų nuo kitų 
Mokėtojo sąskaitų Gavėjui neperveda. 

7. Bankas nevykdo Mokėjimo nurodymo, jei Mokėjimo 
nurodymo įvykdymo dieną Mokėtojo sąskaitoje nepakanka 
lėšų Mokėjimo nurodymui įvykdyti ir komisiniam atlyginimui 
už atliktą Mokėjimo operaciją nurašyti. Tuomet kitas 
Mokėjimo nurodymas vykdomas Sutartyje nurodytu 
periodiškumu. 

8. Jeigu Klientas Sutartyje yra nurodęs Minimalų sąskaitos 
likutį, kuris turi likti po Periodinio kredito pervedimo, tuomet 
į Gavėjo sąskaitą yra pervedamos visos Mokėtojo 
sąskaitoje esančios lėšos, Sąskaitoje paliekant tik lėšų 
sumą lygią Sutartyje nurodytam Minimaliam sąskaitos 
likučiui. Jei Mokėtojo sąskaitoje lėšų suma yra mažesnė nei 
nurodytas Minimalus sąskaitos likutis po kredito pervedimo, 
tuomet Bankas Sutartyje nurodytą Mokėjimo nurodymo 
dieną Mokėjimo nurodymo nevykdo ir kitas Mokėjimo 
nurodymas vykdomas Sutartyje nurodytu periodiškumu kai 
Sąskaitoje yra lėšų suma, kuri viršija Minimalų sąskaitos 
likutį, įskaitant ir Bankui priklausantį komisinį atlyginimą. 

9. Jeigu Sutartyje Mokėjimo nurodymo suma nurodyta 
procentais (procentas nuo Mokėtojo sąskaitoje esančio 
lėšų likučio), Bankas Mokėjimo nurodymo vykdymo dieną 
apskaičiuoja lėšų sumą, sudarančią nurodytą dalį 
(procentais) nuo visos Mokėjimo nurodymo vykdymo 
momentu Sąskaitoje esančios lėšų Sutarties valiuta, sumos 
bei perveda minėtą lėšų sumą į Gavėjo sąskaitą. 

10. Jei Gavėjo bankas yra ne Šiaulių bankas ir Sutartyje 
nurodyta Mokėjimo nurodymo diena sutampa su poilsio ar 
švenčių dienomis, Mokėjimo nurodymas atliekamas 
paskutinę darbo dieną, einančią prieš poilsio ar švenčių 
dieną, arba pirmą darbo dieną einančią po poilsio ar 
švenčių dienos, atsižvelgiant į Sutartyje nurodytą Mokėtojo 
pasirinkimą (perkėlimas iš poilsio ir švenčių dienos į 
artimiausią darbo dieną). 

11. Bankas nurašo nuo Mokėtojo sąskaitos Sutartyje nurodytą 
lėšų sumą ir perveda į Sutartyje nurodytą Gavėjo sąskaitą, 
jei Mokėjimo nurodymo įvykdymo dieną: 
11.1. Mokėtojo sąskaitoje yra pakankamai lėšų nurodyta 

valiuta Mokėjimo nurodymui atlikti ir komisiniam 
atlyginimui už atliktą operaciją nurašyti; 

11.2. Mokėtojo sąskaita nėra areštuota ar kitaip apribota 
Mokėtojo disponavimo  sąskaitoje esančiomis 
lėšomis teisė; 

11.3. kitais teisės aktuose, šiose Sąlygose ar Mokėjimų 
taisyklėse numatytais atvejais, kada Bankas turi 
teisę ar privalo nevykdyti Mokėjimo nurodymų. 

12. Jeigu Mokėtojas su Banku yra sudaręs daugiau nei vieną 
Periodinio kredito pervedimo sutartį ir jose nurodytos 
Mokėjimo nurodymo vykdymo dienos sutampa, Bankas 
Mokėjimo nurodymus vykdo šių Sutarčių sudarymo 
eiliškumo tvarka.  

13. Jeigu Bankui yra pateikti ir kiti mokėjimo nurodymai nurašyti 
lėšas nuo Sutartyje nurodytos Mokėtojo sąskaitos, Bankas 
pateiktus mokėjimo nurodymus vykdo pagal mokėjimo 
nurodymų gavimo eilę (kalendorinis eiliškumas), jeigu teisės 
aktuose, Mokėjimų taisyklėse ar kitose tarp Banko ir Kliento 
sudarytose sutartyse nenumatyta kitaip. 

14. Bankas nebus atsakingas jei Periodinio kredito pervedimo 
nebus galima įvykdyti dėl neteisingai Mokėtojo Sutartyje 
nurodytų Mokėjimo nurodymo duomenų ar jų 
netinkamumo. 

15. Jei su Klientu nėra susitarta kitaip, Klientas įsipareigoja už 
Periodinio kredito pervedimo teikimo paslaugą mokėti 
Bankui Mokėjimo nurodymo vykdymo dieną Paslaugų 
įkainiuose nurodyto dydžio komisinį atlyginimą. Jei Sutartyje 
nurodytoje Mokėtojo sąskaitoje Mokėjimo nurodymo 
vykdymo dieną nepakanka lėšų komisiniam atlyginimui už 
suteiktą paslaugą sumokėti, Bankas turi teisę komisinį 
atlyginimą nurašyti nuo kitų Mokėtojo sąskaitų, esančių 
Banke, kaip tai reglamentuoja Mokėjimų taisyklės. 

16. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir galioja iki Sutartyje 
nurodyto galiojimo termino pabaigos ar Sutarties 
nutraukimo dienos. Sutartis pasibaigia, jeigu yra 
nutraukiama Sutartyje nurodyta Mokėtojo banko sąskaitos 
sutartis. 

17. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį. 
18. Bankas turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Klientą ne 

mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.  
19. Sutartis gali būti nutraukta Banko iniciatyva, jeigu lėšos pagal 

pateiktą Mokėjimo nurodymą yra grąžinamos atgal Mokėtojui 
esant uždarytai arba neteisingai Gavėjo sąskaitai. 

20. Jei Klientas keičia Sutartyje nurodytus Mokėjimo nurodymo 
duomenis, Šalys sudaro naują Periodinio kredito pervedimo 
sutartį, o senoji Sutartis netenka galios.  

21. Bankas turi teisę vienašališkai keisti šias Sąlygas Šiaulių 
banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, kurios 
skelbiamos viešai www.sb.lt ir yra neatskiriama Sutarties ir 
šių Sąlygų dalis, numatyta tvarka.   

 
 

AB Šiaulių bankas 
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