
Einamosios sąskaitos sutarties Standartinės sąlygos  

1. SUTARTIES DALYKAS 
1.1.Ši Einamosios sąskaitos sutartis (toliau – Sutartis) reglamentuoja Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto juridinio asmens (toliau – 

Klientas) ir LTL Kredito unijos, juridinio asmens kodas 302791356, buveinė registruota adresu Sporto g. 18, LT-09238 Vilnius (toliau – 
Unija) santykius, atsirandančius Klientui atidarant einamąją (mokėjimo) sąskaitą (toliau- Sąskaita) Unijoje ir naudojantis Unijos teikiamomis 
mokėjimo paslaugomis. 

1.2.Kliento ir Unijos santykius, atsirandančius atidarant Sąskaitą, įskaitant lėšas bei vykdant nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų taip pat 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymas, kiti teisės aktai, Unijos Mokėjimo 
paslaugų teikimo sąlygos, Bendrosios sąlygos, Indėlių draudimo sąlygos, Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika bei kiti mokėjimo 
paslaugų teikimą reglamentuojantys dokumentai.  

2. KLIENTO IDENTIFIKAVIMAS IR UNIJAI TEIKIAMI DOKUMENTAI 
2.1. Prieš pradėdama dalykinius santykius ir sudarydama Sutartį, Unija atlieka Kliento ir Kliento vardu veikiančio atstovo (fizinio asmens) 

identifikavimą ir Kliento pažinimo procedūrą (principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas) laikantis Unijos vidinėse taisyklėse ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

2.2. Klientas visus reikiamus veiksmus atlieka per savo vadovą ar per kitą tinkamai įgaliotą atstovą (toliau – Kliento atstovas). Kliento atstovas 
gali atstovauti Klientui, jei pateikia Unijai suteiktus įgaliojimus liudijantį dokumentą (įgaliojimą, prokūrą ar pan.). Įgaliojimus liudijantis 
dokumentas turi atitikti Unijos ir teisės aktų nustatytus tokių dokumentų formos bei turinio reikalavimus. 

2.3. Klientas privalo pateikti Unijai šiuos dokumentus ir informaciją: 
2.3.1.Kliento vardu veikiančio atstovo (fizinio asmens) galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pvz. pasas, tapatybės kortelė, užsieniečio atveju- 

galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje); 
2.3.2.užpildytą Kliento – juridinio asmens klausimyną; 
2.3.3.informaciją apie Kliento veiklos pobūdį, jo klientus; 
2.3.4.informaciją apie Kliento valdymo (akcininkų) struktūrą; 
2.3.5.išrašą iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro arba, jei Klientas registruotas ne Lietuvos Respublikoje - išrašą iš Kliento 

registracijos valstybės atitinkamos institucijos, patvirtinantį, kad Klientas yra tinkamai įregistruotas ir veikiantis juridinis asmuo; 
2.3.6.Kliento įstatus; 
2.3.7.dokumentus ir/ar informaciją, patvirtinančius Kliento lėšų, taip pat kito turto teisėtus įgijimo pagrindus bei šaltinį (kilmę); 
2.3.8.kitus dokumentus bei informaciją, kiek tai yra reikalinga tam, kad Unija tinkamai vykdytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevenciją reglamentuojančių ir/ar kitų teisės aktų reikalavimus. 
2.4. Klientas patvirtina, kad visi Kliento pateikti dokumentai ir duomenys yra išsamūs, teisingi ir aktualūs.  
2.5. Asmenys, turintys teisę disponuoti Kliento Sąskaitoje esančiomis lėšomis, nurodomi Kliento Unijai pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių 

kortelėje, kurią, patvirtindamas kortelėje nurodytų asmenų teisę disponuoti lėšomis Kliento sąskaitoje, pasirašo Kliento vadovas, jo tinkamai 
įgaliotas asmuo ar kitas asmuo, turintis tokią teisę pagal Kliento Unijai pateiktus dokumentus. 

2.6. Popieriniu formatu pateikiami Kliento mokėjimo nurodymai turi būti pasirašyti Kliento ar jo įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, jei 
antspaudo pavyzdys yra Unijai pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje 

3. SUTARTIES SUDARYMAS 
3.1. Sutartis sudaroma Unijos klientų aptarnavimo skyriuje arba naudojantis Unijai priimtinomis ryšio priemonėmis.  
3.2. Bendrosios sąlygos, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, Indėlių draudimo sąlygos ir Kainynas yra neatsiejama Sutarties dalis. 
3.3. Unija atidaro Sąskaitą ir pradeda teikti paslaugas pagal Sutartį ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo.  
3.4. Unija turi teisę nesudaryti Sutarties, atsisakyti teikti Unijos paslaugas (įskaitant mokėjimo operacijų Kliento sąskaitoje sustabdymą), ar atlikti 

kitus veiksmus, susijusius su Unijos paslaugų teikimu Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Bendrosiose sąlygose ir/ar teisės aktuose 
nustatytais atvejais. 

4. UNIJOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
4.1. Unija įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka: 
4.1.1.neterminuotam laikui atidaryti Klientui Sąskaitą; 
4.1.2.vykdyti Kliento nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų, atlikti kitas Unijai leidžiamas mokėjimo operacijas, už kurias taikomi Unijos 

patvirtinti ir viešai prieinami paslaugų ir operacijų įkainiai. Unija nepriima ir nevykdo Kliento nurodymų atlikti mokėjimo operacijas 
Sąskaitoje, jei Kliento teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis yra apribota, taip pat kai Unijos atliekamos mokėjimo operacijos 
sustabdomos Sutartyje ir/ar teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka; 

4.1.3.užtikrinti Kliento, Sąskaitos ir visų su ja susijusių mokėjimo operacijų slaptumą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Informaciją apie 
Sąskaitos būklę ir su ja susijusias mokėjimo operacijas Unija teikia tik Klientui ar jo įgaliotam asmeniui. Kitiems asmenims informacija 
apie Klientą ir Sąskaitą be Kliento sutikimo gali būti teikiama tik teisės aktuose ir/ar Sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais; 

4.1.4.vykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 
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5. KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
5.1. Klientas turi teisę: 
5.1.1.papildyti Sąskaitą pavedimu arba grynaisiais pinigais; 
5.1.2.atsiimti visas arba dalį lėšų, esančių Sąskaitoje; 
5.1.3.atlikti Unijos leidžiamus lėšų pervedimus; 
5.1.4.atlikti Sąskaitoje kitas mokėjimo operacijas. 

5.2. Norėdamas atsiimti Sąskaitoje esančias lėšas grynais pinigais Klientas privalo informuoti Uniją raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas. 
5.3. Klientas nurodymus dėl mokėjimų ar kitų operacijų atlikimo pateikia atvykęs į Unijos klientų aptarnavimo skyrių ir pasirašęs Unijos 

nustatytos formos prašymą/nurodymą dėl mokėjimo ar kitos piniginės operacijos atlikimo, taip pat naudodamasis Unijos Interneto banku, jei 
su Unija yra sudaręs elektroninių paslaugų teikimo sutartį. 

5.4. Pasikeitus šioje Sutartyje nurodytai informacijai ar dokumentams, Klientas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos, apie tai raštu pranešti Unijai ir pateikti su pakeitimais susijusius dokumentus ar patvirtintas 
jų kopijas. 

5.5. Pasikeitus Kliento vadovams ar kitiems asmenims, turintiems teisę disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, Klientas privalo nedelsdamas, 
bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos, atvykti į Uniją ir pranešti Unijai apie duomenų pasikeitimus ar 
įgaliojimo panaikinimą ir/ar pakeisti parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelę bei pateikti kitus reikiamus juridinius dokumentus apie šiame 
punkte nurodytus pasikeitimus. Klientas, tinkamai neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, visiškai atsako už visas dėl to kylančias 
pasekmes. 

5.6. Klientas be Unijos raštiško sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui.  
5.7. Klientui yra žinoma, jog Unijai kaip prižiūrimam finansų rinkos dalyviui yra nustatyti specialūs reikalavimai, todėl Unijai įgyvendinant 

tokius reikalavimus ir pareikalavus iš Kliento pateikti papildomos informacijos apie mokėtoją, gavėją, konkrečias mokėjimo operacijas ar 
kitą Unijos prašomą informaciją, Klientas įsipareigoja tokią informaciją pateikti ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienas nuo Unijos 
pareikalavimo. 

6. TAIKYTINI MOKESČIAI, PALŪKANOS 
6.1. Klientas apmoka už Unijos suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas pagal Unijos nustatytus paslaugų ir operacijų įkainius, kurie skelbiami 

Unijos interneto tinklalapyje bei Unijos klientų aptarnavimo skyriuose. 
6.2. Unija savo paslaugų ir operacijų įkainius turi teisę pakeisti vienašališkai, laikydamasi Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatytos 

tvarkos. 
6.3. Unija turi teisę nurašyti Komisinį mokestį iš Sąskaitos arba iš kitų Kliento vardu Unijoje atidarytų sąskaitų.  
6.4. Palūkanos už lėšų likutį Sąskaitoje nėra mokamos, nebent Šalys susitaria kitaip.  
6.5.Unija turi teisę taikyti Kainyne nustatyto dydžio mokestį už tam tikro dydžio Sąskaitos likutį. Skaičiuojant procentais išreikštą mokestį už 

Sąskaitoje laikomų lėšų likutį, laikoma, kad metuose yra 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o kalendoriniame mėnesyje – faktinis dienų 
skaičius. 

7. KLIENTO PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI 
7.1. Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su Sutarties pasirašymo dieną galiojančiais Unijos paslaugų ir operacijų įkainiais (Kainynu).  
7.2. Kliento atstovas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia, kad: 
7.2.1.Klientas yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis subjektas; 
7.2.2.Kliento Unijai pateikti dokumentai  ir duomenys yra galiojantys ir teisingi; 
7.2.3.jis veikia suteiktų įgalinimų ribose, kurie Kliento suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kliento įstatų, kitų steigimo 

dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų; 
7.2.4.jam yra žinoma, kad Unija turi teisę vienašališkai keisti šią Sutartį bei taikytinų komisinių mokesčių už Unijos teikiamas paslaugas dydžius 

Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. 

8. KONFIDENCIALUMAS IR KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMAS 
8.1. Šios Sutarties sudarymo faktas, Sutarties sąlygos, Sutarties priedai ir bet kokia kita vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra laikoma 

konfidencialia ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytus atvejus. Informacijos atskleidimas nebus laikomas šio punkto pažeidimu, jei informacija pateikiama: 

8.1.1.audito įmonei, kuri atlieka Šalies veiklos ir/ar finansinių ataskaitų auditą;  
8.1.2.pagrindiniam Šalies akcininkui, kuriam priklauso daugiau kaip pusė visų Šalies akcijų, taip pat su pagrindiniu Šalies akcininku arba su 

Šalimi susijusioms įmonėms; 
8.1.3.advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai iš Šalių; 
8.1.4.kitiems asmenims, jei dėl bendradarbiavimo su Šalimi ir tokiais asmenimis specifikos būtina atskleisti konfidencialią informaciją.  

8.2. Unija yra su Klientu susijusių fizinių asmenų (Kliento atstovų, naudos gavėjų ir pan.) asmens duomenų valdytojas. Atitinkamus asmens 
duomenis Unija tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, kitais taikytinais teisės aktais 
bei Unijos patvirtinta Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika, su kuria galima susipažinti Unijos klientų aptarnavimo skyriuose ir 
Unijos interneto tinklapyje. 
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8.3.Sudarydamas šią Sutartį Klientas patvirtina, kad su Klientu susiję fiziniai asmenys yra susipažinę su Unijos patvirtinta Privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos politika. 

9. ATSAKOMYBĖ 
9.1. Unija atsako už Kliento patirtus tiesioginius nuostolius Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Unija neatsako už 

Kliento negautą pelną ar kitus Kliento patirtus netiesioginius nuostolius.  
9.2. Klientas visiškai atsako už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą ar pažeidimą ir privalo atlyginti Unijos patirtus nuostolius, įskaitant 

visas paskirtas baudas, sankcijas, netesybas.  
9.3. Jei susidaro uždelstų Kliento įsiskolinimų, Unija turi teisę reikalauti, kad Klientas mokėtų Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nurodytus 

delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.4. Unijos ir Kliento tarpusavio piniginiai reikalavimai, atsiradę Sutarties pagrindu, užbaigiami įskaitymo būdu tik Unijai sutinkant.  
9.5. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos yra išdėstytos Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose. 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja neterminuotai, kol yra nutraukiama arba pasibaigia kitaip. 
10.2. Klientas turi teisę nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Uniją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos Unijos 

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Unija turi teisę (bet ne pareigą) įvykdyti Kliento prašymą nutraukti Sutartį ir 
nesuėjus minėtam 30 (trisdešimties) kalendorinių  dienų terminui. 

10.3. Unija turi teisę nutraukti/pakeisti šią Sutartį, įspėjusi Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo/pakeitimo 
dienos Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. 

10.4.Nutraukus Sutartį, Sąskaita yra uždaroma.  

11. KITOS SĄLYGOS   
11.1.Klausimams, nesureguliuotiems pagal Specialiąsias ir Standartines Sutarties sąlygas, taikomos Unijos Bendrosios sąlygos ir Mokėjimo 

paslaugų teikimo sąlygos. Šalys susitaria, kad esant prieštaravimams tarp Specialiųjų ir Standartinių Sutarties sąlygų, taikomos 
Specialiosios Sutarties sąlygos, o esant prieštaravimų  tarp Sutarties sąlygų ir Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ar Bendrųjų 
sąlygų, yra taikomos Sutarties sąlygos. 

11.2.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, ir kiekvienai Šaliai tenka po vieną Sutarties egzempliorių. 
11.3.Ikisutartiniams šalių santykiams bei šalių santykiams, susijusiems su Sutarties sudarymu, jos vykdymu, nutraukimu, atsakomybe ir kt. 

taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos teisės aktai. 
11.4.Šalys susitaria visus teisminius ginčus spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Unijos 

registracijos vietą. 

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

Unijos atstovo pareigos, vardas, pavardė ir parašas Kliento atstovo vardas, pavardė ir parašas
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