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Terminuotojo indėlio sutarties Standartinės sąlygos  

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Ši Terminuotojo indėlio sutartis (toliau - Sutartis) reglamentuoja Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto juridinio ar fizinio 

asmens (toliau – Klientas) ir LTL Kredito unijos (toliau – Unija), juridinio asmens kodas 302791356, buveinė registruota adresu 

Sporto g. 18, LT-09238 Vilnius, duomenys apie Uniją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre; Unija 

verčiasi finansinių paslaugų teikimu, jai yra išduota Kredito unijos licencija Nr. 80, kurią 2012-08-02 išdavė Lietuvos bankas 

(adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 2680029, faks. +370 5 2628124, elektroninio pašto adresas: info@lb.lt, 

interneto svetainė: www.lb.lt)), santykius, atsirandančius Klientui įmokant pinigus į Kliento vardu Unijoje atidarytą terminuotojo 

indėlio (toliau- Indėlis) sąskaitą bei Unijai Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais grąžinant Kliento Indėlį. 

1.2. Kliento ir Unijos santykius, atsirandančius Klientui padedant Unijoje Indėlį ir Unijai jį grąžinant, taip pat reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas, kiti teisės aktai, Unijos Bendrosios sąlygos, Indėlių draudimo sąlygos, Privatumo ir asmens 

duomenų apsaugos politika bei kiti finansinių paslaugų teikimą reglamentuojantys dokumentai.  

2. SUTARTIES SUDARYMAS 

2.1. Sutartis sudaroma tik po to, kai Klientas ir Unija sudaro einamosios sąskaitos sutartį. 

2.2. Sutartis sudaroma Unijos klientų aptarnavimo skyriuje arba naudojantis Unijai priimtinomis ryšio priemonėmis (pvz. Unijos 

Interneto banku). Unijos Interneto banke sudaryta Sutartis turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Sutartis, sudaryta Klientui atvykus 

į Uniją ir pasirašius Sutartį. 

2.3. Klientui, sudarančiam Sutartį Unijos Interneto banke, atskiras Specialiųjų sąlygų dokumentas nėra generuojamas, o Sutarties 

Standartinės sąlygos pateikiamos internetinės nuorodos forma. Su sudaryto galiojančio sandorio specialiaisiais duomenimis 

(Indėlio suma, valiuta, terminu, palūkanų norma, palūkanų išmokėjimo periodiškumu ir pan.) Klientas turi galimybę susipažinti 

Unijos Interneto banko skiltyje „INDĖLIAI“. Klientas, sudaręs Sutartį Unijos Interneto banke, turi teisę gauti atspausdintą 

Sutarties Standartinių sąlygų egzempliorių ir aukščiau nurodytą sandorio specialiųjų duomenų sąlygas Unijos klientų aptarnavimo 

skyriuje. 

2.4. Sutartis sudaroma/pratęsiama pagal Sutarties sudarymo/pratęsimo metu galiojančius Unijos paslaugų ir operacijų įkainius ir 

sąlygas, kurios yra skelbiamos Unijos internetiniame tinklalapyje adresu www.ltlkreditounija.eu; www.ltlku.lt. Sudarydamas 

Sutartį su Unija, Klientas pasirenka Indėlio sumą, valiutą, terminą, palūkanų išmokėjimo periodiškumą, Indėlio pratęsimo sąlygas, 

Sutarties  aptarnavimo sąskaitą, į kurią grąžinamas Indėlis bei mokamos palūkanos. 

2.5. Jei Sutartis sudaroma ir Indėlio sąskaita (toliau- Sąskaita) atidaroma trečiojo asmens naudai, tai iki to momento, kol toks trečiasis 

asmuo (naudos gavėjas) kreipiasi į Uniją ir išreiškia savo valią dėl disponavimo Indėliu, Indėliu disponuoja Sutartį sudaręs 

Klientas. 

2.6. Jei Kliento pusėje yra asmenų daugetas, t.y. Sutartis sudaroma su dviem ar daugiau asmenų, kiekvienas iš jų turi teisę laisvai 

disponuoti Indėliu ir vienasmeniškai įgyvendinti Sutartyje nustatytas Kliento teises ir pareigas.  

3. UNIJOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Unija įsipareigoja: 

3.1.1. atidaryti Klientui Sąskaitą ir į ją įskaityti Indėlio sumą šioje Sutartyje nustatyta tvarka; 

3.1.2. už Indėlį, laikomą Unijoje iki Sutarties termino pabaigos, mokėti Klientui  Unijos nustatytą, Sutarties sudarymo dieną (arba 

Indėlio termino pratęsimo dieną, jei   Sutartis yra pratęsiama) galiojančią metinę palūkanų normą, kuri nustatoma atsižvelgiant į 

Indėlio rūšį, terminą, sumą ir valiutą; 

3.1.3. užtikrinti informacijos apie Kliento sąskaitas ir visų jo atliekamų finansinių operacijų slaptumą. Informaciją  teikti tik 

Klientui ar jo įgaliotam asmeniui. Kitiems asmenims informacija gali būti teikiama tik Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

4. KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

4.1. Klientas įsipareigoja mokėti už Unijos teikiamas paslaugas ir atliekamas operacijas pagal jų atlikimo metu galiojančius Unijos 

paslaugų ir operacijų įkainius. 

4.2. Klientas, sudaręs su Unija Sutartį, privalo įmokėti Sutartyje nurodytą Indėlio sumą į atidarytą Sąskaitą. Jei Klientas neįmoka į 

Sąskaitą visos Sutartyje nurodytos sumos, bus laikoma, kad Sutartis nebuvo sudaryta. 

4.3. Jei Sutartis sudaroma Unijos Interneto banke, laikoma, kad Klientas pateikė Unijai mokėjimo nurodymą pervesti Sutartyje 

nurodytą Indėlio sumą iš Kliento einamosios sąskaitos, esančios Unijoje, į Sąskaitą, ir Unija, atidariusi Sąskaitą, be atskiro Kliento 

nurodymo nurašo Sutartyje nurodytą Indėlio sumą nuo Kliento einamosios sąskaitos, esančios Unijoje, ir perveda ją į atidarytą 

Sąskaitą.  

4.4. Jei Indėlis deponuojamas pervedant lėšas iš Kliento einamosios sąskaitos į Sąskaitą ir Kliento einamojoje sąskaitoje nėra 

pakankamai lėšų, Unija tikrina einamosios sąskaitos balansą 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos siekdama 
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nustatyti, ar einamosios sąskaitos likutis yra pakankamas Indėlio deponavimui. Jei einamojoje sąskaitoje 5 (penkių) darbo  dienų  

laikotarpyje sukaupiama lėšų suma, pakankama Indėlio deponavimui, lėšos pervedamos į Sąskaitą ir Sutartis įsigalioja. Tokiu 

atveju Indėlio terminas pradedamas skaičiuoti Indėlio deponavimo dieną, o Sutarties/Indėlio terminas yra nukeliamas tokiam 

dienų skaičiui, kuris susijęs su vėlesniu Sutarties įsigaliojimu.  Nustačius, kad  5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje Kliento 

einamojoje sąskaitoje likutis yra nepakankamas Indėlio deponavimui, Sutartis neįsigalioja ir Sąskaita uždaroma. 

4.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas negali didinti ar mažinti Sutartyje nurodytos Indėlio sumos. 

5. PALŪKANŲ MOKĖJIMAS 

5.1. Indėlio terminas ir palūkanos už Indėlį  pradedami skaičiuoti  nuo Indėlio deponavimo dienos. Palūkanos  skaičiuojamos iki 

dienos, einančios prieš  Sutartyje  nustatyto  termino pabaigos dieną.  Jei Šalys susitarė, kad Indėlio terminas nepratęsiamas ar 

Šalys Sutartyje nesusitarė kitaip, pasibaigus Indėlio terminui, palūkanos nebeskaičiuojamos. 

5.2. Palūkanos skaičiuojamos už faktinę Sąskaitoje esančią sumą, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų 

skaičius. 

5.3. Palūkanas už Indėlį Unija Klientui moka Kliento pasirinktu periodiškumu: terminui pasibaigus, arba kiekvieną mėnesį (tokiu 

atveju standartinė metinė palūkanų norma mažinama 0,3 procentinio punkto), kas 3 mėnesius, kas 6 mėnesius, kas 12 

mėnesių.  

5.4. Jei Klientas pasirenka palūkanų išmokėjimą terminui pasibaigus, palūkanos už visą terminą mokamos  paskutinę Indėlio termino 

dieną.  

5.5. Jei Klientas pasirenka periodinį  palūkanų išmokėjimą, palūkanos mokamos Kliento pasirinkto periodo paskutinę dieną. Palūkanos 

pervedamos į Sutartyje nurodytą Kliento einamąją sąskaitą. 

5.6. Klientui nutraukus Sutartį prieš Indėlio termino pabaigą, Unija palūkanų už indėlį Klientui nemoka, o esant išmokėtoms 

palūkanoms, grąžinamo Indėlio suma mažinama išmokėtų palūkanų suma. 

6. SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMAS 

6.1. Klientas, sudarydamas Sutartį, gali pasirinkti Indėlio termino automatinio pratęsimo sąlygą. Klientui pasirinkus Indėlio termino 

automatinio pratęsimo sąlygą, Sutartis yra pratęsiama tokiam pačiam terminui ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nurodyta 

Sutartyje, išskyrus už Indėlį mokamų metinių palūkanų dydį ir Indėlio sumą, kuri gali būti didinama už Indėlį apskaičiuotų, bet 

Klientui dar neišmokėtų palūkanų suma. Indėlio termino pasibaigimo dienos pabaigoje, prieš pratęsiant Indėlio terminą, Unija 

perveda lėšas į Kliento Einamąją sąskaitą ir, jei Klientas turi neįvykdytų piniginių įsipareigojimų, lėšos gali būti nurašytos iš 

Kliento Einamosios sąskaitos- tokiu atveju Kliento einamojoje sąskaitoje esant nepakankamai lėšų sumai, Indėlio terminas 

automatiškai nepratęsiamas. 

6.2. Pratęsiant Indėlio terminą, naujo termino metu Unija įsipareigoja mokėti Unijos nustatytą Indėlio termino pratęsimo dieną 

galiojančią metinę palūkanų normą. 

6.3. Klientas, pasirinkdamas automatinio Indėlio termino pratęsimo sąlygą, priklausomai nuo pasirinkto palūkanų išmokėjimo 

periodiškumo, pasirenka ir pratęsimo rūšį: 

6.3.1. Jei palūkanos išmokamos terminui pasibaigus, pratęsimo rūšis gali būti: 

6.3.1.1. „Su palūkanomis". Klientui pasirinkus šią pratęsimo rūšį, pratęsiant Indėlio terminą Indėlio suma yra didinama 

priskaičiuotų palūkanų suma, kurią Unija Indėlio termino pratęsimo dieną perveda į Sąskaitą; 

6.3.1.2. „Be palūkanų". Klientui pasirinkus šią pratęsimo rūšį, pratęsiant Indėlio terminą Indėlio suma nedidinama, t.y. lieka 

tokia pati, kaip nurodyta Sutartyje, o palūkanos pervedamos į  Kliento einamąją sąskaitą  Unijoje. 

6.3.1.3. „Kliento nurodyta suma“. Klientui pasirinkus šią pratęsimo rūšį, pratęsiant Indėlio terminą Indėlio suma pakeičiama į 

Kliento nurodytą sumą, o lėšų perviršis (jei toks yra) pervedamas į Kliento einamąją sąskaitą Unijoje. 

6.3.2. Jei palūkanos išmokamos ne termino pabaigoje, Indėlio termino pratęsimo rūšis gali būti tik „Be palūkanų". Klientui pasirinkus 

šią pratęsimo rūšį, pratęsiant terminą Indėlio suma nedidinama, t.y.  lieka tokia pati, kaip nurodyta Sutartyje. 

6.4. Pratęsto Indėlio termino pradžios data yra buvusio termino pabaigos diena. 

6.5. Sutarties automatinio pratęsimo skaičius neribojamas, tačiau Unijos sprendimu, pranešus apie tai Klientui raštiškai, automatinis 

Sutarties pratęsimas gali būti sustabdytas. 

 

7. KONFIDENCIALUMAS IR KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMAS 

7.1. 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: 

7.1.1. audito įmonei, kuri atlieka Šalies veiklos ir/ar finansinių ataskaitų auditą;  

7.1.2. jei Šalis yra juridinis asmuo pagrindiniam Šalies akcininkui, kuriam priklauso daugiau kaip pusė visų Šalies akcijų, taip pat 

su pagrindiniu Šalies akcininku arba su Šalimi susijusioms įmonėms; 
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7.1.3. advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai iš Šalių; 

7.1.4. kitiems asmenims, jei dėl bendradarbiavimo su Šalimi ir tokiais asmenimis specifikos būtina atskleisti konfidencialią 

informaciją. 

7.2. Kliento- fizinio asmens ir kitų su Klientu susijusių fizinių asmenų asmens duomenis (toliau- Asmens duomenys) Unija tvarko 

vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 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. 

7.3. Klientas yra informuotas, kad Unija tvarko Asmens duomenis, nurodytus Sutartyje ir/ar su Sutarties sudarymu susijusiuose Unijos 

gautuose dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant fizinio asmens vardu, pavarde, asmens kodu, gyvenamosios vietos adresu, 

elektroninio pašto adresu bei kitais identifikaciniais duomenimis, finansiniais duomenimis, darboviete, Kliento mokumu ir t.t.  

7.4. Asmens duomenys tvarkomi Sutarties sudarymo, vykdymo, Unijos teisėtų interesų bei pareigos vykdyti teisės aktuose numatytus 

reikalavimus tikslais ir pagrindais. 

7.5. Klientas yra informuotas apie Unijos teisę Asmens duomenis teikti kitiems asmenims, kai tai būtina Unijos paslaugų teikimui, 

Unijos teisėtų interesų užtikrinimui bei teisės aktuose numatytiems reikalavimams įgyvendinti. 

7.6. Asmens duomenys yra saugomi Unijos nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o 

pasibaigus Asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami. 

7.7. Klientas yra informuotas kad su Asmenų duomenų tvarkymu susijusiomis savo teisėmis galima susipažinti Unijos Privatumo ir 

asmens duomenų apsaugos politikoje. 

 

8. ATSAKOMYBĖ 

8.1. Šalys viena kitai atsako už patirtus tiesioginius nuostolius. Šalis neatsako už kitos Šalies  negautą pelną ar kitus patirtus 

netiesioginius nuostolius. 

8.2. Unijos ir Kliento tarpusavio piniginiai reikalavimai, atsiradę Sutarties pagrindu, užbaigiami įskaitymo būdu tik Unijai sutinkant. 

8.3. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos yra išdėstytos Unijos Bendrosiose sąlygose. 

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

9.1. Sutartis įsigalioja įmokėjus ar pervedus Indėlio sumą į Sąskaitą. 

9.2. Unija turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informavusi Klientą. Unija 

neturi teisės vienašališkai keisti Indėlio termino (išskyrus Unijos teisę sustabdyti automatinį Sutarties/Indėlio termino pratęsimą) ir 

už Indėlį mokamų palūkanų, jau nustatytų sudarant ar pratęsiant Sutartį. Jei per aukščiau nurodytą terminą Klientas nepateikia 

rašytinio prašymo nutraukti Sutartį, laikoma, kad Klientas su pakeitimais sutinka ir Klientas vėliau neturi teisės pareikšti Unijai 

savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų. Klientas, nesutikdamas su Unijos vienašališkai pakeistomis Sutarties sąlygomis, 

per aukščiau nustatytą terminą turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Uniją. Tokiu atveju Unija Klientui sumoka iki 

Sutarties nutraukimo dienos priskaičiuotas palūkanas. 

9.3. Sutartis pasibaigia suėjus Sutartyje nurodytam Indėlio terminui (jei Sutartis nepratęsiama) arba vienai iš šalių nutraukus Sutartį 

prieš terminą. 

9.4. Unija turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Tokiu 

atveju Klientui, kuris pagal teisės aktus yra laikytinas vartotoju, išmokamos palūkanos už visą Indėlio terminą, o Klientui, kuris 

pagal teisės aktus nelaikytinas vartotoju, išmokamos iki Sutarties nutraukimo dienos priskaičiuotos palūkanos. 

9.5. Jei Klientas ketina nutraukti  Sutartį nepasibaigus Indėlio terminui, apie Sutarties nutraukimą  jis privalo  raštu  informuoti Uniją 

ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo  dienas, atvykus į Unijos Klientų aptarnavimo skyrių, arba  Unijos Interneto banke parašant 

pranešimą Unijai  ir inicijuojant Sutarties nutraukimą. Unija turi teisę (bet ne pareigą) įvykdyti Kliento prašymą nutraukti Sutartį 

ir nesuėjus minėtam 5 (penkių) darbo  dienų terminui. 

9.6. Nutraukus Sutartį prieš terminą, Indėlio lėšas Unija perveda į Kliento einamąją sąskaitą ir uždaro Sąskaitą ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas.  

10. VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES   

10.1. Jei Sutartis buvo sudaryta Unijos Interneto banke, Klientas, kuris pagal teisės aktus yra laikytinas vartotoju, turi teisę atsisakyti 

Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, pranešdamas apie tokį atsisakymą Unijai raštu (išsiųsdamas 

šį pranešimą Unijai paštu, adresu Sporto g. 18, LT-09200 Vilnius, arba kitu Unijos nurodytu adresu, arba įteikdamas šį 

pranešimą Unijai pasirašytinai bet kuriame Unijos klientų aptarnavimo skyriuje) arba kitu Unijai priimtinu būdu. Laikoma, kad 

14 kalendorinių dienų terminas atsisakyti Sutarties nepraleistas, jei pranešimas (pateiktas raštu ar kitokioje patvarioje 

laikmenoje, su kuria gali susipažinti Unija) išsiunčiamas iki Sutarties atsisakymo termino pabaigos. 

10.2.  Tuo atveju, jei Klientas pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, palūkanos už 

indėlį nemokamos.  

10.3. Klientas, kuris pagal teisės aktus yra laikytinas vartotoju, praranda teisę atsisakyti Sutarties, jei per 14 kalendorinių dienų nuo 
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Sutarties sudarymo dienos nepasinaudoja šia teise. 

11. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

11.1. Klientas, manydamas, kad Unija pažeidė jo teises ar teisės aktų saugomus interesus, pirmiausia turi raštu ne vėliau kaip per 3 

(tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, kreiptis į Uniją ir 

nurodyti savo reikalavimą bei ginčo aplinkybes. Šiame punkte nurodytą Kliento, kuris pagal teisės aktus laikytinas vartotoju, 

kreipimąsi Unija nagrinėja nemokamai. Jei Unijos atsakymas Kliento, kuris pagal teisės aktus laikytinas vartotoju, netenkina 

arba jei jam nebuvo atsakyta per teisės aktų nustatytą terminą, Klientas dėl Unijos veiklos, kuri yra prižiūrima Lietuvos banko, 

per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Uniją dienos turi teisę kreiptis su prašymu į Lietuvos banką, adresas Žirmūnų g. 151, 

LT-09128 Vilnius, interneto svetainės adresas www.lb.lt, dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme teisės aktų nustatyta tvarka. 

Reikalavimus prašymui nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymas. 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12.1. Klausimams, nesureguliuotiems pagal Specialiąsias ir Standartines Sutarties sąlygas, taikomos Unijos Bendrosios sąlygos. Šalys 

susitaria, kad esant prieštaravimams tarp Specialiųjų ir Standartinių Sutarties sąlygų, taikomos Specialiosios Sutarties sąlygos, o 

esant prieštaravimų  tarp Sutarties sąlygų ir Bendrųjų sąlygų, yra taikomos Sutarties sąlygos. 

12.2. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija Klientui pateikiama ir kituose santykiuose tarp Unijos ir Kliento vartojama 

lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Klientas pasirenka kitą Unijai priimtiną kalbą, kuria Unija siūlo pateikti informaciją. 

12.3. Klientas be išankstinio Unijos raštiško sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir/ar pareigų pagal Sutartį tretiesiems 

asmenims. 

12.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, ir kiekvienai Šaliai tenka po vieną Sutarties 

egzempliorių. 

12.5. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad sutinka, jog Sutartis būtų pradėta vykdyti jos įsigaliojimo dieną, t.y. 

nepasibaigus 14 (keturiolikos) dienų atsisakymo nuo Sutarties terminui (Šis punktas taikomas tik tuo atveju, jei Sutartis 

sudaroma su vartotoju Interneto banke). 

12.6. Ikisutartiniams šalių santykiams bei šalių santykiams, susijusiems su Sutarties sudarymu, jos vykdymu, nutraukimu, 

atsakomybe, teismingumu ir kt. taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

12.7. Šalys susitaria visus teisminius ginčus spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei klientas yra juridinis asmuo, 

teismingumas nustatomas pagal Unijos registracijos vietą. 

 

 

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

UNIJA (UNIJOS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS IR PAVARDĖ, 

PARAŠAS, ANTSPAUDAS) 

 

KLIENTAS (VARDAS IR PAVARDĖ / TEISINĖ FORMA IR 

PAVADINIMAS, JURIDINIO ASMENS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS 

IR PAVARDĖ, PARAŠAS, ANTSPAUDAS) 
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