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STANDARTINĖS BANKO SĄSKAITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
Taikomos nuo 2019 m. sausio 15 d. Danske Bank A/S Estijos filiale,  Danske Bank A/S Latvijos filiale ir Danske Bank A/S Lietuvos filiale  
 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. Šiomis Standartinėmis banko sąskaitos sutarties sąlygomis 
nustatomos banko sąskaitos turėjimo sąlygos ir įpareigojimas 
Kliento vardu atidaryti Sąskaitą, kad būtų galima vykdyti Mokėjimo 
operacijas. 
1.2. Vartojamos sąvokos: 
Klientas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris ketina turėti arba turi 
Banke Sąskaitą ir kuris atitinka Bendrosiose sąlygose Klientui 
nustatytas sąlygas.  
Mokėjimo sąlygos – Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo 
sąlygos. 
Paslaugų sutartis – bet kokia Kliento ir Banko sudaryta sutartis ir/ 
arba bet kokia sutartis, susijusi su Sąskaita. 
Sąskaita – banko sąskaita, kurią Bankas yra atidaręs Klientui 
remdamasis Sutartimi, pagal kurią Banke laikomos Kliento gautos 
lėšos, ir kuri naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti Kliento vardu 
pagal Sutarties sąlygas. Sąskaitos gali būti įvairaus funkcionalumo, 
jeigu tai yra nurodyta atitinkamoje Paslaugų sutartyje. 
Sąskaitos sąlygos – šios Standartinės banko sąskaitos sutarties 
sąlygos. 
Sutartis – banko sąskaitos sutartis, kurią sudaro Specialiosios 
Sutarties sąlygos, Kliento patvirtinimai, Sąskaitos sąlygos ir Mokėjimo 
sąlygos. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai, jei tokių yra, taip pat 
Informacija indėlininkui yra neatsiejamos Sutarties dalys. Bendrosios 
sąlygos ir Kainynas Sutarčiai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja 
Sutarčiai. 
Kitos Sąskaitos sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Bendrosiose 
sąlygose ir Mokėjimo sąlygose vartojamas sąvokas. 
 
 
2. SUTARTIES SUDARYMAS 
 
2.1. Sutartis sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje arba 
naudojantis Bankui priimtinomis ryšio priemonėmis. Jei Sutartis 
sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje, kiekvienai Sutartį 
pasirašiusiai Šaliai tenka po vieną egzempliorių, kurie turi vienodą 
teisinę galią.  
2.2. Sutartis įsigalioja, kai Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų 
pasirašydamos Sutarties dalį, kurioje nurodytos Sutarties Šalys, 
Specialiosios Sutarties sąlygos ir Kliento patvirtinimai. 
2.3. Bankas atidaro Sąskaitą ir pradeda teikti paslaugas pagal 
Sutartį per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo. 
 
 
3. BENDRIEJI SĄSKAITOS NAUDOJIMO PRINCIPAI 
 
3.1. Bankas įsipareigoja: 
3.1.1. atidaryti Sąskaitą pagal šią Sutartį, teikti Klientui Mokėjimo 
paslaugas vadovaujantis Mokėjimo sąlygomis, vykdyti Mokėjimo 
operacijas pagal Kliento Mokėjimo nurodymus ta apimtimi, kiek 
Sąskaitoje yra lėšų ir remiantis šia Sutartimi, Mokėjimo sąlygomis, 
atitinkama Paslaugų sutartimi ir Bendrosiomis sąlygomis. Sąskaitoje 
lėšos gali būti laikomos tik Bankui priimtina valiuta. Jeigu Kliento vardu 
arba į Sąskaitą gaunamos lėšos kita nei Sąskaitos valiuta ir ta valiuta 
yra Bankui priimtina, Bankas be atskiro Kliento prašymo atidaro 
sąskaitą kita valiuta; 
3.1.2. vesti lėšų įskaitymo į Sąskaitą arba jų nurašymo iš Sąskaitos 
apskaitą pagal Paslaugų teikimo vietoje taikomus teisės aktus;  
3.1.3. Sąskaitos išraše teikti informaciją apie Mokėjimo nurodymų 
vykdymą ir pateikti tokį išrašą Klientui pagal Mokėjimo sąlygas; 
3.1.4. priimti į Sąskaitą Kliento vardu gautas lėšas, Sutartyje arba 
atitinkamoje Paslaugų sutartyje numatytais būdais vykdyti Kliento 
pateikiamus nurodymus ta apimtimi, kiek Sąskaitoje yra lėšų, 
atsižvelgdamas į nustatytus Mokėjimo operacijų limitus (jeigu tokie 
nustatyti), ir atlikti kitas Sąskaitos tvarkymo operacijas;  
3.1.5. įskaityti arba nurašyti lėšas, taip pat vykdyti kitus Kliento 
nurodymus pagal Mokėjimo sąlygas; 
3.1.6. garantuoti Sąskaitoje laikomų lėšų saugumą pagal Paslaugų 
teikimo vietoje taikomus teisės aktus; 
3.1.7. nenurašyti lėšų iš Sąskaitos be Kliento sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai vykdomas teismo sprendimas, taip pat atvejus, numatytus 
Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės aktuose, Sutartyje, 
Mokėjimo sąlygose, Paslaugų sutartyje arba kitoje Banko ir Kliento 
sudarytoje sutartyje. 

3.2. Jeigu lėšos buvo per klaidą pervestos į Sąskaitą arba Klientas 
gavo lėšų, kurios jam nepriklauso, Bankas turi teisę atlikti taisymą, 
nurašydamas iš Sąskaitos įskaitytą lėšų sumą be Kliento sutikimo. 
Jeigu Sąskaitoje nepakanka lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms 
nurašyti, Bankas turi teisę blokuoti Sąskaitą ir/ arba nurašyti tokią 
lėšų sumą iš kitų Kliento sąskaitų.  
3.3. Jeigu Bankas vykdydamas Mokėjimo nurodymą įveda neteisingą 
sumą, mokėjimo duomenis, nuorodos numerį ar kitą mokėjimo 
informaciją, Bankas turi teisę nurašyti lėšas iš Sąskaitos be Kliento 
sutikimo, kad ištaisytų įrašą ir atliktų mokėjimą pagal visus Mokėjimo 
nurodyme pateiktus duomenis. 
3.4. Jeigu Banko ir Kliento sudarytoje Sutartyje nenurodyta kitaip, 
Bankas vykdo Kliento nurodymus nurašyti iš Sąskaitos lėšas 
vadovaudamasis Kliento nurodymais arba kitais Kliento pateiktais 
dokumentais arba Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės 
aktuose numatytais atvejais. Bankas nėra atsakingas, jeigu Klientas, 
pateikdamas Bankui Mokėjimo nurodymus nurašyti lėšas iš 
Sąskaitos, nesilaikė teisės aktuose nustatytos Klientui pareikštų 
reikalavimų tenkinimo eilės. 
3.5. Bankas turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymus pagal 
Mokėjimo sąlygas ir Bendrąsias sąlygas. 
3.6. Klientas turi teisę atšaukti Banko gautą Mokėjimo nurodymą 
pagal Mokėjimo sąlygas. 
3.7. Jeigu Sutartyje, Paslaugų sutartyje ar Bendrosiose sąlygose 
nenustatyta kitaip, Bankas gali iš Sąskaitos nurašyti visas skolas, 
mokesčius, delspinigius, baudas ir mokėjimus, įskaitant reikalavimus 
Klientui. 
3.8. Papildomų paslaugų įsigijimas nereiškia, kad Sutartį privaloma 
sudaryti kaip pagrindinę mokėjimo sąskaitos sutartį (taikoma, jei 
Klientas yra Vartotojas). 
3.9. Mokėjimo operacijų vykdymo Sąskaitoje tvarka išsamiau 
aprašyta Mokėjimo sąlygose arba atitinkamoje Paslaugų sutartyje. 
 
 
4. BENDROSIOS KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
4.1. Jeigu Bankas ir Klientas nesusitaria kitaip, Klientas gali vykdyti 
operacijas ta apimtimi, kiek Sąskaitoje yra lėšų. Bankas mokėjimus 
vykdo visomis Bankui priimtinomis valiutomis, nebent Kainyne arba 
Mokėjimo sąlygose yra nurodyta kitaip. 
4.2. Klientas gali naudoti Sąskaitą naudodamasis Banko suteiktais 
būdais (pvz., debeto kortele) arba Banko suteiktais kanalais (pvz., 
Danske eBanku), su Banku sudaręs atitinkamą Paslaugų sutartį. 
4.3. Pagal Sutartį Klientas turi teisę valdyti Sąskaitą Mokėjimo 
nurodymais, kuriuos Klientas pasirašo Banko paslaugų teikimo 
vietose arba elektroniniu būdu. Klientas pateikia Bankui nurodymus 
(Mokėjimo nurodymus, kitus nurodymus ir pan.), užpildytus pagal 
Banko reikalavimus. Klientas, pateikęs Bankui Mokėjimo nurodymą 
per vieną Banko suteiktą kanalą, įsipareigoja nepateikti to paties 
Mokėjimo nurodymo per kitą Banko suteiktą kanalą. 
4.4. Sąskaitą valdyti gali Klientas ir asmuo, kuriam Klientas suteikė 
atstovavimo teisę, ir kurią pripažįsta Paslaugą teikiantis Bankas. 
Kliento atstovas gali Kliento vardu pateikti Bankui Mokėjimo 
nurodymus, naudotis Sąskaita ir disponuoti Sąskaitoje laikomomis 
lėšomis, su sąlyga, kad tokia teisė yra įrodyta Bankui priimtinu būdu. 
Klientas nedelsdamas privalo supažindinti atstovą su Sutartimi 
(įskaitant visus jos priedus), Bendrosiomis sąlygomis, atitinkama 
Paslaugų sutartimi bei Kainynu ir užtikrina, kad Kliento atstovas šių 
nuostatų laikytųsi. Klientas nedelsdamas privalo informuoti Banką 
raštu, jeigu Klientas panaikino atitinkamam Kliento atstovui išduotą 
įgaliojimą.  
4.5. Klientas nedelsdamas privalo pranešti Bankui apie savo asmens 
tapatybės dokumento praradimą, vagystę ar neteisėtą įgijimą, taip pat 
apie faktus ir įtarimus, kad asmens tapatybės dokumento 
personalizuoti saugumo požymiai (pvz., PIN kodas) tapo žinomi 
Tretiesiems asmenims ir arba Tretieji asmenys gali jais pasinaudoti. 
4.6. Jeigu lėšos buvo per klaidą pervestos į Sąskaitą arba Klientas 
gavo lėšų, kurios jam nepriklauso, Klientas privalo nedelsdamas, iš 
karto po to, kai sužino apie klaidingą pavedimą, apie tai informuoti 
Banką ir grąžinti Bankui klaidingai į Sąskaitą įskaitytas lėšas per 3 
(tris) darbo dienas nuo Banko pareikalavimo. 
4.7. Klientas ir Bankui pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti 
Sutarties (įskaitant Mokėjimo sąlygas), Paslaugų sutarties ir Bendrųjų 
sąlygų nuostatas, taip pat Paslaugų teikimo vietoje taikomus teisės 
aktus. 
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5. PALŪKANOS IR MOKĖTINI MOKESČIAI 
 
5.1. Jeigu Bankas ir Klientas nesusitaria kitaip, Bankas gali mokėti 
Klientui palūkanas už Sąskaitos likutį pagal Banko nustatytą ir 
Kainyne nurodytą palūkanų normą, palūkanų apskaičiavimo būdą bei 
principus. 
5.2. Skaičiuojant palūkanas už Sąskaitoje laikomų lėšų likutį, 
laikoma, kad metuose yra 360 (trys šimtai šešiasdešimt) dienų, o 
kalendoriniame mėnesyje – faktinis dienų skaičius. Bankas 
apskaičiuoja ir perveda palūkanas į Sąskaitą paskutinę kiekvieno 
mėnesio kalendorinę dieną. 
5.3. Palūkanos nėra skaičiuojamos ir mokamos už Sutarties 
nutraukimo dieną ir po Sutarties nutraukimo 
5.4. Banko mokėtinos palūkanos gali būti apmokestintos (įskaitant 
mokesčius prie pajamų šaltinio) pagal Paslaugų teikimo vietoje 
taikomus teisės aktus. 
5.5. Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, Klientas moka Bankui mokesčius 
už Sąskaitos atidarymą, tvarkymą bei uždarymą ir Banko, Banko 
naudai ar per Banką teikiamas Paslaugas, kurių dydis yra nustatytas 
Kainyne, galiojančiame Paslaugos suteikimo arba operacijos 
vykdymo metu. 
 
 
6. ATSAKOMYBĖ 
 
6.1. Klientas atsako už Bankui pateiktame Mokėjimo nurodyme 
padarytas klaidas, nepateiktą informaciją ir pateiktą informaciją. 
6.2. Bankas atsako už Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kurie 
atsirado dėl Banko tyčios arba didelio neatsargumo. Tokiu atveju 
Bankas įsipareigoja atlyginti Klientui jo patirtus ir dokumentais 
pagrįstus tiesioginius nuostolius. Bankas neatsako už Kliento negautą 
pelną ar kitus Kliento patirtus netiesioginius nuostolius. 
6.3. Bankas neatsako už atsisakymą vykdyti Mokėjimo nurodymą ir 
dėl to atsiradusius nuostolius, jeigu toks atsisakymas vykdyti 
Mokėjimo nurodymą yra sąlygotas Sutarties arba aplinkybių, kurių 
pagrindu Bankas vykdo įsipareigojimą vadovaujantis Paslaugų 
teikimo vietoje taikomais teisės aktais. 
6.4. Bankas neatsako už: 
6.4.1. Trečiųjų asmenų (įskaitant bankus korespondentus) veiksmus 
ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų veikimą, jeigu dėl to 
nevykdomas arba netinkamai įvykdomas Mokėjimo nurodymas; 
6.4.2. nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus Trečiųjų asmenų 
veiksmus, dėl kurių Klientui ar kitam asmeniui padaromi nuostoliai; 
6.4.3. mokėtojų ir gavėjų tarpusavio pretenzijas; 
6.4.4. Kliento nuostolius, patirtus dėl visų ar kelių operacijų arba 
Paslaugų, susijusių su Sąskaita, sustabdymo, jeigu to reikalaujama 
pagal Paslaugų teikimo vietoje taikomus teisės aktus arba tai yra 
būtina dėl kitų nuo Banko nepriklausančių priežasčių ir Banko 
nekontroliuojamų priežasčių, taip pat  Mokėjimo sąlygose ir/ arba 
Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais. 
6.5. Klientas visiškai atsako už Sutarties nevykdymą ar netinkamą 
vykdymą.  
6.6. Jeigu susidaro uždelstų Kliento įsiskolinimų, Bankas turi teisę 
reikalauti, kad Klientas mokėtų Kainyne nurodytus delspinigius nuo 
laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.7. Banko ir Kliento tarpusavio piniginiai reikalavimai, atsiradę 
Sutarties pagrindu, Bankui sutinkant užbaigiami įskaitymo būdu. 
6.8. Klientas turi pranešti Bankui apie bet kokią neautorizuotą 
Mokėjimo operaciją ar mokėjimo vykdymo klaidą nedelsdamas, iš 
karto, kai apie tai sužino.  
6.9. Tik Paslaugos teikimo vietoje taikomų teisės aktų numatytais 
atvejais Bankas gali atskleisti Mokėtojui susijusius Gavėjo duomenis 
(vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir pan.), kad Mokėtojas galėtų 
susigrąžinti iš Gavėjo netinkamai sumokėtas lėšas. 
6.10. Taip pat taikomos Bendrųjų sąlygų ir Mokėjimo sąlygų 
nuostatos dėl atsakomybės.  
 
 
7. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 
 
7.1. Bankas turi teisę vienašališkai, be Šalių susitarimo pakeisti 
Sąskaitos sąlygas, apie tai įspėjęs Vartotoją likus ne mažiau kaip 2 
(dviem) mėnesiams arba 60 (šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo 
to, kuris laikotarpis yra ilgesnis), o jeigu Klientas nėra Vartotojas – 
likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui arba 30 (trisdešimt) dienų 
(priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis) iki tokių pakeitimų 
įsigaliojimo Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. 
7.2. Tam tikrais pagrįstais atvejais Bankas gali keisti mokesčius ir 
Sąskaitos sąlygas apie tai nepranešdamas. Tokiu atveju Bankas 
privalo nedelsdamas pranešti Klientui apie bet kokius pakeitimus, o 

Klientas turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį pagal Bendrąsias 
sąlygas. 
7.3. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti 
Sutartį, apie tai raštu arba kitu Paslaugų sutartyje nustatytu būdu 
įspėjęs Banką likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki 
atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo ir Klientui įvykdžius visus 
įsipareigojimus pagal Sutartį ar bet kurią kitą Paslaugų sutartį, 
susijusią su Sąskaita. 
7.4. Jeigu Klientas nepasinaudoja savo teise nutraukti Sutartį, 
laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir pareiškia, kad 
neturi Bankui jokių su Sutartimi, Kainynu ar Mokėjimo sąlygomis 
susijusių pretenzijų. 
 
 
8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 
8.1. Sutartis yra sudaroma neapibrėžtam terminui. 
8.2. Bankas turi teisę vienašališkai ir nedelsdamas be išankstinio 
pranešimo nutraukti Sutartį, jeigu Klientas nevykdo kurio nors 
esminio sutartinio įsipareigojimo pagal Sutartį arba Bendrąsias 
sąlygas, taip pat atvejais, numatytais Bendrosiose sąlygose arba 
Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės aktuose. Bankas 
išsiunčia Klientui pranešimą apie Sutarties nutraukimą Bendrosiose 
sąlygose nustatytu būdu. 
8.3. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl bet kokios 
priežasties, apie tai įspėjęs Vartotoją prieš ne mažiau kaip 2 (du) 
mėnesius arba 60 (šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris 
laikotarpis yra ilgesnis), o jeigu Klientas nėra Vartotojas – prieš ne 
mažiau kaip 1 (vieną) mėnesį arba 30 (trisdešimt) dienų (priklausomai 
nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis) Bendrosiose sąlygose nustatytu 
būdu. 
8.4. Sutarties nutraukimo atveju Bankas turi teisę vienašališkai ir 
nedelsdamas be išankstinio pranešimo nutraukti Paslaugų sutartį, 
pagal kurią Paslauga negali būti teikiama neturint Sąskaitos (pvz., 
mokėjimo kortelė, naudojimasis atitinkamu Banko kanalu, 
investicinės paslaugos, terminuotas indėlis, taupymo sąskaita, 
overdraftas, kreditas). 
8.5. Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Banką 
Bendrosiose sąlygose nustatytu būdu prieš ne mažiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų ir įvykdęs visus įsipareigojimus pagal su Sąskaita 
susijusias Paslaugų sutartis. 
8.6. Nutraukus Sutartį Klientas turi įvykdyti visus Sutartyje ir bet 
kurioje Paslaugų sutartyje (kuri nutraukiama kartu su Sutartimi) 
numatytus įsipareigojimus Bankui ne vėliau kaip paskutinę Sutarties 
galiojimo dieną. 
8.7. Jeigu informacija apie Kliento Sutarties galiojimo metu atliktas 
operacijas iš Trečiųjų asmenų gaunama po Sutarties nutraukimo, 
Klientas privalo Banko nustatytu terminu ir sąlygomis padengti savo 
įsiskolinimą. 
8.8. Nutraukus Sutartį Bankas perveda Sąskaitoje esančių lėšų likutį 
į kitą Kliento nurodytą sąskaitą. 
8.9. Jeigu Klientas nedavė nurodymo pervesti lėšas į kitą sąskaitą, 
jos pervedamos į vidines Banko sąskaitas, po to – į kitą Kliento 
nurodytą sąskaitą. Pervedus lėšas Sąskaita uždaroma. 
8.10. Uždaryta Sąskaita negali būti dar kartą atidaryta. 
 
 
9. LĖŠŲ GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMAS 
 
9.1. Banke laikomos lėšos yra apdraustos pagal Danijos Karalystės 
indėlių ir investuotojų garantinio fondo įstatymą. 
9.2. Informacija apie lėšų draudimą pateikiama Banko interneto 
svetainėje ir visose Banko paslaugų teikimo vietose. Kliento prašymu, 
jam pateikiama atnaujintos informacijos kopija. 
 
 
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
10.1. Sutartis, sudaryta naudojantis Bankui priimtinomis ryšio 
priemonėmis (pvz., Danske eBanku), taip pat visi jos pakeitimai ir/ 
arba bet kokie pranešimai, Šalių viena kitai išsiųsti Bankui 
priimtinomis ryšio priemonėmis (pvz., Danske eBanku), turi tokią 
pačią teisinę galią, kaip ir sutartys, sudarytos Banko paslaugų teikimo 
vietose ir/ arba pranešimai, įteikti asmeniškai. 
10.2. Jeigu Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės aktuose 
nenurodyta kitaip, Klientas neturi teisės Tretiesiems asmenims 
atskleisti Sutarties nuostatų ar kitos susijusios informacijos, 
išskyrus Sąskaitos sąlygas. Klientas neturi teisės Tretiesiems 
asmenims perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį. 
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10.3. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos 
Bendrosios sąlygos ir Paslaugų teikimo vietoje taikomi teisės aktai.  
10.4. Jeigu Bendrosios sąlygos prieštarauja Sutarties nuostatoms, 
taikomos Sutarties nuostatos. Jeigu Sąskaitos sąlygos prieštarauja 
Mokėjimo sąlygoms, taikomos Sąskaitos sąlygų nuostatos. 
10.5. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, sprendžiami vadovaujantis 
Bendrosiomis sąlygomis. 
10.6. Sutartis reglamentuojama ir aiškinama pagal Paslaugų 
teikimo vietos teisės aktus. 
 
 
11. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO 
VIETOJE 
 
11.1. Paslaugoms, teikiamoms Lietuvoje, taikomos šios sąlygos: 
11.1.1. Danske Bank A/S Lietuvos filialo klientams, iki 2017 m. 
birželio 30 d. sudariusiems su Danske Bank A/S Lietuvos filialu 
Banko sąskaitos sutartį, kartu su Kliento pasirašyta atitinkamos 
paslaugos Banko sąskaitos sutarties Specialiąja dalimi, taikomi 
žemiau nurodyti dokumentai: 

Dokumento pavadinimas 
Bendrosios sąlygos 
Standartinės banko sąskaitos sutarties sąlygos 
Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos 
Standartinės mokėjimo kortelės sutarties sąlygos* 
Standartinės taupymo sąskaitos sutarties sąlygos* 
Standartinės Danske eBanko sutarties sąlygos* 
Danske eBanko naudojimo taisyklės* 
Standartinės Danske SMS banko sutarties sąlygos* 
Danske SMS banko naudojimo instrukcija* 
Kainynas 

* Dokumentas taikomas, jei dėl atitinkamų paslaugų teikimo Klientas 
yra susitaręs su Danske Bank A/S Lietuvos filialu.  
11.1.2. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti bet kurią paslaugą, 
teikiamą pagal Banko sąskaitos sutartį, sudarytą iki 2017 m. birželio 
30 d., apie tai įspėjęs Vartotoją prieš ne mažiau kaip 2 (du) mėnesius 
arba 60 (šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris laikotarpis 
yra ilgesnis), o jeigu Klientas nėra Vartotojas – prieš ne mažiau kaip 1 
(vieną) mėnesį arba 30 (trisdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris 
laikotarpis yra ilgesnis) Bendrosiose sąlygose nustatytu būdu. 

 
 


