INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
SPECIALIOJI DALIS

Data

BANKAS
Danske Bank A/S Lietuvos filialas,
Adresas Saltoniškių g.2, Vilnius, LT-08500
kodas 301694694,
tel. +370 52156000 ,fax.+370 52156000,
elektroninio pašto adresas:
interneto svetainė: www.danskebank.lt ;
duomenys apie Banką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre;
Bankas verčiasi finansinių paslaugų teikimu, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų
įstatyme, įskaitant investicinių paslaugų teikimą;
Bankas veikia steigėjo Danske Bank A/S (registracijos Nr. 61126228, registruota buveinė Holmens
Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, duomenys saugomi Danijos prekybos ir įmonių
tarnyboje) vardu.
KLIENTAS
Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas

Asmens kodas /Juridinio asmens kodas

Kliento identifikacinis kodas
Atstovo pareigos, vardas, pavardė ir atstovavimo pagrindas (jei Sutartis sudaroma per atstovą)
Gyvenamoji vieta/ Juridinio asmens registracijos adresas
Telefono numeris

Fakso numeris

Elektroninio pašto adresas

SĄSKAITŲ DUOMENYS
Piniginių lėšų sąskaita, skirta operacijoms su finansinėmis priemonėmis (VP operacijų sąskaita)
Sąskaitos Nr.
Banko pavadinimas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Banko kodas
SMPOLT22
Kliento Banko sąskaita
Sąskaitos Nr.
Banko pavadinimas
Banko kodas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas
SMPOLT22

KLIENTO PATVIRTINIMAI
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD JAM YRA ŽINOMA, KAD BANKAS
JAM SUTEIKIA NEPROFESIONALAUS KLIENTO KATEGORIJĄ IR SU TUO SUTINKA.
Kliento parašas
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD:
(prašome pažymėti tik vieną tinkamą variantą):
(taikoma fiziniams asmenims)
yra vedęs/ištekėjusi ir patvirtina, kad visos FP vertybinių popierių sąskaitoje (toliau – VP sąskaita) yra
bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Tuo atveju, jei pasikeistų nuosavybės teisės rūšis į Banko
tvarkomas ir VP sąskaitoje esančias FP, klientas įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai
pranešti Bankui raštu, faksu, ar kitu Bankui priimtinu būdu Sutartyje nurodytu adresu ir pateikti Bankui
tai paliudijančius dokumentus.
TAIP
yra nevedęs /netekėjusi, ir kad visos VP sąskaitoje esančios FP priklauso klientui asmeninės
nuosavybės teise. Tuo atveju, jei pasikeistų nuosavybės teisės rūšis į Banko tvarkomas ir VP sąskaitoje
esančias FP, klientas įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti Bankui raštu, faksu,
elektroniniu paštu ar kitu Bankui priimtinu būdu Sutartyje nurodytu adresu.
TAIP
yra vedęs/ištekėjusi, tačiau patvirtina, kad visos VP sąskaitoje esančios FP priklauso klientui asmeninės
nuosavybės teise. Tuo atveju, jei pasikeistų nuosavybės teisės rūšis į Banko tvarkomas ir VP sąskaitoje
esančias FP, klientas įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti Bankui raštu, faksu,
elektroniniu paštu ar kitu Bankui priimtinu būdu Sutartyje nurodytu adresu.
TAIP
Kliento parašas
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, SUTINKA, KAD
(prašome pažymėti sutinkate ar nesutinkate):
jis yra tinkamai informuotas, kad esant poreikiui, Bankas kliento pavedimus dėl FP, kurios yra įtrauktos į
reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos sąrašus, pagal Pavedimų vykdymo politiką
vykdytų už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų.
SUTINKU
NESUTINKU
Kliento parašas
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD
JIS GAVO:
- šios Sutarties 1 (vieną) egzempliorių (Specialiąją ir Bendrąją dalis);
- Pavedimų vykdymo politiką;
- Pavedimų sujungimo ir sandorių paskirstymo politiką;
- Interesų konfliktų vengimo politikos santrauką;
- Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą;
- Veiksmų, kurių Bankas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientui priklausančių finansinių priemonių ir


Kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme
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-

piniginių lėšų saugumą, aprašymo santrauką;
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos, taikomos Banko atžvilgiu
atsižvelgiant į jos vykdomą veiklą Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, aprašymą;
Galiojančius įkainius, taikomus VP sąskaitos tvarkymui, pavedimų vykdymui ir kitoms operacijos
su FP.

TAIP
Kliento parašas
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD
JIS SUSIPAŽINO SU:
- šia Sutartimi (Specialiąja ir Bendrąja dalimis);
- Pavedimų vykdymo politika;
- Pavedimų sujungimo ir sandorių paskirstymo politika;
- Interesų konfliktų vengimo politikos santrauka;
- Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymu;
- Veiksmų, kurių Bankas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientui priklausančių finansinių priemonių ir
piniginių lėšų saugumą, aprašymo santrauka;
- Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos, taikomos Banko atžvilgiu
atsižvelgiant į jos vykdomą veiklą Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, aprašymą;
- Galiojančiais įkainiais, taikomais VP sąskaitos tvarkymui, pavedimų vykdymui ir kitoms operacijos
su FP,
IR PRIPAŽĮSTA AUKŠČIAU NURODYTUS DOKUMENTUS BEI ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.
Taip pat klientas informuojamas ir sutinka, kad Bankas apie esminius aukščiau išvardintų
dokumentų pakeitimus (išskyrus sutarties bendrąją ir specialiąją dalis) klientą informuos viešai
elektroninio ryšio ir kitomis įstatymų nustatytomis priemonėmis.
TAIP
Kliento parašas
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD
Jis turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu ir sutinka gauti iš Banko visą informaciją, susijusią

su šia Sutartimi:

nurodytu elektroniniu adresu

DANSKE e-banku
TAIP

TAIP

NE

NE

Kliento parašas

KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA IR IŠREIŠKIA SAVO VALIĄ, KAD
Jis (klientas) Sutartyje numatytais atvejais pasirenka informacijos teikimą kitoje patvariojoje laikmenoje
(ne popieriuje).
Taip
Ne
Kliento parašas
KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD BANKAS JĮ INFORMAVO APIE TAI IR
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JAM YRA ŽINOMA, KAD:
-

-

-

klientui priklausančios FP ar piniginės lėšos Banko vardu gali būti saugomos pas trečiąjį asmenį,
taip pat yra žinoma, kad tokiu atveju trečiasis asmuo atsakys pagal taikytiną Lietuvos Respublikos
teisę, o Bankas liks atsakingas prieš klientą;
klientui priklausančios FP gali būti saugomos pas kitą FP saugotoją atidarytoje bendroje klientų
sąskaitoje (angl. omnibus account), taip pat yra žinoma, kad tokiu atveju klientui priklausančios FP
pas kitą FP saugotoją atidarytoje bendroje klientų sąskaitoje (angl. omnibus account) nebus
atskirai apskaitomos kliento vardu; taip pat yra žinomos iš to kylančios rizikos;
klientui priklausančios ir pas trečiąjį asmenį saugomos FP, vadovaujantis trečiajam asmeniui
taikomos nacionalinės teisės reikalavimais, negali būti atskirtos nuo Bankui ar trečiajam
asmeniui priklausančių FP; taip pat žinomos iš to kylančios rizikos;
jei sąskaitų, kuriose apskaitomos klientui priklausančios FP ar piniginės lėšos, atžvilgiu yra
taikoma ne valstybės narės teisė, tai atitinkamai gali keistis klientui priklausančių FP ar piniginių
lėšų suteikiamos teisės;
FP saugotojas (depozitoriumas) gali turėti prievolių vykdymo užtikrinimo, turto sulaikymo arba
priešpriešinių reikalavimų įskaitymo teises FP ar piniginių lėšų (kuomet klientui priklausančios FP
ar piniginės lėšos Banko vardu gali būti saugomos pas trečiąjį asmenį ar klientui priklausančios
FP gali būti saugomos pas kitą FP saugotoją atidarytoje bendroje klientų sąskaitoje (angl. omnibus
account)), atžvilgiu;
kliento indėliai, finansinėms priemonėms skirtos lėšos, taip pat finansinės priemonės, laikomos
DANSKE bank A/S Lietuvos filiale yra apdraustos pagal Danijos Karalystės teisės aktus ir tai
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
klientas gali turėti kitų išlaidų, įskaitant mokesčius, susijusius su sandoriais dėl finansinių
priemonių ar teikiamomis investicinėmis paslaugomis, kurios mokamos ne per Banką arba yra ne
jo nustatomos.

TAIP
Kliento parašas

KLIENTAS

BANKAS

(pareigos) vardas, pavardė, parašas

Banko įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė,
parašas

A.V.

A.V.
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INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS
1.
SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1.1. Finansinės priemonės (toliau – FP) – akcijos, įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose
arba lygiavertėse rinkose trečiose šalyse; pinigų rinkos priemonės; obligacijos ir kitokios
įsiskolinimą patvirtinančios finansinės priemonės, išskyrus obligacijas ir kitas
įsiskolinimą patvirtinančias finansines priemones, kurios turi išvestinių finansinių
priemonių požymių; kolektyvinio investavimo subjektų išleisti vertybiniai popieriai ir kitos
nesudėtingos finansinės priemonės, dėl kurių Bankas teikia investicines paslaugas.
1.2. VP sąskaita – Sutartyje nurodyta kliento vardu atidaryta VP sąskaita, esanti Banke
(sutartyje dar gali būti vadinama FP sąskaita).
1.3. Investicinės paslaugos – kliento pavedimų dėl FP priėmimas ir perdavimas ir/ar kliento
pavedimų dėl FP vykdymas kliento sąskaita ir/ar klientui priklausančių FP saugojimas ir
apskaita. Kitas šiame punkte neaptartas investicinės paslaugas Bankas teikia atskirų
rašytinių susitarimų pagrindu.
1.4. Kategorija – Banko klientui suteiktas požymis – neprofesionalus ar profesionalus
klientas, ar tinkama sandorio šalis. Banko suteikta kategorija klientui yra viena,
nepriklausomai kokios Investicinės paslaugos klientui yra teikiamos.
1.5. LCVPD – akcinė bendrovė „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“.
1.6. Neprofesionalus klientas – klientas, kuris nepriskiriamas nei prie profesionaliųjų klientų,
nei prie tinkamų sandorio šalių, t.y. kuris neturi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties
pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti ir tinkamai įvertinti su
tuo susijusią riziką.
1.7. Operacija – FP pirkimas, pardavimas, mainai, FP saugojimas, informacijos apie FP
sąskaitoje atliktas operacijas ir FP likutį teikimas, taip pat bet kokios kitos FP operacijos,
susijusios su Banko teikiamomis paslaugomis.
1.8. Patvarioji laikmena – priemonė, kurioje klientas gali saugoti asmeniškai jam skirtą
informaciją tokiu būdu, kad tam tikrą laiką, ne trumpesnį nei Klientas galėtų pagrįstai
norėti ją patikrinti, informacija būtų prieinama ir be pakeitimų atkuriama.
1.9. Pavedimas – Sutartyje nurodytu būdu ir forma pateiktas Kliento nurodymas Bankui
atlikti FP operacijas Sutartyje nustatyta tvarka.
1.10. Profesionalus klientas – klientas, kuris turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties
pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti, gali tinkamai įvertinti su
tuo susijusią riziką ir atitinka profesionaliesiems klientams nustatytus kriterijus,
nurodytus Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme. Bankas nevertina,
ar profesionalaus kliento priimtas sprendimas yra jam tinkamas, t.y. ar turi pakankamai
žinių ir patirties, kad galėtų įvertinti prisiimamą riziką.
1.11. Sutartis – ši Investicinių paslaugų teikimo sutartis, sudaryta iš bendrosios ir
specialiosios dalių (toliau – Sutartis).
1.12. Tinkama sandorio šalis – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių
rinkų įstatyme.
1.13. Šalys – abi šios Sutarties šalys (atskirai vadinamos Šalimi).
1.14. VPK – Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija.
1.15. VVPB – Vilniaus vertybinių popierių birža.
1.16. Visos kitos Sutartyje naudojamos sąvokos turi būti aiškinamos ir taikomos Lietuvos
Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, Vertybinių popierių įstatymo, kitų
įstatymų, teisės aktų ar VVPB ar kitos biržos, ar daugiašalės prekybos sistemos (kurioje
atliekamas pavedimas), ar LCVPD norminių aktų nustatyta prasme, išskyrus atvejus, kai
šioje Sutartyje Šalys aiškiai susitaria kitaip.
2.
SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutartis reglamentuoja Banko ir kliento santykius, atsirandančius Bankui teikiant
klientui Investicines paslaugas.
2.2. Vykdydamas kliento pavedimus, Bankas sandorius sudaro kliento vardu ir sąskaita.
5

2.3.

Šalių santykius, atsirandančius šios Sutarties pagrindu, reglamentuoja ši Sutartis, o taip
pat, įskaitant, bet neapsiribojant – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos
Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos Respublikos poįstatyminiai
aktai, VVPB ar kitos biržos, ar daugiašalės prekybos sistemos, kurioje atliekamas
pavedimas, ar LCVPD norminiai aktai, operacijų atlikimą reglamentuojantys Banko
dokumentai (Pavedimų vykdymo politika, Pavedimų sujungimo ir sandorių paskirstymo
politika, Interesų konfliktų vengimo politika, Finansinių priemonių pobūdžio ir joms
būdingos rizikos aprašymas ir galiojantys įkainiai, taikomi FP sąskaitos tvarkymui,
pavedimų vykdymui ir kitoms operacijos su FP) bei kitų valstybių, kuriose atliekamas
pavedimas, teisės aktai.

3.
INFORMACIJOS PATEIKIMAS
3.1. Šalys aiškiai susitaria ir pareiškia, kad nuorodos į Banko tinklalapį internete
www.danskebankas.lt atitinka Banko ir kliento esamų arba būsimų santykių pobūdį bei
Banko ir kliento vykdomą arba planuojamą vykdyti veiklą.
3.2. Klientas išreiškia savo konkretų ir besąlyginį sutikimą gauti informaciją nuorodos į
Banko tinklalapį internete forma.
3.3. Bankas užtikrina, kad informacija Banko interneto tinklalapyje yra prieinama nuolatos ir
ne trumpiau nei klientas gali pagrįstai norėti ją patikrinti.
4.
KLIENTO PAVEDIMAI, JŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, VYKDYMAS IR ATŠAUKIMAS
4.1. Klientas, norėdamas atlikti FP operacijas, įsipareigoja pavedimus Bankui pateikti pats
tiesiogiai (asmeniškai) arba per tinkamai įgaliotą atstovą ir pavedime nurodyti visą
būtiną informaciją, kad Bankas galėtų tinkamai įvykdyti kliento pavedimą. Tinkamai
įgaliotais atstovais yra laikomi asmenys, nurodyti Sutarties priede Nr. 1. Jei po Sutarties
sudarymo tokių asmenų sąrašas pasikeičia, tai klientas nedelsiant raštu privalo
informuoti Banką. Toks pranešimas yra laikomas gautu Banke tik tuo momentu, kai
Bankas klientui perduoda patvirtinimą vienu iš šios Sutarties 4.2 punkte numatytų būdų.
4.2. Kliento pavedimai Bankui gali būti pateikiami vienu iš šių būdu: raštu, registruotu laišku,
faksu, elektroniniu paštu, telefonu, Banko elektroninės bankininkystės sistema „DANSKE
e-bankas“, ar kitu Bankui priimtinu būdu.
4.3. Klientas turi teisę pateikti Bankui:
4.3.1.
pavedimą pirkti FP;
4.3.2.
pavedimą parduoti FP;
4.3.3.
pavedimą keisti vienus kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius kitais
kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniais popieriais (Pavedimas keisti fondus);
4.3.4.
prašymą pervesti FP;
4.3.5.
prašymą atšaukti/anuliuoti pavedimą (pavedimas anuliuoti jau pateiktą pavedimą);
4.4. kliento pavedime Bankui turi būti nurodyti šie pavedimo rekvizitai:
4.4.1.
pilnas Banko pavadinimas, įmonės kodas ir buveinės adresas;
4.4.2.
pavedimo pateikimo data ir laikas (valandos ir minutės);
4.4.3.
kliento vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas bei kliento identifikavimo kodas;
4.4.4.
FP rekvizitai;
4.4.5.
FP, su kuriais atliekama operacija, skaičius (kolektyvinio investavimo subjekto
vertybinių popierių pirkimo atveju – vertė);
4.4.6.
operacijos turinys;
4.4.7.
pavedimo vykdymo sąlygos: kaina, galiojimo laikas (jei laikas nėra nurodytas,
pavedimas galioja vieną prekybos dieną. Pavedimas, neatliktas iki jo galiojimo
termino pabaigos, netenka galios), vykdymo būdas;
4.4.8.
Kliento arba kliento įgalioto asmens parašas (kliento įgaliotų asmenų teikti
pavedimus parašų pavyzdžiai pateikiami Sutarties priede Nr. 1), jei pavedimas
pateikiamas rašytine forma.
4.5. Jeigu pavedimas pateikiamas žodžiu ar kitokia nerašytine forma, Bankas turi teisę įrašyti
pokalbius su klientu ir garso įrašus bei kitus įrodymus, liudijančius nerašytinio pavedimo
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pateikimo faktą (įskaitant laiką ir datą) ir turinį, naudoti kaip įrodymus Banko ir kliento
tarpusavio ginčuose, jei tokie kiltų.
4.6. Bankas turi teisę atsisakyti priimti pavedimą, jei pavedimas neatitinka Banko nustatytos
formos, jame nėra nurodyti būtini rekvizitai, jame nėra pakankamai informacijos, kad
Bankas galėtų tinkamai įvykdyti kliento pavedimą. Bankas taip pat turi teisę atsisakyti
priimti pavedimą, jei jis pateiktas Sutartyje nesutartu būdu ar nesilaikant kitų Sutartyje
nustatytų sąlygų, taip pat, jei kliento FP sąskaitoje nėra pakankamo FP vienetų skaičius
ir/ar VP operacijų sąskaitoje nėra pakankamo lėšų kiekio, tam, kad pavedimą būtų
galima įvykdyti.
4.7. Tuo atveju, jei kliento pavedimas yra pateiktas telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar kitu
Bankui priimtinu būdu, tačiau nėra pasirašytas ir/ar sukelia Bankui abejonių pavedimo
autentiškumu, tai Bankas turi teisę pareikalauti, kad klientas tuojau pat raštu patvirtintų
pateiktą pavedimą, ir neatlikti pavedimo tol, kol bus gautas tinkamas kliento
patvirtinimas.
4.8. Klientas, prieš pateikdamas Bankui pavedimą parduoti FP, privalo užtikrinti, kad FP
sąskaitoje būtų pakankamas FP vienetų skaičius. Klientas įsipareigoja nedisponuoti
pavedime nurodytu FP kiekiu iki pavedimo parduoti FP įvykdymo ar
atšaukimo/anuliavimo.
4.9. Jei FP sąskaitoje nėra pakankamo FP vienetų skaičiaus, tai klientas privalo:
4.9.1.
pervesti atitinkamą FP skaičių į FP sąskaitą iki pavedimo parduoti FP pateikimo
momento; arba
4.9.2.
kartu su pavedimu parduoti FP privalo pateikti Bankui prašymą pervesti FP, kartu
įsipareigodamas nedisponuoti FP sąskaitoje pavedime nurodytu FP vienetų skaičiumi
iki pavedimo parduoti FP įvykdymo ar jo atšaukimo momento.
4.10. Išimtinais atvejais ir tik esant Banko atskiram rašytiniam sutikimui, klientas turi teisę
reikiamą FP skaičių pateikti Bankui po pavedimo parduoti FP pateikimo, tačiau bet kuriuo
atveju tokios FP turi būti pervestos į atitinkamą FP sąskaitą ne vėliau kaip dieną prieš
atsiskaitymo dieną.
4.11. Klientui pateikus pavedimą parduoti FP, yra laikoma, kad klientas garantuoja Bankui, jog
FP, dėl kurių yra pateiktas pavedimas parduoti, nėra įkeistos, areštuotos ar kitaip nėra
apribotos kliento nuosavybės teisės į FP.
4.12. Klientas, prieš pateikdamas Bankui pavedimą pirkti FP, privalo užtikrinti, kad VP
operacijų sąskaitoje būtų pakankamas lėšų kiekis. Klientas įsipareigoja nedisponuoti
pavedime nurodytomis piniginėmis lėšomis iki pavedimo pirkti FP įvykdymo ar
atšaukimo/anuliavimo.
4.13. Jei VP operacijų sąskaitoje nėra pakankamo piniginių lėšų kiekio, tai klientas privalo:
4.13.1. pervesti atitinkamas pinigines lėšas į VP operacijų sąskaitą iki pavedimo pirkti FP
pateikimo momento; arba
4.13.2. kartu su pavedimu pirkti FP privalo pateikti Bankui prašymą pervesti pinigines lėšas
iš kliento Banko sąskaitos į VP operacijų sąskaitą, kartu įsipareigodamas
nedisponuoti VP operacijų sąskaitoje pavedime nurodytomis piniginėmis lėšomis iki
pavedimo pirkti FP įvykdymo ar jo atšaukimo momento.
4.14. Išimtinais atvejais ir tik esant Banko atskiram rašytiniam sutikimui, klientas turi teisę
reikiamas pinigines lėšas pateikti Bankui po pavedimo pirkti FP pateikimo, tačiau bet
kuriuo atveju piniginės lėšos turi būti pervestos į VP operacijų sąskaitą ne vėliau kaip
dieną prieš atsiskaitymo dieną.
4.15. Klientui pateikus pavedimą pirkti FP, yra laikoma, kad klientas garantuoja Bankui, jog
piniginės lėšos VP operacijų sąskaitoje nėra areštuotos ar kitaip nėra apribotos kliento
nuosavybės teisės į pinigines lėšas.
4.16. Šalys susitaria, kad klientas paveda Bankui disponuoti kliento lėšomis, esančiomis
Sutartyje nurodytoje VP operacijų sąskaitoje tam, kad būtų vykdomi kliento pavedimai
pirkti FP. Tuo atveju, jei atsiskaitymo dieną kliento sąskaitoje esančių lėšų mokėtina
valiuta nėra ar jų nepakanka, Bankas be atskiro kliento nurodymo pakeičia bet kurią kitą
kliento sąskaitoje esančią valiutą (jei yra kelios valiutos, pirmiausia keičiami eurai, po to
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JAV doleriai ir kita valiuta pagal abėcėlę į mokėtiną valiutą pagal tuo metu galiojantį
negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo / pardavimo kursą.
4.17. Visi kliento pavedimai, pateikti Bankui, registruojami Pavedimų registracijos žurnale.
Banko Finansų maklerio skyriaus atsakingas darbuotojas, užregistravęs kliento
pavedimą, vieną užregistruoto pavedimo kopiją pateikia klientui arba perduoda
patvirtinimą vienu iš šios Sutarties 4.2 punkte numatytų būdų.
4.18. Pavedimas laikomas pateiktu tik tuomet, jei jis yra užregistruotas Pavedimų
registracijos žurnale ir viena užregistruoto pavedimo kopija pateikta klientui arba jam
perduotas patvirtinimas vienu iš šios Sutarties 4.2 punkte numatytų būdų.
4.19. Bankas pavedimus vykdo geriausiomis klientui sąlygomis ir laikydamasis pavedime
nurodytų sąlygų. Tuo atveju, jei pavedime nėra nurodyta konkrečių sąlygų, pavedimas
vykdomas pagal šioje Sutartyje ir Pavedimų vykdymo politikoje nustatytas sąlygas.
4.20. Pavedimas vykdomas nedelsiant, nebent pavedime nurodyta kita vykdymo data arba
pagal Pavedimų vykdymo politiką pavedimo vykdymas nedelsiant galėtų būti
nenaudingas klientui.
4.21. Jei dėl tam tikrų, nuo Banko nepriklausančių aplinkybių, Bankas negali pradėti vykdyti
kliento pavedimo ar kliento pavedimas negali būti įvykdytas per protingus terminus dėl
reguliuojamoje rinkoje ar už jos ribų susiklosčiusių nepalankių aplinkybių (nukritus
kainai, nesant pasiūlos ar pan.), apie tai Bankas privalo nedelsdamas informuoti klientą
Sutarties 4.2 punkte nustatyta tvarka.
4.22. Šalys aiškiai susitaria, kad kliento pateiktas pavedimas gali būti vykdomas kartu su kitais
Banko klientų pavedimais, kaip tai yra numatyta Banko patvirtintoje Pavedimų vykdymo
politikoje ir Pavedimų sujungimo ir sandorių paskirstymo politikoje.
4.23. Bankas pateikia klientui patvirtinimą (ataskaitą) apie pavedimo atlikimą ne vėliau kaip
kitą darbo Banko klientų aptarnavimo centre ar skyriuje. Taip pat ne vėliau kaip kitą
darbo dieną Bankas pateikia informaciją apie pavedimo atlikimą per Banko e-banką.
Šalys susitaria, kad klientas turi teisę pareikšti Bankui pastabas dėl gautų ataskaitų per
5 (penkias) darbo dienas nuo ataskaitos išsiuntimo. Per šį terminą Bankui negavus
pastabų, laikoma, kad klientas sutinka ir pritaria visiems Banko pagal šią Sutartį
atliktiems veiksmams, nurodytiems ataskaitoje, ir dėl jų neturi jokių pretenzijų. Jeigu
klientas per nustatytą terminą pateikia savo pastabas, Bankas privalo argumentuotai
atsakyti į jas per 5 (penkias) darbo dienas.
4.24. Bankas vykdo kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis, kaip tai yra numatyta
Banko patvirtintoje Pavedimų vykdymo politikoje. Bankas privalo kliento prašymu
pateikti visą informaciją apie kliento pateikto pavedimo būklę.
4.25. Šalys aiškiai susitaria, kad Bankas esamų klientui apribojimų disponuoti lėšomis ar FP
ribose, turi teisę atsisakyti atlikti kliento pavedimą parduoti ar tenkinti prašymą pervesti
FP, vykdyti kliento mokėjimo nurodymą pervesti pinigines lėšas į kitą banką, kredito
įstaigą, finansų maklerio įmonę, depozitoriumą ar kitą sąskaitą, negu nurodyta Sutartyje,
jeigu:
4.25.1. Kliento FP ar piniginės lėšos yra įkeistos ir perduotos Bankui kaip įkaito turėtojui
arba Bankas saugo jas įkaito turėtojo nurodymu, arba kitaip įstatymų ar kitų teisės
aktų nustatyta tvarka apribota kliento teisė disponuoti piniginėmis lėšomis,
esančiomis kliento banko sąskaitoje;
4.25.2. Bankui yra pateiktas kitas kliento nurodymas, pagal kurį už FP reikės sumokėti iš
kliento piniginių lėšų ir kuris galioja;
4.25.3. Klientas nėra sumokėjęs Bankui pagal Sutartį mokėtinų sumų.
4.26. Klientas turi teisę keisti pateikto pavedimo sąlygas, atšaukdamas/anuliuodamas
ankstesnį pavedimą (tam yra pateikiamas pavedimas anuliuoti jau pateiktą pavedimą) ir
pateikdamas naują pavedimą Sutartyje nustatyta tvarka.
4.27. Klientas turi teisę atšaukti tik tokį pavedimą, kurio Bankas nepradėjo vykdyti ar įvykdė tik
iš dalies. Daliniu pavedimo įvykdymu yra laikomas toks įvykdymas, kuomet Bankas įvykdė
dalį kliento pavedime nurodytų sąlygų ir dėl to atsiranda neatšaukiamos pasekmės
klientui. Daliniu pavedimo įvykdymu yra laikomas ir kliento pavedimo perdavimas į
reguliuojamą rinką, daugiašalę prekybos sistemą ar atsiskaitymo sistemą iki tol, kol jis
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nėra atšauktas iš reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar atsiskaitymo
sistemos, jei toks atšaukimas yra įmanomas. Jeigu klientas atšaukia pavedimą, kurio
sąlygas Bankas yra įvykdęs iš dalies, laikomos atšauktos tik tos pavedimo sąlygos,
kurios dar neįvykdytos.
4.28. Pavedimas laikomas atšauktu, jei Bankas gauna Sutarties reikalavimus atitinkantį
pranešimą apie pavedimo atšaukimą (pavedimą anuliuoti jau pateiktą pavedimą) iki tol,
kol Bankas pavedimo nepradėjo vykdyti ar įvykdė tik iš dalies.
4.29. Pranešimas apie pavedimo atšaukimą (pavedimą anuliuoti jau pateiktą pavedimą)
laikomas įteiktu klientui tik tuomet, jei toks pranešimas yra užregistruotas Pavedimų
registracijos žurnale ir viena užregistruoto pavedimo kopija pateikta klientui arba jam
perduotas patvirtinimas apie anuliuotą pavedimą vienu iš šios Sutarties 4.2 punkte
numatytų būdų.
4.30. Bankas neturi teisės be kliento atskiro rašytinio sutikimo naudoti klientui nuosavybės
teise priklausančias FP ar pinigines lėšas prievolėms pagal kitų Banko klientų sąskaita
sudarytus sandorius vykdyti.
5.
ĮRAŠAI SĄSKAITOSE
5.1. Bankas privalo padaryti atitinkamus įrašus FP sąskaitoje po kiekvienos operacijos su FP.
5.2. Bankas, gavęs pinigines lėšas už parduotas kliento FP, privalo pervesti jas į Sutartyje
nurodytą VP operacijų sąskaitą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo piniginių lėšų
įskaitymo į Banko sąskaitą Lietuvos banko mokėjimų sistemoje/kitoje mokėjimo
sistemoje ar nuo piniginių lėšų įskaitymo į Banko korespondentinę sąskaitą kitame
banke. Šis punktas netaikomas tuo atveju, jei pardavus FP gautos piniginės lėšos yra
pervedamos tiesiogiai klientui ne per Banko sąskaitą Lietuvos banko mokėjimų
sistemoje/kitoje mokėjimo sistemoje ar ne per Banko korespondentinę sąskaitą kitame
banke.
5.3. Bankas, gavęs klientui priklausančius dividendus, palūkanas ir kitas įmokas, taip pat
pinigines lėšas, gautas suėjus FP išpirkimo terminui ir FP emitentui išpirkus FP į
Sutartyje nurodytą kliento banko sąskaitą, privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo
dieną nuo šių piniginių lėšų įskaitymo į Banko sąskaitą Lietuvos banko mokėjimų
sistemoje/kitoje mokėjimo sistemoje ar nuo piniginių lėšų įskaitymo į Banko
korespondentinę sąskaitą kitame banke, pervesti šias pinigines lėšas į VP operacijų
sąskaitą.
5.4. Jeigu klientas pageidauja, kad piniginės lėšos būtų pervedamos iš FP sąskaitos į kitą
banką ar kredito įstaigą, apie tai turi pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo
dieną iki piniginių lėšų pervedimo dienos. Kliento piniginės lėšos į kitą kliento sąskaitą
Banke pervedamos tą pačią dieną kliento prašymu.
5.5. Bankas privalo pervesti kliento FP į kito sąskaitų tvarkytojo apskaitą ne vėliau kaip per 1
(vieną) darbo dieną nuo kliento prašymo gavimo dienos, jeigu dėl šių FP nėra pateikto
galiojančio pavedimo parduoti, klientas nėra įsiskolinęs už sudarytus sandorius ir Banko
suteiktas paslaugas, šios FP nėra areštuotos, nėra apribotos nuosavybės teisės į FP,
taip pat šių FP pervedimas nėra apribotas ar negalimas dėl teisės aktų.
6.
INFORMACIJOS TEIKIMAS KLIENTUI
6.1. Bankas įsipareigoja kliento rašytinio prašymu pateikti kliento FP sąskaitos, atidarytos
pagal šią Sutartį, išrašą per 1 (vieną) darbo dieną vienu iš Sutarties 4.2 punkte numatytų
būdų.
6.2. Bankas privalo pateikti klientui pažymą apie:
6.2.1.
Kliento FP ir pinigines lėšas, kurias Bankas saugo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
6.2.2.
apie tai, kiek kliento FP ar piniginių lėšų buvo naudojama FP finansavimo sandoriuose
(per ataskaitinius metus įsigytas ir / ar parduotas FP);
6.2.3.
apie visos naudos, kuri buvo sukaupta klientui dalyvaujant FP finansavimo
sandoriuose, pagrindą ir dydį.
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Ši pažyma pateikiama ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 d.
klientui atvykus į bet kurį Banko klientų aptarnavimo padalinį ar tokią informaciją
kliento prašymu išsiunčiant kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.
Klientas gali prašyti Banko pakeisti jam suteiktą Kategoriją, siekdamas aukštesnio ar
mažesnio interesų apsaugos lygio. Tokį prašymą klientas Bankui turi pateikti raštu,
užpildydamas Banko nustatytos formos dokumentą.
Šalys aiškiai susitaria, kad kai teisės aktuose nurodytais atvejais informacija turi būti
pateikiama patvariojoje laikmenoje, Bankas turi teisę, o klientas sutinka, kad informacija
jam būtų pateikta ne popieriuje, o kitoje patvariojoje laikmenoje.
Šalys aiškiai susitaria, kad informacijos pateikimas patvarioje laikmenoje atitinka Banko
ir kliento esamų arba būsimų santykių pobūdį bei Banko ir kliento vykdomą arba
planuojamą vykdyti veiklą.
Klientas gali gauti informaciją apie Banko teikiamas Investicines paslaugas ir produktus
bei jų riziką, nurodytą Finansinių priemonių rizikos aprašyme, bet kuriame Banko klientų
aptarnavimo padalinyje, taip pat Banko interneto puslapyje www.danskebank.lt.
Šalys susitaria, kad informacija klientui yra teikiama lietuvių kalba.

7.
INFORMACIJOS TEIKIMAS BANKUI
7.1. Klientas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti Banką raštu jei
pasikeitė:
7.1.1.
Kliento – fizinio asmens vardas, pavardė ar kiti asmens duomenys; šeimyninė
padėtis;
7.1.2.
įgalioto tvarkyti kliento FP sąskaitą fizinio asmens vardas, pavardė įgaliojimų apimtis
ar kiti duomenys;
7.1.3.
juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas ar kiti duomenys;
7.2. Klientas – fizinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti Banką
raštu ir jei kliento sutuoktinis atšaukia įgaliojimą klientui atlikti operacijas su FP, kurie
yra bendroji jungtinė nuosavybė.
7.3. Klientas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti Banką raštu jei
atsirado bet kokie nuosavybės teisės į FP apribojimai ar suvaržymai.
7.4. Klientas privalo per 3 darbo dienas pateikti bet kokius Banko reikalaujamus
dokumentus, kurie yra susiję su Investicinių paslaugų tinkamu teikimu.
7.5. Bankas laiko tikslia ir teisinga bet kokią informaciją, kurią pateikė klientas, išskyrus
atvejus, kai Bankui yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad informacija akivaizdžiai
netiksli ar neišsami.
7.6. Tuo atveju, jei klientas netinkamai vykdo Sutarties 7.1-7.3 punktuose nustatytą
įsipareigojimą, visi pavedimai, pateikti kliento vardu iki nurodyto kliento pranešimo
gavimo, yra laikomi pateiktais kliento ir galioja, o klientas privalo Bankui atlyginti visas su
tuo susijusias tiesiogines išlaidas.
8.
MOKESČIAI IR IŠLAIDOS
8.1. Klientas įsipareigoja mokėti Bankui pagal Banko nustatytus ir patvirtintus FP operacijų
įkainius. Galiojančiais yra laikomi tie įkainiai, kurie galioja Operacijos ar kitos su FP
susijusios paslaugos suteikimo metu. Sutarties sudarymo metu galiojantys įkainiai yra
pateikiami Sutarties priede Nr.2.
8.2. Bankas turi teisę vienašališkai keisti FP operacijų įkainius ir įsipareigoja ne vėliau kaip
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie įkainių pakeitimą paskelbti Banko interneto
puslapyje www.danskebank.lt ir Banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Tokiu būdu
pateiktas pranešimas apie FP prekybos ir operacijų įkainių pakeitimus laikomas įteiktu
klientui.
8.3. Klientas turi teisę per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo apie pakeitimus
įteikimo, nutraukti Sutartį ar pateikti prašymą Bankui dėl konkrečios Investicinės
paslaugos gavimo atsisakymo. Jei tai nėra padaroma ir/arba, klientas toliau vykdo
operacijas su FP, tai yra laikoma, kad Šalys sutarė dėl naujų įkainių, ir klientas vėliau
neturi teises pareikšti Bankui savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų.
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8.4.

8.5.

8.6.

Klientas taip pat privalo padengti visas kitas Banko faktiškai patirtas išlaidas, susijusias
su kliento pavedimų vykdymu (trečiosioms šalims sumokėtus mokesčius ir pan.), o taip
pat išlaidas, kurias Bankas patyrė ar patirs teikdamas klientui Sutartyje nurodytas
Investicines paslaugas (informacijos pateikimo užsienio tarpininkams, dokumentų
vertimo išlaidos ir pan.).
Šalys aiškiai susitaria, kad visus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius Bankas be atskiro
kliento nurodymo ir sutikimo nusirašo iš Sutartyje nurodytos kliento VP operacijų ar
Banko sąskaitos, o jei joje/jose piniginių lėšų nepakanka, iš bet kurios kitos kliento
sąskaitos tarp Banko ir kliento sudarytoje banko sąskaitos Sutartyje nustatyta tvarka.
Mokesčiai yra nurašomi faktinę operacijos atlikimo ar kitos paslaugos suteikimo dieną
arba Banko nustatytą FP saugojimo mokesčio mokėjimo dieną (jei mokestis mokamas
kas mėnesį, ketvirtį ar kasmet, jį Bankas nusirašo per 30 (trisdešimt) darbo dienų
pasibaigus atitinkamam mėnesiui, ketvirčiui ar metams).
Mokesčiai nurašomi ta valiuta, kuria turi būti mokama Bankui. Tuo atveju, jei kliento
sąskaitoje esančių lėšų mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, Bankas be atskiro kliento
nurodymo pakeičia bet kurią kitą sąskaitose esančią valiutą (jei yra kelios valiutos,
pirmiausia keičiami eurai, po to JAV doleriai ir kita valiuta pagal abėcėlę) į mokėtiną
valiutą pagal tos dienos Banko nustatytą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo / pardavimo
kursą.

9.
KLIENTO TINKAMUMO IR PRIIMTINUMO ĮVERTINIMAS
9.1. Šalys susitaria, kad Bankas, ne vėliau kaip prieš faktiškai pradėdamas klientui teikti
Investicines paslaugas, turi pasiūlyti klientui pateikti informaciją apie jo žinias ir patirtį
investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis Investicinėmis paslaugomis ar FP, kurias
siūlo Bankas arba dėl kurių kreipiasi pats klientas. Šis punktas yra netaikomas, jeigu:
9.1.1.
klientas, priskirtas neprofesionalaus investuotojo Kategorijai, jau yra pateikęs Bankui
informaciją, užpildydamas Banko parengtą dokumentą;
9.1.2.
klientas, priskirtas profesionalaus investuotojo Kategorijai, yra atsisakęs visų
investuotojų apsaugos priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos finansinių
priemonių rinkų įstatymo 22 ir 24 straipsniuose bei 25 straipsnio 2 ir 3 dalyse;
9.1.3.
klientas yra tinkama sandorio šalis.
9.2. Šios Sutarties 9.1 punkte numatytos informacijos pagrindu Bankas vertins, ar
konkrečios Investicinės paslaugos ir FP yra tinkamos klientui tik tais atvejais, kai teisės
aktai numato tokio įvertinimo privalomumą.
9.3. Kliento pateiktai informacijai ir jos vertinimui yra taikomas šios Sutarties 7.5 punktas.
10. SKATINIMO PRIEMONĖS
10.1. Bankas informuoja klientą, kad Bankas moka ir turi teisę gauti mokesčius, komisinį
atlyginimą ar nepiniginę naudą, kiek tai susiję su Investicinių paslaugų teikimu klientui.
10.2. Bankas gali tokius mokėjimus gauti ar daryti tik tuo atveju, jei yra tenkinamos tam tikros
sąlygos, t.y. Banko gaunamas mokestis/komisinis yra skirtas paslaugos, teikiamos
klientui, kokybės gerinimui ir tai negali pažeisti Banko pareigos veikti geriausiais kliento
interesais.
10.3. Bankas neturi teisės gauti finansinės naudos, jeigu tai neatitinka Banko įsipareigojimo
veikti garbingai, sąžiningai ir profesionaliai bei geriausiais klientų interesais.
10.4. Tuo atveju, jei Bankas gauna ar teikia finansinę ar kitokią naudą (kitą nei tinkamas
mokestis, būtinas paslaugų teikimui) iš asmens, kuris nėra klientas arba jo atstovas,
Bankas įsipareigoja apie tai informuoti klientą iki tokios paslaugos klientui suteikimo.
11. INTERESŲ KONFLIKTAS
11.1. Bankas yra patvirtinęs Interesų konfliktų vengimo politiką. Interesų konfliktų vengimo
politiką galima gauti bet kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje, pateikus rašytinį
prašymą.
12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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12.1. Bankas neatsako už kliento patirtus nuostolius dėl krizių ar kitokių neigiamų pokyčių
vertybinių popierių rinkoje, valiutų kursų pokyčių bei infliacijos, bei kitos su FP susijusios
rizikos. Bankas nėra atsakingas už kliento patirtą žalą dėl emitentų ar trečiųjų šalių
veikimo ar neveikimo.
12.2. Tuo atveju, kai klientas patyrė nuostolį dėl to, kad Bankas neteisėtu veikimu ar neveikimu
neįvykdė šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Bankas privalo kompensuoti kliento
patirtus tik tiesioginius nuostolius ir tik jeigu Sutarties sąlygų pažeidimas buvo
padarytas esant Banko tyčiai ar dideliam neatsargumui.
12.3. Šalys, neįvykdžiusios savo įsipareigojimų laiku, atleidžiamos nuo atsakomybės, jei tai
įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure).
12.4. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti prisiimtų pagal šią Sutartį
įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti apie tai kitą Šalį.
Jei Šalis pavėlavo informuoti kitą Šalį ar neinformavo, tai ji netenka teisės remtis
nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl
prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ne laiku ar jų nevykdymo ir nuostolių atlyginimo.
12.5. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas
Šalių nustatytam terminui, nesuteikiant Šalims teisės nutraukti Sutartį. Tačiau, jei
nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, Sutartis nutraukiama.
12.6. Nenugalimomis jėgos aplinkybėmis negali būti laikomas piniginių lėšų ar FP trūkumas, ar
nesugebėjimas atsiskaityti pagal pateiktus pavedimus ir/ar šios Sutarties sąlygas.
12.7. Klientui praleidus pagal Sutartį mokėtinų sumų mokėjimo terminus, Bankas turi teisę be
atskiro kliento nurodymo ir sutikimo nurašyti pagal Sutartį mokėtinas sumas iš visų
kliento sąskaitų, esančių Banke. Nesant pakankamai lėšų minėtose kliento Banko
sąskaitose, Bankas turi teisę be atskiro kliento nurodymo ir sutikimo ar kita Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nusirašyti pagal Sutartį mokėtinas sumas iš visų
kliento sąskaitų kituose bankuose ar kredito įstaigose pagal Banko parengtus ir
pasirašytus debeto pavedimus.
12.8. Šalys aiškiai susitaria, kad šia Sutartimi klientas duoda Bankui besąlyginį daugkartinį
sutikimą nurašyti jo skolas Bankui iš visų kliento sąskaitų pagal Lietuvos Respublikos
mokėjimų įstatymą. Šis sutikimas negali būti atšauktas be abiejų šios Sutarties Šalių
raštiško sutikimo. Tuo atveju, jei kliento sąskaitose esančių lėšų mokėtina valiuta nėra ar
jų nepakanka, nurašomos sumos be atskiro kliento nurodymo pakeičiamos į mokėtiną
valiutą (jei yra kelios valiutos, pirmiausia keičiami eurai, po to JAV doleriai ir kita valiuta
pagal abėcėlę) pagal tos dienos nustatytą Banko negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo /
pardavimo kursą.
12.9. Šalys aiškiai susitaria, kad šia Sutartimi klientas duoda besąlyginį daugkartinį sutikimą
Bankui gauti visą informaciją apie kliento lėšas, esančias visose kredito įstaigose
atidarytose kliento sąskaitose.
12.10.Šalys aiškiai susitaria, kad šia Sutartimi klientas duoda besąlyginį daugkartinį sutikimą
Bankui ir paveda Bankui savo (Banko) nuožiūra kliento vardu įforminti pavedimus
parduoti klientui priklausančius FP, jei:
12.10.1. kliento sąskaitose, atidarytose Banke, nepakanka piniginių lėšų sumokėti Bankui
pagal Sutartį priklausančių sumų;
12.10.2. klientas nenurodo naujo FP sąskaitų tvarkytojo, jei Sutartis pasibaigia bet kokiu
teisės aktuose ar Sutartyje numatytu pagrindu, o Bankas negali FP apskaitos
tvarkymo perduoti emitentų įgaliotiems sąskaitų tvarkytojams.
12.11.Jei klientas laiku nesumoka Bankui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų, tuomet už kiekvieną
pavėluotą dieną klientas moka 0,08 (aštuonias šimtąsias) procento dydžio delspinigius
nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
12.12.klientas privalo atlyginti Bankui visas pastarojo išlaidas (baudas mokėtinas LCVPD, ir
kitas išlaidas), kurias jis patyrė dėl kliento kaltės atsiradus papildomoms Banko
prievolėms prieš trečiuosius asmenis (LCVPD, VVPB ir kt.).
12.13.Jei Bankas laiku neperveda klientui pagal Sutartį priklausančių piniginių lėšų, už
kiekvieną pavėluotą dieną, Bankas moka 0,08 (aštuonias šimtąsias) procento dydžio
delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos ar nepervestos lėšų sumos.
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12.14.Jei klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus,
Bankas turi raštu nurodyti apie padarytus Sutarties pažeidimus ir nustatyti terminą (ne
trumpesnį kaip 2 (dvi) darbo dienos) Sutarties pažeidimams pašalinti, o jei klientas
pažeidimų nepašalina per nurodytą terminą – tai yra laikoma esminiu Sutarties
pažeidimu. Tokiu atveju, Bankas, be kita ko, įgyja teisę reikalauti atlyginti dėl to
atsiradusius nuostolius.
13. SUTARTIES GALIOJIMAS
13.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai. Nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos bet kokios ankstesnės sutartys ar kiti susitarimai tarp Šalių dėl
Investicinių paslaugų teikimo netenka galios.
14. SUTARTIES KEITIMAS
14.1. Sutarties Specialioji dalis gali būti keičiama tik abiejų Šalių susitarimu.
14.2. Sutarties Bendrosios sąlygos gali būti keičiamos Banko vienašališkai. Tokiu atveju
Bankas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki
pasikeitimo paskelbti Banko interneto puslapyje www.danskebank.lt ir Banko klientų
aptarnavimo padaliniuose. Tokiu būdu pateiktas pranešimas apie pakeitimus laikomas
tinkamai įteiktu klientui.
14.3. Klientas turi teisę per 30 kalendorinių dienų po pranešimo apie pakeitimus įteikimo,
nutraukti Sutartį ar pateikti prašymą Bankui dėl konkrečios Investicinės paslaugos
gavimo atsisakymo. Jei tai nėra padaroma ir/arba klientas toliau vykdo operacijas su FP,
tai yra laikoma, kad Šalys sutarė dėl naujų pakeitimų, ir klientas vėliau neturi teises
pareikšti Bankui savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų.
14.4. Kiti banko dokumentai (Pavedimų vykdymo politika, Pavedimų sujungimo ir sandorių
paskirstymo politika, Interesų konfliktų vengimo politikos santrauka, Finansinių
priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymas) Banko gali būti keičiami
vienašališkai. Bankas įsipareigoja apie šiame Sutarties punkte nurodytų dokumentų
pakeitimus
pranešti
klientui,
paskelbdamas
Banko
interneto
puslapyje
www.danskebank.lt. Tokiu būdu pateiktas pranešimas apie šių dokumentų pakeitimus
laikomas tinkamai įteiktu klientui. Šiame punkte nurodytų Banko dokumentų pakeitimai
įsigalioja jų paskelbimo Banko interneto puslapyje dienos, nebent yra nurodyta vėlesnė
įsigaliojimo diena.
15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
15.1. Klientas turi teisę bet kada vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį,
pranešdamas apie tai Bankui raštu. Sutartis laikoma nutraukta pasibaigus tai darbo
dienai, kai Bankas gauna tokį kliento pranešimą, jeigu pačiame pranešime nenurodyta
vėlesnė Sutarties nutraukimo diena. Rašytiniame pranešime klientas turi nurodyti kitą
FP sąskaitų tvarkytoją, kuriam turi būti perduotos saugoti kliento FP. Jeigu kliento
pranešime yra nurodytas kitas FP sąskaitų tvarkytojas, klientas turi pridėti su juo
sudarytos sutarties kopiją arba kitokį šio sąskaitų tvarkytojo įsipareigojimą saugoti
kliento FP. Pranešime apie kitą kliento FP sąskaitų tvarkytoją turi būti nurodytas visas
sąskaitas tvarkančio juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės
adresas, licencijos numeris, CD kodas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė, telefono
numeris.
15.2. Bankas turi teisę nutraukti šią Sutartį, raštu informuodamas apie tai klientą prieš 14
kalendorinių dienų ir nustatydamas jam 14 kalendorinių dienų terminą nurodyti sąskaitų
tvarkytoją, kuriam turi būti perduotos saugoti kliento FP. Kliento prašymu Bankas privalo
rekomenduoti ar pagal kliento pageidavimus parinkti kitą sąskaitų tvarkytoją. Sutartis
laikoma nutraukta praėjus 14 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo pranešimo išsiuntimo
dienos.
15.3. Bankas turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą, informavęs klientą, nutraukti
Sutartį nesilaikydamas Sutarties 15.2 punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:
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15.3.1.

Sutartis nutraukiama dėl to, kad klientas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
įsipareigojimus pagal Sutartį (esminis Sutarties pažeidimas), arba
15.3.2. FP sąskaitoje nėra FP ir daugiau kaip metus FP sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios
operacijos.
15.4. Nutraukus Sutartį, Bankas atlieka visus pavedimus, kurie Banko buvo gauti iki Sutarties
nutraukimo ir kurie nebuvo atšaukti ar negali būti atšaukti Sutartyje nustatyta tvarka.
15.5. Jei Bankas raštu informavo klientą apie Sutarties nutraukimą ir yra paskirtas naujas
kliento FP sąskaitų tvarkytojas, Bankas nedelsdamas ir laikydamasis Sutarties nuostatų,
perduoda jam saugoti kliento FP.
15.6. Jeigu klientas nenurodo naujo sąskaitų tvarkytojo, Bankas perduoda kliento FP saugoti
emitentų įgaliotiems sąskaitų tvarkytojams.
15.7. Jei klientas nenurodo naujo FP sąskaitų tvarkytojo, o Bankas negali FP apskaitos
tvarkymo perduoti emitentų įgaliotiems sąskaitų tvarkytojams, tai Šalys aiškiai susitaria,
kad šia Sutartimi klientas duoda besąlyginį daugkartinį sutikimą Bankui ir paveda Bankui
savo (Banko) nuožiūra kliento vardu įforminti pavedimus parduoti klientui priklausančias
FP. Iš gautų lėšų pardavus FP, Bankas turi teisę nusirašyti kliento mokėtinas sumas
(įskaitant netesybas ir Banko išlaidas), o likutis yra deponuojamas kliento vardu
atidarytoje depozitinėje sąskaitoje.
15.8. Nutraukiant šią Sutartį bet kurios Šalies iniciatyva, klientas privalo sumokėti Bankui
visas pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti sumas ne vėliau kaip paskutinę Sutarties
galiojimo dieną.
15.9. Šalys aiškiai susitaria, kad šia Sutartimi klientas duoda besąlyginį daugkartinį sutikimą,
kad klientui nesumokėjus visų Bankui priklausančių mokesčių, išlaidų ar kitokių įmokų ar
susidariusių skolų pagal Sutartį, Bankas, esamų klientui apribojimų disponuoti lėšomis ar
FP ribose, turi teisę nepervesti kliento FP sąskaitoje esančių FP ir/ar piniginių lėšų iš
Banko sąskaitos į kliento nurodytas sąskaitas tol, kol klientas visiškai atsiskaitys su
Banku, taip pat Bankas turi teisę parduoti FP, kaip tai nustatyta Sutarties 15.7 punkte.
16. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
16.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.2. Ginčai, kylantys dėl Sutarties ir/ar jos vykdymo, tarp Banko ir kliento sprendžiami derybų
keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Banko buveinės vietą
(sutartinis teismingumas).
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18.
Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
Bankui ir klientui.
19.
Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad visos Sutarties sąlygos su juo yra
aptartos individualiai, jos yra sąžiningos ir nepažeidžia Banko ir kliento teisių ir pareigų,
išreiškia tikrąją kliento valią, klientas jas suprato ir su jomis sutiko prieš pasirašydamas
Sutartį.
KLIENTAS
(pareigos, parašas vardas ir pavardė)
A. V.

BANKAS
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė,)
A. V.

.
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