STANDARTINĖS NUOLATINIŲ MOKĖJIMŲ SUTARTIES SĄLYGOS
Taikomos nuo 2018 m. balandžio 1 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. Standartinės nuolatinių mokėjimų sutarties sąlygos nustato
mokėjimų vykdymo iš Sąskaitos sąlygas, pagal kurias Kliento
nurodytu metu ir sumomis atliekami mokėjimai Gavėjui.
Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas suteikia Bankui daugkartinį
neatšaukiamą sutikimą vykdyti Sutartyje nurodytas mokėjimo
operacijas ir patvirtina, kad visos pagal Sutartį Banko atliekamos
mokėjimo operacijos yra autorizuotos Kliento.
1.2. Vartojamos sąvokos:
Sąskaita – Banke atidaryta Kliento sąskaita, nurodyta Sutartyje.
Sutartis – Nuolatinių mokėjimų sutartis, kurią sudaro Specialiosios
sutarties sąlygos ir Standartinės sutarties sąlygos. Visi Sutarties
pakeitimai ir priedai, jei tokių yra, yra neatsiejamos Sutarties dalys.
Bendrosios sąlygos, Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos ir Kainynas taikomi Sutarčiai tiek, kiek neprieštarauja
Sutarties sąlygoms.
Bendrosios sąlygos – Banko bendrosios sąlygos, kuriose nustatomi
bendrieji bendravimo su klientais ir jų aptarnavimo principai bei
procedūros, taip pat bendrosios sąlygos, taikomos sandorių tarp
Banko ir klientų vykdymui.
Mokėjimo sąlygos – Standartinės mokėjimo paslaugų teikimo
sąlygos.
Nuolatinių mokėjimų sąlygos – šios Standartinės nuolatinių
mokėjimų sutarties sąlygos.
Lėšų laukimo terminas – galimybė laukti lėšų, jeigu Sąskaitoje nėra
pakankamai lėšų, reikalingų mokėjimui pagal Sutartį atlikti. Ši
galimybė taikoma tik pastovios sumos mokėjimui.
Kitos Nuolatinių mokėjimų sąlygose vartojamos sąvokos atitinka
Bendrosiose sąlygose ir Mokėjimo sąlygose pateiktas sąvokas.
2. SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Sutartis sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje arba
naudojantis Bankui priimtinais elektroniniais kanalais. Jei Sutartis
sudaroma Banko Paslaugų teikimo vietoje, kiekvienai Šaliai
pateikiamas atskiras Sutarties egzempliorius ir visi egzemplioriai
turi vienodą teisinę galią.
2.2. Norėdamas sudaryti Sutartį, Klientas privalo turėti Sąskaitą.
2.3. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalys susitaria dėl jos sąlygų
pasirašydamos Sutarties titulinį (-ius) lapą (-us) (kuriame (-iuose)
pateikiami Šalių duomenys, Specialiosios sutarties sąlygos ir Kliento
patvirtinimai).
2.4. Pagal Sutartį atliekami mokėjimai vėliausiai pradedami vykdyti
kitą darbo dieną po Sutarties sudarymo.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Specialiosiose sutarties sąlygose Klientas turi nurodyti visus
Banko reikalaujamus duomenis ir rekvizitus, o Bankas įsipareigoja
reguliariai atlikti nuolatinius mokėjimus.
3.2. Mokėjimų pagal šią Sutartį atlikimui Klientas privalo užtikrinti,
kad mokėjimo dieną Sąskaitoje pakaktų lėšų mokėjimui atlikti ir
Banko Paslaugų mokesčiams sumokėti. Bankas atlieka mokėjimą
pagal Sutartį tik tuo atveju, jei Sąskaitoje pakanka lėšų (įskaitant
overdraftą). Bankas negarantuoja, kad mokėjimas bus įvykdytas, jei
likus mažiausiai dviem (2) valandoms iki atitinkamos rūšies
mokėjimui taikomo Mokėjimo nurodymų priėmimo pabaigos laiko
Sąskaitoje nebus pakankamai lėšų. Mokėjimo nurodymų priėmimo
pabaigos laikas nurodytas Mokėjimo sąlygose.
3.3. Visi Tarptautiniai mokėjimai vykdomi Banko Darbo dienomis,
atsižvelgiant į Mokėjimo sąlygose nurodytą Mokėjimo nurodymų
priėmimo pabaigos laiką ir į šiuos skirtumus.
3.3.1. jei mokėjimo diena yra ne Darbo diena, o Kliento pasirinktas
grafikas yra „kiekviena diena“, atitinkamas mokėjimas nebus nei
vykdomas, nei atidedamas;
3.3.2. jei kelios mokėjimų dienos yra ne Darbo dienomis , o Klientas
yra pasirinkęs grafiką, nurodydamas konkrečią mėnesio ar savaitės
dieną ir kad mokėjimas būtų atliekamas pirmą Darbo dieną po šios
ne Darbo dienos arba Darbo dieną prieš ją, bus vykdomas tik vienas
mokėjimas;
3.3.3. jei paskutinė Sutarties galiojimo diena sutampa su mokėjimo
diena ir ši diena yra ne Darbo diena, o Klientas yra pasirinkęs, kad
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mokėjimas būtų atliekamas pirmą Darbo dieną po šios ne Darbo
dienos, tuomet mokėjimas nebus vykdomas;
3.3.4. jei paskutinė Sutarties galiojimo diena sutampa su mokėjimo
diena, ir ši diena yra ne Darbo diena, o Klientas yra pasirinkęs, kad
mokėjimas būtų atliekamas Darbo dieną prieš šią ne Darbo dieną,
tuomet mokėjimas bus vykdomas šiuo būdu.
3.4. Kitos mokėjimo operacijos bus vykdomos bet kuriomis
dienomis, nurodytomis Specialiose sutarties sąlygose.
3.5. Jei Sutartis sudaroma Danske eBanke, Lėšų laukimo terminas
yra 2 (dvi) dienos. Kitais atvejais šį terminą gali nustatyti Klientas,
tačiau jis negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) dienų. Lėšų laukimo
terminas prasideda Sutartyje nurodytą mokėjimo dieną, atitinkamai
atidedant mokėjimo datą. Šį laikotarpį Sąskaita kasdien automatiškai
tikrinama, kad konkretus mokėjimas būtų atliktas.
4. MOKĖTINI MOKESČIAI
4.1. Klientas įsipareigoja sumokėti Bankui Kainyne nurodytus
Paslaugos mokesčius už visas su Sutartimi susijusias ir/ar Banko
atliktas mokėjimo operacijas.
4.2. Bankas turi teisę nurašyti Paslaugos mokesčius iš Banke
atidarytų Kliento sąskaitų.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Klientas atsako už duomenų, nurodytų Specialiosiose sutarties
sąlygose, tikslumą.
5.2. Bankas yra atsakingas tik už mokėjimo (-ų) atlikimą pagal
Sutarties sąlygas. Bankas neatsako už mokėjimo operacijų
neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą pagal Sutartį, jei neįvykdymo
arba netinkamo įvykdymo priežastis buvo lėšų trūkumas Sąskaitoje,
taip pat kitais atvejais, nurodytais Bendrosiose sąlygose arba Kliento
ir Banko sudarytoje Banko sąskaitos sutartyje.
6. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
6.1. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Standartines sutarties
sąlygas, apie pakeitimus įspėjęs Vartotoją likus ne mažiau kaip 2
(dviem) mėnesiams arba 60 (šešiasdešimčiai) dienų (priklausomai
nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis), o jeigu Klientas nėra
Vartotojas – likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui arba 30
(trisdešimčiai) dienų (priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra
ilgesnis) iki tokių pakeitimų įsigaliojimo Bendrosiose sąlygose
nustatyta tvarka.
6.2. Jeigu Klientas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti
Sutartį, apie tai raštu arba kitu Sutartyje numatytu būdu įspėjęs
Banką likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki atitinkamų
pakeitimų įsigaliojimo ir Klientui įvykdžius visus įsipareigojimus pagal
Sutartį.
6.3. Jeigu Klientas nepasinaudoja savo teise nutraukti Sutartį,
laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir pareiškia, kad
neturi Bankui jokių su Sutarties pakeitimais susijusių pretenzijų.
7. SUTARTIES PASIBAIGIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Ši sutartis sudaroma laikotarpiui, nurodytam Specialiosiose
sutarties sąlygose.
7.2. Bankas turi teisę 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 nustatyta tvarka.
7.3. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs
Banką prieš ne mažiau kaip 5 (penkias) dienas Bendrosiose sąlygose
nustatyta tvarka ir įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Sutartį.
7.4. Sutartis baigiasi automatiškai, t. y. be atskiro pranešimo, jei
Sąskaita uždaroma.
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8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Bankui priimtinais elektroniniais kanalais (pvz., Danske eBanku)
sudaryta Sutartis ar pateikti pranešimai bei jų pakeitimai turi tokią
pat teisinę galią, kaip ir sutartys, sudarytos Banke, arba asmeniškai
įteikti pranešimai.
8.2. Klientas neturi teisės Tretiesiems asmenims atskleisti
Sutarties sąlygų ir bet kokios kitos susijusios informacijos, išskyrus
atvejus, numatytus Paslaugų teikimo vietoje taikomuose teisės
aktuose. Klientas neturi teisės Tretiesiems asmenims perleisti savo
teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį.
8.3. Klausimams, nesureguliuotiems pagal šią Sutartį, taikomos
Bendrosios sąlygos, Mokėjimo sąlygos ir Paslaugų teikimo vietoje
taikomi teisės aktai.
8.4. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties, turi būti sprendžiami
vadovaujantis Bendrosiomis sąlygomis.
8.5. Sutartis sudaryta ir aiškinama vadovaujantis Paslaugos teikimo
vietoje taikomais teisės aktais.
9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO
VIETOJE
9.1. Paslaugoms, teikiamoms Danske Bank A/S Lietuvos filialo,
taikomos šios specialiosios sąlygos:
9.1.1. Šios Standartinės nuolatinių mokėjimų sutarties sąlygos
pakeičia iki 2018 m. kovo 31 d. su klientais sudarytas Nuolatinių
mokėjimų sutarčių Bendrąsias dalis.
9.2. Paslaugoms, teikiamoms Danske Bank A/S Latvijos filialo,
taikomos šios specialiosios sąlygos:
9.2.1. Šios Standartinės nuolatinių mokėjimų sutarties sąlygos taip
pat galioja ir klientams, kurie Nuolatinių mokėjimų sutartis yra
sudarę iki 2018 m. kovo 31 d.
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